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Cătră cetitorii ,,Gazetei Transilvaniei”!
Tn puține cjile se’mplinescfi 50 de ani, de când „Gazeta T-an«ilvaniei“ luptă pentru lățirea cult.urei române, pentru libertatea și dreD- 

turile poporului românii.
Pe timpulu celei mai cumplite prigoniri a neamului românesefi.

români de odinibră din Brașovă drapelului redeșteptării
Cinci-deci de ani de muncă. de grele și de
Generațiunea vechia și generațiunei cea nouă

și a liberării poporului românii asupriu.
Lucrat’au toți cu însuflețire bărbăteseă și cu

nemuritorului bardfi naționalii: „
Și munca lorii a foștii încoronată de succesă.
Unde eramfi acum cinci cjecl de ani și unde 

națională, de s’a pusă temelia la cultura lui națională, cine 
parte <|hirulu nostru, care a mersă totdenna înainte cu

„Gazeta Transi 1 vamei11 a arborată în tmjloculu valoroșiloru comercianțl 
naționale.
necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescfl.
și-au dată mâna, au pusă uinârii la umbrii, pentru realizarea marei opere a redeșteptării

statornicia sub drapelulu sfântă arborată de „Gazeta Transilvaniei** și urmândfi devisei 
Gniți-vti în cugetă uniți-vS ’n simțiri/**

suntemă astădi! De s’a ridicată spirituhi poporului română, de s’a întărită consciința lui 
va susținb, că la acbstă lucrare mărbță națională n’a avută p6te cea mai însemnată 

lumina pe cărările intunecbse ce trebuia să le străbateinu?
Credincioși devisei ce și-au ales’o fii nobili și devotați ai națiunei în lupta pentru eliberarea și redeșteptarea națiunei române, amu fă

cută totă ce în putință ne-a stată, pentru ca (jiarulii nostru se pbtă corespunde câtă mai multă grelei sale chiămări.
Nu ne-amu dată înderâtii dinaintea nici unei greutăți, gata anii fostă a aduce ori ce jertfă, și dfcă în timpuri mai multă ori mai puțină 

favorabile, prin caii amu trecută, nu amă putută sâ facemu mai mulă pentru fbia nbstră decâtă amă făcută, causa a fostă firma ndstru hotărîre 
de a păstra în tbte împrejurările independența nbstră.

Astfelă, trebuindii să cu< fi'mii târemulu pasă cu pasă, amă înaintată încetă, d^r sigiliu, și abia astă li, după cinci cjeci de ani de muncă 
ne vedemă în posițiune de a realisa, cu încordarea tuturoră puteiilorii nbstre, cea mai ferbmte dorință a neuitatului și de fericită memoriă editorfi 
alu diarului nostru Iacobă Mureșianu, ca s6 avem# și propria nostră tipografia.

Incependă eu Țua de 1 Linuariu 1888 „Gazeta Transilvaniei** se va tipări în propria nostră tipografia.
In modulă acesta ni se dă putința de a aduce modifi ărl și îmbunătățiri în partea tehnică și redacțională a fbiei nbstre.

va apărb șiF icemii tbte acestea, fără a cere însă și din partea publicului 
atiii 1888 încolo totă în condlț r.nile de pană acum ale abonamentului

Ih-iitru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 11., pe șese luni
P, nfiu România și străinătate: pe trei luni 10 franci,
Adueendă acesta li cunoștința cetitori lorii noștri, î asigurâmii, că nu ne vomă ab te din calea

de seec.Iă, ci că vomă lupta și în viitură cu îndoită putere și cu același devotamentu pentru apărarea, ridicarea 
Și ca sâ paternă contribui cu efect,ă la realizarea aspirațiuniloi ă nostre îndreptățite naționale în 

tbte sb ținenni susii și sâ pâstrâmfi m pâtatu steagulu solidarității nbslre naționale, ală 
Suntemă tari în convingerea, ca toți cei ce cugetă sinceră 

toții înainte, ddr numai înainte, cu unanima strigare:

se facă mai mari jertfe. „Gazeta Transilvaniei1* 
și anume:
6 fi., p? imn anii 12 fi.
pe șd.se luni 20 banei, pe unu auu 40 franci. 

, ca nu ne vomă ab te din calea ce-o străbateinu
și întărirea 

acesta monarhia,

dela 1 Ianu-

de jumătate

noi umârii la umăru și astfelîi vomă merge 
Dttmnetțeu și dreptul# nostru!

Cll

acum 
românismului.

, vomă stărui înainte de 
unirei și ală bunei înțelegeri între toți factorii poporului nostru, 

ă și curată asupra chiămării Românului în aceste critice timpuri vorfi pune cu

Redacțiunea.

Brașovu, 28 Decemvre 1887.
In săptămâna trecută s’au ținută dese con

ferințe comune între miniștrii din Viena și cei 
din Pesta. S’a dezbătută în aceste conferințe a- 
supra m&suriloră financiare și militare ce nece- 
sere simtă încă a se lua din causa situațiunei în
cordate din afară.

Intre altele s’au înțelesă miniștrii asupra 
proiectului de lege ce se va prezenta în calele 
acestea ambeloră parlamente și prin care se dis 
pune convocarea reserviștiloră pe timpii de șbpte 
(jile ca sâ se deprindă cu noua pușcă cu repe
tiția.

După amăruntele ce le dau foile vieneze, 
proiectulă de lege are sâ atingă două scopuri: 
acdst.ă deprindere de șbpte <j>le n’are dă soco
tită între obicinuitele eserciții anuale de arme; 
de altă parte are sâ se dea posibilitatea d’a lua 
parte la acostă deprindere și acei reservișt.1, cari 
deja au făcută cele trei eserciții de arme pres
crise de lege.

Nu mai încape. îndoială, că rezerviștii tre- 
buiescă deprinși cu orl-ce inovațiune însemnată 
ce se aduce în armamentulă armatei. Der îm 
prejiirarea că dej < acum sau convocata reser 
viștii trupelorfi înarmate cu noua pușcă si încă 
înainte d’a întră în vigbte nona lege, e destulă 
dovadă că situațiunea e a(|I totă critică și a- 
menințătbre, cu tbte asigurările de pace ce se 
dau din diferite părți.

E a levâr itu, că relațiunile dintre Germania 
și Rusia începi! a perde din încordare și a de
veni erășl amicale — de cumva au fostă vreo
dată seriosă turburate — și aebsta în urme si- 
lințeloră ce și-le dau cei din Berlina d a trai in 
bună înțelegere cu cei din Fetersbuigă, precum 
s’a dovedită și cu cestiunea document.eloră falsifi
cate, publicate în urma învoielei Țarului în 
Momtoiulă imperiului germană.

Organulă ministeriului rusesefi de esteri e, 

„Nord*1 din Bruxela, îșl esprimă bucuria ci se 
restabilesce vechia pretiniă între Germania și 
Rns;a, și fjice că dbcă tbte guvernele ară fi sin
cere, ca celă germană și rusescă adecă, atunci 
s’ar garanta pacea europdnă.

Se pare că vorbele din urmă suntă indi
rectă adresate monarchiei nbstre, cătră care ofi- 
cibsa rusescă nu sc arată nicidecum amicală. 
Așa vorbindu despre crisa ministerială din Ser
bia, despre căderea lui Ristiel dela putere, flice 
că acesta cădere e o victoriă trecâtbre a Austro- 
Ungariei, dbr că nu crisele ministeriale serbesc.I 
arată disposițiunea țârei; fiă Ristiel ori altulă la 
putere în Belgradu, Serbia trebue sub tbte îm
prejurările sâ se răfuiască cu Austro-Ungaria

Vorbindu de cestiunea bulgară, „Nord** dice 
că ea e mai departe ca ori și când de resolvare, 
debrece Bulgaria o g ivernbză unii usurpatoră, 
care e susținută de unele puteri. Nimeni nu se 
mai pdte îndoi, că foia rusdscă între puterile 
care sprijinescu pe principele Bulgariei, înțelege 
pe Austro-Ungaria.

De altă parte „National-Zeitnng** comunică, 
că Rusia cere înlăturarea Coburgulni și alegerea 
unui nou principe, care s' fiă de religiunea or
todoxă și sâ dea garanții pentru menținerea bu- 
neloră raporturi cu Rusia. Sub cererea din urmă 
se înțelege, Țce fdia oficidsă germană, întdreerea 
oficeriloru ruși și restabilirea unui ministru de 
răsboiu rusă în Bulgaria.

Ddeă ținemă seină că cererile acestea ruaesci 
suntă în contra programului politicei esterne a 
Austro-Ungariei; că limbagiulă foiloru oficidse 
ruHescI, îndulcită față cu Germania, a rămasă 
tot.fi așa de aspru față cu monarchia ndstră, mai 
pdte fi vorba de o slăbire a încordării raportă 
riloru dintre Austro-Ungaria și Rusia.

De aceea conferințele comune ce s’au ținută 
în Viena și măsura militară din urmă, prin care 
s’au convocată parte din reserviștl la eserciții! de ar
me estraordinară, și încă înainte de a avd în vigdre 

o lege pentru aedsta, nu dovedescu nicidecum 
o îmbunătățire a situațiunei.

Invitare.
In anii 1860 —1863 unfi numără însem

nata de bărbați zeloși și iubitori de progresulfi 
pressei române, din tote părțile locuite de Ro
mâni, au făcută diverse contribuirl pentru ajuto
rarea esistenței și înlesnirea apirițiunei „Gazetei 
Transilvaniei**, acomodată cerințelorfi timpului 
de atunci:

Fierbintea dorință a Tatălui meu întru fe
ricită memoriă Editorii Iacobă Mureșianu, căruia 
i s’au încreijntu sumele adunate, a fost.fi de a or
ganiza ca unu fondu acele contribuiri ce s’au pu
blicată încă în numiții ani imb diferite titluri ca 
„fondă de subsidii** pentru „Gazetă**.

Avendu de cugetă răposat.ulă meu tată ca 
la sfer.șitulă anului 1887 sâ se retragă dela fdiă 
cu totulu, se hotărîse a realisa intențiunea sa în 
tomna anului acestuia. Debrece însă provedința 
nu i-a mai daruitu <j'le< mi a lăsată mie cu limbă 
de mbite sâ dau eu sbmă pănă la unu crucerfi 
generoșiloru contribuitori despre sumele ce i le-au 
încredințată și despre administrarea loru.

împiedecată fiindă prin tristulu casfi de mbrte 
și multele și grelele mele ocupațiunl de a face 
acbsta pănă acum, vin atjl în calitate de editorii 
și Redactorii ală „Gazetei Transilvaniei** a ’ml 
împlini sfânta datoria, învitândii pe toți domnii 
cari au contribuită la acele subsidii în anii 1860_
1863 și sâ mai află încă în viață, ca sâ bine- 
voiască sdu în persbnă seu prin mandatari a se 
înfățișa la o întrunire în tliua de 30 Ianuarie 
(H Februarie n.) 1888 în Âlba-Iulia, ca orașfi 
situată mai în centri , pentru a lua la cunoscință 
darea mea de sbmă asupra contribuirilorfi din 
cestiune și pentru ca sâ ehibzuimă și sâ hot?- 
rîmu împreună cele de lipsă în privința între
buințării loră în viitoru. Localulu și ora întru-
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nirei le voiu face cunoscute în foiă cu două săp
tămâni înainte.

Brașovfl, 27 Decemvre st. v. 1887.
Dr. Aurel Mureșianu,

Editorii și Redactoră.

SOIRILE PILEI.
Averea totală a „Kulturegylet-* ului ardeleana, după 

spusa Iui „Kolozsvar," se socotesce in 300,000 II. Va 
se dela înființarea sa in fiăcare ană s’a sporită cu 
100,000 11. și deeă va merge totă așa, „Kolozsvar* crede 
că peste 7 ani voră ave ună inilionă. Fondulu se spo- 
resce mai alesă prin contribuirl sosite din Ungaria. — 
E mai bine de unti ană, de când se lăudau Kulturegyle- 
tiștii că au 300,000 fi. Apoi ăsta-i sportilă? Și sg nu 
se uite că numai pe hărtiă suntă 300,000, in realitate 
Kulturegyletulă pâte <J'ce fat'A temă de a fi desmințită: 
decâtă să fii calică, mai bine să n'ai nimică.

—x—
După raportulă din urmă ală vicecomitefui în co 

mitatulă Carașă-Severinului esistă 432 de scole populare 
cu 525 locale de învățâmentă; din aceste suntă scâle 
ale statului 17, comunale 165, confesionale 249 și pri
vate 1. Din cele confesionale 195 suntă gr. or., 25 gr. 
cat., 25 gr. cat, 20 romano-calolice, 3 helvetice. 4 is- 
raelite și 2 protestante. In Caransebeșă esistă și ună 
institută pedagogică gr. or., în care s’au ținută în anulă 
curentă esa.uinile de cualificațiune, la care s’au fostă in
sinuată 24 de candidați, și dintre carf au fostă dechia- 
rațl de cualificațl 18. Personalulă învățătoriloră cu es- 
cepțiunea institutului pedagogică amintită a esistată din 
532 de învățători și anume 476 de bărbați și 56 de fe
mei; între învățători sumă și 17 preoți. Diplome de 
cualificațiune posed 471, nu po<ed acesta diplomă 61 s&otin 
du-seaci și preoții. Resultatul învățămemului in anulă tre
cut școlar peste lot luat a fost satistâcetoriu, ce se pote 
atribui împrejurării, că învățătorii înaintați în etate 
parte reposftndu, parte fiindă pensionați, geneiațiunea 
cea nouă a învățătoriloră se nisuesee a satisface che- 
mftrel ei înalte cu devolamentă deplină. Limba ungu- 
răscâ se propune în acele scolt, in cari învățătorii o 
pricepă. Pentru acele scoli in ca i învățătorii mai 
bătrâni nu sein unguresee, au fostă provocațl susținăto
rii scâleloră a pune suplențl pentru l'mbr ungurescă — 
Fiindă că așa cere maghiarisarea !

Minislruiă ungurescă Trefort înainte de acesta cu 
o lună a adresată eătră principele-primnte romano cato
lică ală Ungariei, Simor, ună res riptă in care Minis- 
trulă aduce la cunoscința primatului dorința și tendința 
sa, de a vedâ reorganisale din fundamentă seminariile 
preotesei romano-catolice, avendă a se desființa semina- 
riele preoțeK-I mai mi-î. Gestiunea sulevată fiindă de 
cea mai importantă însemnătate, Minislruiă o-a adusă și 
la conoscmța Maiestății Sale și Maiestatea Sa o-a luată 
la cunoscință. Primatele încă nu a răspunsă. — Este 
admirabilă universa'itatea ministrului-ordonanță! Ince- 
păndă dela dopurile sticleloră pentru transportarea ape- 
loră minerale pănă la seminariile romano-catoltee nu 
este terenă, pe care să nu se încerce elă a introduce 
• reforme radicale" — in interesulă m ighiarismului."

—x—
D-lă Neculae Brană de Lemeni a deschisă cance

laria advocațială în Brașovă.
—x—

Cu ocasiunea incendiului din anulă tre-ută st. n. în 

Covasna au arsă și 566 fi. 32 cr. încasați din dare. Judele, 
notarulu și coleclorulă de dare, fiindă condamnați a resti
tui acesta sumă, făcură recursă ia comisiunea adminis 
trativă a comitatului Trei-Scaune. Acăsta insă respinse 
recursulă motivândă, că nu trebuia să se țină in co
mună mai multă de 50 (I, deorece nu esistă o cassă 
sigură contra focumi, respectivii ară fi fostă obligați să 
trimâtă banii prin poște la oficiulă r. de dare.

Serată va arangia Corulă vocală română drn Bise 
rica-albă joi in 31 Decemvre st. v. 1887 (12 Ianuarie 
st. n. 1888) în preseara de Sân-Văsiu (anulă nou) in lo 
calitățile reuniunei germane așa numite • Burg." Pio 
grama: 1. „Piesă musieală," esecutafă de capela mili
tară a reg. c. r. de inftr. Nr. 33. 2. «Serenada," cotă
bărbăf. cu baritonsolo de O R. Caras, de corulă voca'0. 
3. >Doi o hi." sopransolo de G. Ventură cu acompania- 
rea de fortepiană. 4 >Ba!ada brosceloră," cotă comică 
pentru voci bărbătesc! de R. Genee, executată in costu
me și masche de brâsce, de corulă vocaiă, prelângă a- 
companierea de fortepiană. 5. „Piesă musicală," esecu 
tată de capela mii. a reg. c. r. de inftr. Nr. 33 6.
.Creditorii," representare teatrală comică intr'ună aclă 
de V. Alexandri. Persănele: Alexandru Verișană, actoră. 
D-ra Aglae, actriță. Tachi Jăvrescu în etate de 50 anj 
adoralorele Aglaei. Un croitoră, un ciobotară, un cofetar, 
ună usurariu, creditori. Ună servitoră. Urmează apoi joculă. 
La mietfulă nopții: 7. „Promenada principesei." tablou 
viu după C. Bocker. 8. a) „Dărituarea Troiei» și b) „Vie 
toria Greeiloră asupra Troiei." tablouri vii ambele după 
Schiller. 9. Presentarea Estudiantino Espagnola in cos
tume spaniole sub conducerea inpresarului lor. Scenă 
comică. Felicitare la anulă nou. Bilete de intrare să află 
de vendare la D-nii : D. Bălănesc-ă, N. Kreslics și fiu. 
Alois Mina și Teobald Hepke cu prețuia de 70 cr., ăr 
săra la casă cu 80 cr. Membrii ajutători ai corului au 
intrare gratuită. fnceputulă la 8 ore săra. Biserica-a.bă 
in luna Decemvre 1887. Corulă vocală româuă.

Literatură. —- Raportu asupra sceleloră normale 
din Germania, lucrată la in«ă;cinarea ministerului română 
de culte și instrucțiune publică și presentată d-lui Di- 
mitrie A. Sturz», ca ministru de culte și instrucțiune pu
blică ală României Auctoră: Vasile Mândreanu, prote 
soră la scăla normală de institutori din Bucurescl. Opulă 
de față cuprinde o privire istorică asupra scdleloiă nor 
male din Germania, organizarea actuală a acestora scâle. 
mai alesă aceloră din Prusia, după care suntă organi- 
sate mai tote celelalte, descrie condițiile și modulă de- 
curgerei esamenului de învățătorii, In fine arată auto- 
rulă unele îmbunătățiri ce ară fi să se facă cu privire la 
s olele normale ale României.

Analele Fundațiunei Alesandru și Ana Nedelcu Fas- 
cicululă I. Ediliunea comitetului parochialt'i ală biseri- 
cei gr. or. române din Lugoșu Cupr-nde: 1. Testamen
tul și liferile fundaționale. 2. Statutele pentru admi
nistrarea fundațiunei.

Fisică pentru scolele poporale, lucrată de d-lu pro
fesori din Brașovă Jăionisie Făgărășanu. O ulă are 
132 pag. formată 8° cu 74 iluslrațiunl intercalate în 
textă. Prafulă 40 cr. — Cărticica de față cuprinde ma- 
terialulă din fisică prescrisă in normativulă școlară din 
1882, ia a căruia tractare auclorulă a avută în vedere 
atâta partea formală, câtă și partea practfi ă a instruc- 
țiunei. Mai vîrlosă a avută autorulă in considerare es- 
perimentele, precum și aplicarea cunoscințeloră câștigate 
pe basa esperimenteloru. Esperimentele suntă simple 
și ușâre, prin tirma-e ușoră esecutabile din partea învă
țătorului. Se arată modulă cum se aplice legile fi.sice în 
viăța practică, se esplică fenomenele de căpetenia, ce ob- 
vină în viâță, cuprimjendu ici, colea și unele reguli sa
nitare. In inferesulă poporului agricultoră autorulă n’a 
înfrelâsafă a arăta și momentele acelea, din cari se pote

dpduee la umblarea timpului. Peste Iotă, opulă este forte 
bogată in maleriă și promite a fi destulă de corăspun- 
țjătoră scopului instrucțiunei, pentru care este scrisă.

Literatură. — S’au pusă sub presă și voră apără 
în curând: Dile negre, poesii de Th. M. Stoenescu. Pre
țuia unui volumă, prin abonamentu 2 lei, după aparițiă 
3 lei. Doritorii d’a se abona la acestă volumă polă 
admite prin mandată seu timbre poștale prețuia 2 lei 
— la administrația Revistei Literare. Bulevardulă Elisa- 
bela Nr. 8 — Bucurascl. — Cine v’a procura cinci abo
namente primește din partea auiorului, gratis, ună vo
lumă in legă'itră de luxă.

Prograinulu
seibărei jubileului de 50 de ani ală ^Gazetei Tran

silvaniei11.

I. Joi în 31 Decemvre 1887 conductă de 
torțe la 6 6re sera. Conductulă pornesce din 
Pi undă și se opresce în piață înaintea redacți- 
unei „Gazetei Transilvaniei11.

II. După conductă serată musicală împreu
nată cu dansă în sala „Hotelului Nr 1“.

III. Vineri în 1 Ianuarie 1888 Ia 2 ore p. 
m. banquet în sala dela „Hotelulă pomulă 
verde11.

Brașovă, în 27 Decemvre 1887.
Comtetulă arangiatoru.

O întempinare.
Suntemă rugați a publica următ.6rele:
Onorată Redacțiune! Față de artieululă vătămă

torii la adresa subsemnațihră, publicată cu datulă9(21) 
Iunie a. c. ,din Săcuime" in diarulă „Gaz. Trans.«, 
Onorata redacțiune este rugată a declara in N-rulă proc- 
simă, dăcă e solidară cu întregulă cuprinsă ală citatei 
corespondențe.

Intorsurabuzeu, 22 Dec. 1887, (3 Ian. 1888.)
Ioană Dimaf Alecsiu Niagooits.

paroc h gr. orientală

Stamu la îndoială, cetindu rogarea de mai 
suau, să o publicămu său nu. Ne-amă liot.ărîtu 
pentru a-o publica și a da domniloru din ces- 
tiune răspunsul!! ce ni’lu cerfl,

Dâcă d-loră se sâmtu vătămați prin rores- 
pondința publicată înainte c’ună jumătate de ană 
în f6ia n6stră, îi asigurămă înainte de t6te, că 
ne pare râu, d6r nu noi purtămă vina.

Cine i a pusă să mergă la alegeri și să vo
teze, călcândă în pici6re decisiunile conferenței 
române din Sibi’ii ? Ce i-a îndemnată, ca omeni 
independenți ce suntă, la pasulu acesta?

E vorba în corespondența memorată numai 
și numai de atitudinea d-loră politică. Vâtămătbre 
ar fi fostu acostă corespondință deeă ar fi susți
nută față cu persdnele celoră din cestiune unu 
neadevâră, atingendu-se de onbrea loră ca per- 
sone private. Așa cevașl însă nu s’a întemplată. 
D/ nșii. au fosta condamnați numai ca Români, cari 
prin purtarea loru politică la alege'! au călcată pro
gramulu nostru națională- Astfelă fiindă lucrulu, 
e clară că noi trebue să fimu solidari cu aceia, 
cari susținu programulă, dr nu cu aceia cari, fiă 
din ori-ce motivă, îlă calcă!

Deeă d-nii Dima și Neagovits se semtă vă- 
tămați, repețimu că ne pare râu, ddr n’avemă ce 
sâ le facemă decâtu sd’i sfătuimu ca în viitoră 
sâ procddă astfelă, ca sâ evite asemeni neplăceri

FOIEETONC.

FÂSTOBIȚA.

(Alegorii.)

— ,De ce plângi copilă? Ge ți s’a întâmplată? 
De ce verși lacrâmî cu atâta amară?".

Așa avorbi o figură dintr'o lume de noi iucă necu
noscută, o ființă cum pe pământă nu poți afia, căreia 
tnsâ i-se închină mai tâte poporele pe o copilă ăcheșă: 
In față palidă de mullulă plânsă, pe buze cu surîsO amară, 
în ochi cu lacrâmî de focă, pe frunte cu crețele enge- 
târei, ce neindurata suferință deja și-le a gravată.

Ea sta și plângea cu capulă plecată spre dalbulu 
ei șină In care se scurgeau lacrâmile, ce ardândă lu
necau in josă de pe fața ei tristă plângea sârmana ți 
suspina la umbra unui stejară înaltă și umbrosă, ui- 
tândă să pârte de grije, ca să nu i-se împrăștie oile, ce 
păsceau mai la vale de ea pe colină, liniștitei .și tăcute. Du
rerea ei era viă, plânsulă amară, și cu acestea era așa 
de preocupată, încât0 nu simți apropiându-se de densa 
cu pasă ușoră acea ființă. Mica mână a acesteia a tre
buită să o atingă pe umără, pentru ca să o deștepte. 
Și buzele ei se deschiseră și vocea ei dulce pronunță în-
uflețităre e cuvinte:

8

— „De.ștâplă-te copilă! nu plânge, nu'țl blăstăma 
sârtea și de mine nu te înspăimânta, căci eu, care-’să 
apărălorea asuprițiloră, nu ca să te înfrică și mustru 
am venită, ci să te mângăiu ; șterge’țl dâr din ochi la- 
crămile și spune’ml durerea ta".

La aucjulă acestora tinăra păstoriță tresări ușoră, 
ună fioră repede străbătu ființa ei, durerea ca spăimân 
tată i-se înecă in pieptă și cu ochii incă umecjl de la- 
crăml ișl aruncă privirea în susă, să vadă pe neaștep
tata ei consolatâre. Și ea observă inainle’i o ființă cum 
n’a văzută în vieța ei vreodată, o figură înaltă, sveltă, 
îmbrăcată totă în albă, po'tulă spiriteloră inocente. Prin 
vălulă albă, ce cu demnitate venerabilă acoperea virgi
nala ei față, se putea de abia zări o înfățișare simpatică 
și blândă, cu ochi duioșl, cari acum cuprinși de compă
timire luciau cu o duioșiă iresistibilă, ce te face să 
plângi.

Copila se uimi, dâr nu se spăriă, ci din contră 
figura străină i se păru atâtă de amabilă și bine-voitore, 
încâtă fără a mai aștepta vre ună îndemnă începu a 
vorbi:

— «Durerea mea ’ml este mare, cu fote acestea 
Îndrăznesc-O a țl-o descoperi fără nici o sfiâlă, încretjân- 
du-mă cu totă inima în bunătatea și iubirea ta, n’am 
nici o frică, căci lacrâmile mele suntă isvorite dintr’o 
inimă curată și nevinovată. Dumnezeu scie de durerea 

mea; elă scie că ea e legiuită și nu mă temă, că va 
lăsa să mă ispităscă ună spirită, ce ar voi răulă tînă- 
rului meu sufletă. Ți-oiu spune dc-r tătă istoria nein- 
cetateloră mele sufeiințe.

„E'ă, iubită străină! totă câtă poți vedâ de aici 
cu ochii: păduri, câmpuri, văi, au fostă odată bunulă 
nostru, câștigată cu sudori de sânge de neuitatulă meu 
părinte, care l'a și păstiată întregă pănă la mărtea sa, 
când apoi ml-a rămasă fotă mie, pentru că eu eram sin- 
gurulă copilă. Dâr cu mârtea bunului meu părinte s’a 
dusă și tâtă fericirea mea! După mârtea sa, mama a 
pășită de nou la căsătoriă, și așa de repețite ori. Căsă
toriile insfi au fostă nefericite, căci tătânii vitregi n’au 
sciută păstra bunulă. In urmă voia Domnului a fostă 1 
ca totuși să rămână mama văduvă. N’a trecută multă 
și vedeai, că acjl vine ună străină, mâne altulă, și fără 
multă vorbă se așeija cu lâte ale sale pe pământulă 
nostru și făcea ce-i plăcea lui. Mama nu era în stare 
ca să se pâtă măsura in puteri cu ei, âr eu eram prea 
tinără. Așa cu voiă, fără voiă, căuta se i suferimă pe 
moșia nâstră și să facă cu ea ce voră face, numai să 
nu ne mai neliniștâscă. Străinii steteau cât steteau, )i-se 
ura și se cam mai duceau pe aici încolo de bună voiă, 
ori apoi veneau alții îi alungau cu puterea și le cuprin
deau aceștia loculă.

Așa s’a întâmplată de mai multe ori una după alta, 
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și atunci noi vomu fi cei dintâiii, cari îi voniu 
felicita și îi vomit lăuda, căci nu e destulă ea 
cineva să fiă omu nepătată în cele private și în 
oficiulă său, ci trebue să fiă nepătată și ea Ro
mână, cu caracteru națională.

Cum s'ar pute ajuta la mai sigura înaintare culturală ș1 
materială in sciință și avere a poporului nostru preste totti?
I. Relele de cari sufere poporulii nostru și combaterea acelora.
II. Indicarea (arătarea, mijlocelorfl ducătore la scopil.

Disertațiune ce avea să fiă cetită cu oeasiunea adunărei ge
nerale a despărțim. II ala Asociațiunei transilvane pentru litera
tura ți cultura poporului românii, ținută în 30 Octomvre 11 Nov.) 
a. c.jn Figărașil.

Motfo ■•.... Uniți-vă în cugeti!. iinițl-vfe 
In simțiri!.... a Qisfl laurea- 
tulO poeții Andr. Mureșianu 

(Urmare.)
12. Intre relele < ele mai de frunte se numără ș'.nein 

teresarea față de școlă. In cele mai multe comune frun
tașii comunei de tote se inieresfeză (se îngiijescil), până 
și a tocmi: văcari, boari, chiar și porcari harnici; dfer 
cănd e vorba de școlă, bat’o pilrdalnica, atunci nimeni 
nu mai are grija ei. ea rămâne in scirea Domnului Toii 
omenii din sata sirigă: sfe fiă porcarii harți': 0, se u 
grijescă pomii bin% că de nu — e rău; când e vorbi 
de școlâ și de dascălii, se intorce foia. alunei cu toți' 
strigă: fiă cum o fi. numai lesne (eftinO) să fiă! (se în
țelege, puși la cale de multe-ori de cine n’ar trebui să 
tacă așa ceva), că, vedeți l)-vosră. femeii! buni, că de 
unde să mai plătesc! și dascălului 100—200 II ? Aia e 
o sumă de bani! — Bar'că nu-i lucru curatul... Bresle 
totă locuiți au ajunsă banii, der când e vorba de das- 
calo, atunci e pace: nu su bani, i-a înghițita pămentulă!

Până când totil așa? pănă când se fiă întăin por
carul!) satului, apoi dăscăliile?? — Bre lângă acestă 
rău mai sunto alte o rniiil pre eapulO bietului dascălii. 
Cercetarea șcfelei, in cele mai ranițe locuri, este aiftiu de 
neregulată și neg'esă. încă'.O stă bietulă dascală să ia 
lumea in capă. Nimeni nu’i are grija. Merge la preo'O. 
ca directorii școlară, de aci la jude și notară, adecă dela 
Ana la Caiafa ; der nici unuhl n'are urechi sel-ltl aucjă 
Fă acum progresii, dascăle!

Trebue bietulă omu se nifergă ca jrlba’n proțatnl 
la pretură, de aci la vice-comite. inspectorul de șefele 
ele., der nici o mângâiere, căci tote plâusorile Ini se 
dau totă in sală, unde, de ă femenii încredințați cu ion 
ducerea șn6lei și comun°i aveau numai puțină tragere 
de inimă pentru și-felă și ; rin a -festa pentru binele co
munei: puteau lace iot'iiil,' der ce sfe-i faci năcazului, 
deeă bietulă dascăle — ne-avendil nici elă cu ce trăi — 
n’are de unde da .bacșișuri' și »aldamaș-uri“ ?!

Der pănă când sC- mergă totă așa?? Voimă ca 
doră alții sfe ne porte grija?? Dfer atunci numai nu ne 
va părea bine!

13. In alte comune buna înțelegere lipsesce dintre 
fruntașii comunei, bine observată, că eu Ovreiulă — 
cârciumară toți tiăiescă bine, liindă încă ajuta'0 acela 
de acei nemernici fruntași, ca mai bine sfe esploateze 
(despăie) bietulă popoul, carele lipsită de adevferați con
ducători, cari au sfe-i dea povețe bune: iiil îmbrâncesce 
sub sarcinele ce i le aruncă pe capă acei falși (neade- 
vferați) condu: fetorl în unire eu ovreiulă, carele în cele 
din urmă profitându de neînțelegerea dintre frați, îi des- 
poiă pe toți lără nici o milă și cruțare.

Mai e de lipsă a spune cine p6rlă vina și aci?
14. Multe comune au frumose venite comunale, și 

cu Iote acestea nu se ajungă, ba incă trebue se fa< ă și 
împrumuturi, pe cari apoi tot bieții locuitori trebue sfe 
le plăifeseă. Acesta incă este o dovadă destulă de tristă, 
că administrarea averei comunei e rea, conducătorii se 
îngrijesctl nutnai de punga propria, in locă de a mai 
pune prisosința la o parte, cu care apoi se se ajute po- 
porulă in casă de locă, secetă, inundări, grindină ș. a.

Der in câte locuri se face acesta ?
15. Precum stau trebile școiei cu cercetarea, cu 

plata dascălului, așa stau în multe locuri — unde sunfă 
— fondurile bisericesc! și școlare. Si aci cine i mai tare 
acela-i mai mare. Socotelile (rațiunile) bisericesc! nu 
se dau cu anii întregi; nirne nu suie de sortea lorO ; în 
teresa'e nu se încasseză regulată, seu deeă se încassfeză 

cănd deodată intr’o (fi ne trerjimă pe capulă nostru cu 
ună altă străină, peritu-i-ar fi răutatea! Ce-au fostă cei 
lalți de mai nainte urginați, acesta i-a întrecute pe toți. 
Ce socotescQ? Vine la noi și lără a mai baie iu ușă 
intră în lăuntru și ifice răstită cătră mama: >Vecină, tu 
ai de tfete ce-ți trebue, ba incă îți și prisosesce, n’ai de 
câtă copila asta (aici m’a arătată cu degetulil), așa eu 
credă, că ai pută să mă primesciși pe mine ca copilă al 
tgu— „Eu", i-a răspunsă mama supărată, ca copila 
ală meu nu te potă primi, căci eu am una și alții nu 
îmi trebuiescă. De acesta singură, decă m’așă pute bine 
ingrigi, dfer nu incă și de alții! ‘ — „Credă," o între
rupse indrăznețulă venită, „dfecă ar merge așa cum vo- 
iescl. Ecă-mfe-sO aici, alege: ori primesce mă, ori scote- 
mă din casa ta, decă poți." Ce cugețl, binevenita 
mea sfeță, ce-am făcută din ce oră aveamă datorința se 
apără pe mama? M’am dată la luptă, sortea însă mi’a 
fostă nepărlinilore. In dară ml-am încordată puterile 
mele ca să esă învingfetfere, căci întâmplarea a voită ca 
într'o clipă nefericită să capătă o lovitură puternică la 
capă. Atunci îndată au începută a mă părăsi puterile 
și cum, cum nu, am încetată dela luptă.

(Va urma)

de itnulil și de altulă, nu incurgă in ca<să să fructifice 
mai departe, cu nnă cuveniil încurcături peste încurcă
turi. Ouore escepțiuniloră !

I’ăiiă când să mai așleplămă, ea alții sfe facă or
dine la noi in casă??

. . .Mai suntă și alte multe rele, cari rodă la 
bunăstarea poporului nostru și cari de asemenea trebue 
vindecate, pănă incă nu e prea târejiu.

II. Arătândă in cele de susă relele de cari sufere 
poporule nostru, urinezi! să arătă și mijlocele prin (lari 
s'ar pute sterpi acele rele și prin cari apoi s’ar pulfe a- 
jula și la înaintarea poporului nostru.

întrebarea i-ea dmtâiii eslc : în fața lipseloră celoru 
mari, cum s’ar mai pută înmulți venitele poporului 
nostru ?

1. Fiind-că popotulu nostru in partea lui precum- 
pfendore se ocupă cu agricultura (lucrarea pământului), 
trebue sfe ne silitnă cu toții, ca aefesla să se întâmple 
după descoperirile cele mai nouă ale agronomiei, Csciința 
despre cultivarea pământului), er nu numai după obice
iurile rămase dela moși de strămoși. Spre seopulil a 
cesta se recere ca să se procure cărți de economia, a 
cele să se esplice poporului nostru și totodată să se pună 
si în lucrare cele aflate și învățate Veijendâ apoi po
porală că o învățătură nouă i-a prinsă bine, i-a adusă 
in urmă și venită mai multă ca pân’acum, cu tragere 
de mim:! va irma și alte lucruri, care i-le vomă areta. 
spune și învăța.

Fiindcă atari cărți de economia nu prea avemă, 
afară de unele broșurele neînsemnate, cari puțină ne 
potă ajuta, ar li de dorită, că decă e, ca intr’adevără se 
corespundă mama nfestră «Asociațiune pentru lit. și cult, 
pop. rom." titulei din frunte și respective despărțămintele 
aceleia: să publice premie pentru diserlațiuni in ramulă 
economiei câmpului și de vite etc. ele. Acelea apoi să 
se cetfeseă în adunările generale ale despărțăminteloră, 
-ă se tipărăseă în broșurele separate, se se împartă pen
tru „bibliotecile poporale", cari credemQ. că dfer’ să voră 
înființa odată în totă comuna: să se ceteseă și esplice 
de preoți și învățători poporului, și in urmă să se pună 
și in praesă (lucrare).

Acestea credă că ară aduce mai mare și mai multă 
folosii, decâtă cjectfe de povești despre smei și bălauri. 
cari vedemă că an începui ă a se înmulți și la noi bici 
șoril, și pe cari decă chiară le-ar ceti poporulă — ducă 
cuin au mmire, tot Q nu se alege cu alta, decâtă cu o... 
poveste. Atragemă atențiunea celoră în drepte.

Ne trebue cărți cu învățături folositore pentru po 
poul, er nu numai povești și er povești, căci a trecută 
de multă lumea poveștlioră și a mitnriloră ... Sein, că 
vorfe încerca a justifica ; cfesla prin împrejurarea, că po
veștile au seopulă.• escitărei (slărnirei) gustului de cetită 
in popotă. Bine, der lotu povești să fiă, dfecă nu-i-Ie va 
ceti și esplica cineva, poporulă totă nu-le cetesee. Der 
întrebă eu: Ce folosă avemă și ce a câștigată poporulu. 
decă va sci cu o poveste mai multă? Nu sunt, nu-i 
vorbă, contra poveșliloră, mai alesă (ă ele facă perle 
din literatura poporului, der vorba e sfe nu dămă popo 
rului numai povești.

Ne irebue cărți folositore pentru trebuințele (jilnice 
ale poporului. In direcțiun a acesta ar fi de dorită ca 
să lucre liâ care despărțământă ală .Asociațiunei trans. 
pentru ht. și cult. pop. rom.", căci numai așa se va a- 
linge mai curând seopulă >a carele ținlescO a ajunge. Er’ 
ca acestea să se răspândescă mai cu înlesnire in poporă, 
ar fi de dorită :

a.) Ca în fiă-eare comună sfe se țină „prelegeri de 
sferă,’ barem! Dumineca și sărbătorea, — dfe ă în altă 
timpii nu se va pute. In mele apoi preolultl cu învăță 
toruhl să celestă broșuri, diserlațiuni seu cărți de eco 
nomiă și să le esplice poporului — din firă in pără : 
să’i spună și arate cum Iacă Omenii in alte părți, înalte 
țări, ce folosă au, ce venite tragă, și in urmă să’i în
demne ca să facă și ei așa, că atunci și ei urmândă ast- 
fe!ă totă asemenea folfese și venite voră ave.

Prelegerile acestea să se țină în șefelă în timpulă 
iernei, pănă cătră primăvferă (său baremi numai în cele 
doue posturi lungi), când apoi poporulă cele aurite să 
le pună și’n lucrare.

Spre a ține pre ascultători în continuă atențiune 
se potă inlercala (intrețese) de prin toi și sciri de ale 
dilei și alte variațiuni, ce multă contribue la mărirea aten 
țiunei. Spre seopulă acesta se recere, ca in totă comuna 
să fiă și vr’unulă său două (fiare politice, ce se polii 
procura prin asocia re. Cumcă poporulă are mare apli 
care a auiji una și alta din foi, ce se întâmplă în lumea 
mare, se vede de acolo, că cum te vede cu vr’o hârliă 
în mână, te intrfebă: ,Da ce mai spună gazetele, dom
nule? Face-se bătae? Fi-va mai bine ori mai rău, că — 
Dumnerjeu să ne ierte, — de rău ne-amă săturată pănă’n 
gâtă!’....

b) Prelegerile să se anunțe în bise-ică mai înainte 
cu două-trei Dumineci prin preotă și învățătoră, să se 
arate seopulă și folosulă loră, și poporulă de sigură se 
va însufleți de atari lucruri, pe la noi nouă și lui incă 
necunoscute. Prelegerile au să fiă serifese. in totă timpulă 
foră sfe domnfescă ordinea cea mai bună; să nu fiă iertata 
lumatulă și alte povești nepotrivite scopului: apoi de 
>jucatnlo în cărți' si in fine încheiarea cu ună ,aldă- 
mașă", ca cum se încheie multe treburi de ale nd-tre 
pe sate, nici vorbă nu 'pfete fi. Să se inch ie însă cu 
cântări naționale și bisericescl, asta e tare la locă și po
trivită scopului. Formarea de „coruri de plugari' pre- 
tutindenea încă este o trebuință neapărată de lipsă.

(Va urma.)

Sciri polițienesc! La 5 Ianuarie n. a fostă găsi'ă 
înghețată în locuința sa dii Ulița din dosă, muneilorea 
Maria Budai.

Sâmbătă a. m. învețăcelulă Varga losef dela cis 
marulă Koszta Caro! făcu însuși arătare la polițiă că la 
inceputulă lunei Ianuarie n. a furată o păpușe din pră

vălia de galanterii a lui losef Teutsch și a dăruit’o co- 
piiloră stăpânului său.

La 4 Ianuarie n. sfera s’a perdută pe drumă din 
Brașovu-vechiă cătră Ulița vămii ună pachetă de cărți. 
Aflătorulă să le depună la polițiă.

Ultime sciri.
Londra, 1 Ianuarie. — Se anunță din Vi- 

ena lui „Times“ că opiniunea în Austria este 
impresionată înfr unt! modu displăcută de persis
tența ce pune pressa germană pentru a repeta, 
că Germania și Austria au interese deosebite în 
Orientu, și că Bulgaria nu e nimică pentru Ger
mania.

Se telegrafiază din St. Petersburg lui „Times“, 
că Rusia așteptă ca Austria să lapede, după cum 
a făcut’o și Germania, causa prințului de Co
bii rgu.

Corespondentulu berlinezu ala lui „Stan- 
dard“ anunță (Ji^rului său că cercurile politice 
germane tota mai consideră situațiunea ca fdrte 
încordată.

SC’lKf TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »(laz. Trans.«)

VIEN 7 Ianuarie. — In conferințele co
mune ale ministriloru s’a admisa proiectulQ de 
lege după care reserviștii pota fi chiămațl, după 
trebuință, la esercițiu de arme pe cela multă 7 
dile, pentru ca să se deprindă cu noua armă cu 
repetiția. Disposițiunea are și putere retroactivă.

SOFIA, 7 Ianuarie. — La Burgas a fosta 
împrăștiată o bandă de tâlhar! constătătdre din 
60 Muntenegreni. Aceștia au avuta 10 morți, 
gendarmii unu morta.

CLUȘIU, 7 Ianuarie. — Someșulfi a eșita 
din albiă lângă Feneșu. Aci nu e periculu.

BERLINU, 7 Ianuarie. — In scrisdrea- 
rfespunsa la felicitările de anula nou din partea 
magistratului. împăratulu își esprimă speranța, că 
va desvolta și mai departe bunăstarea sub scu- 
tula păcii durabile pe care Dumnezeu să o țină.

ROMA, 7 Ianuarie. — Esposițiunea Vati
canului s’a deschisu cu mare pompă.

PESTA, 9 Ianuarie. — Deputatulfi Alec- 
sandru Csanady, căruia întrăga pressă i-a con
sacrata necrolbge, n’a murită.

CONSTANTINOPOL, 9 Ianuarie. — Prin- 
țuliî Muntencgrului a încunosciințata pe Pdrta, 
că o bandă vrea să debarce pe litoralula Ru- 
meliei orientale. Depeșa veni însă târziu, dăr în- 
tr’aceea banda fu încungiurată de militar! bul
gari și împrăștiată.

DIVERSE.
Cărbunii de lemnu ca mediu de ingrășare. — Căr

bunii de lemml adaușl la nutrețulO vitelorO cornute «6u 
alo oilorO, au acela efecto, că mlrescO natura și aece- 
'ereză producțiunea de carne. Cărbunii (o litră pentru 
25 de ori) se amestecă în tftrițe, cari apoi le imprăștiâma 
între nutrețil. (Urbanii irebue să fiă curați și ținuți în 
loeO uscatu

Necrologu. - Maria Hannia năuc. Bădlla în etate 
de 57 ani, după lung! și grele suferințe, astăzi la 2 6re 
dimineța ’șl-a diiu nobilu’O sufletO in manile Creatorului.

Rămășițele pământesc! se vora transporta Duminecă 
in 27 Decemvre 1887 (8 lanuariu 1888) la 2 fere după 
ameiji din casa propriă, strada urezului Nr. 19, in cimi- 
teriulo greco-rfesăritenO dela pferta turnului spre repausO 
eternă. In veci pomenirea ei!

Sibiiu. 25 Decemvre st. v. 1887.
Ioană Ilannia, profopresbilora și directwO semi- 

narialO ea soții. Ioană Bădila, jude regescO la tribu
nale, ca frate. Iacobu Bolloga, consiliarO aulica in pen
siune. Ioana Bădila născ. Moldovană, cumnațl. Anna 
Moga născ. Bolloga Maria Dima născ. Belloga. Valcriu 
Bolloga. dirigenlO de bancă. Dr. Ioană Moga. George 
Dima, profesore seminariahl. ca nepoți. Alecsandrina, 
Eugenia, Aurelia, An'cuța Ionelă și Cornelia Moga, Ma- 
riăra și Ionelă Dima, strănepoți.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

EdiiorO și Redactord responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.
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OarauJă la bursa de Viena Bursa de București.
din 4 Ianuarie st. n. 1887.

Rentă de aurii 5°(a . , . 96,45
Rentă de h&rtiă 5°/0 . . 80.—
Imprumutula căilorU ferate 

ungare.......................... 148.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de ostii ung. 
(1-ma em isiune) . . . 93 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung. 
(9-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostâ ung. 
(3-a emisiune) .... 110 25

Bonuri rurale ungare . . 100 —
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

rnișd.............................101 50
Bonuri cu cl. de sortare 101 —
Bonuri rurale transilvane 101 —

Bonuri croato-slavone . . 101 — 
Despăgubire p. dijma de

vino ung.............................98.75
împrumutul!! cu premiu

ung...................................119 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hărtiă austriacă 76.50 
Renta de arg. austr. . . 79.20
Renta de aură austr. . . 107 90 
Losurile din 1860 . . . 137 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  858 —
Act. băncel de credită ung. 270.— 
Act. băncel de credită austr.269.90
Argintulă —. — Oalbinl 

împărătesei .... 601
Napoleon-d'orI .... 1004 
Mărci 100 împ. germ. . . 82 37 

i Londra 10 Livres sterlinge 125 90

Cota oficială dela 14 Decemvre st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română 5%). 93>/a 9P/,
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 97—

» convert. <6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) 105— 106—

>> >> (5°/o) 91’/» 921/.
» • urban (7’/0) ■ 103— 104—
• ’ » (6°/o) • 96— 97—
’ . ’ (&°/o) ■ 871/. 88‘/s

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« > • Națională — —
AurO contra bilete de bancă 15.—
Bancnote austriace contra aurO. . 2.03 2.04-

Cursufu pioțet Brașovu
uin 5 Ianuarie st. n. lbt*7.

Bancnote românescl . . . . Cum P. 8.43 Vend. 8.45

Argint rotaănesi . . . 8.40 ► 8.43

Napoleon-d’orI .... 10.G3 r 10.06

Lire turcescl................. * • T * 11.27 » 11.30

Imperiali..................... • • • * 10.26 10.29

Galbeni.......................... 590 5.92

Scrisurile fonc. «Albina» 6«/. ■ • 101.— » 102.--

* n 5»/o • , 98.— ■ 99.—
Ruble Rusesc! .... « , . > 109.— • 110.—
fiscontultt . . . > 6>/s —8°/8 pe anO

Incunosciințare!
Farmaciștii din Brașovii au hotărîtu unanimii în adunarea loiu 

din 5 Decemvrie 1887, forțați prin pretențiunile mai mari ce li se facă, 
și în considerarea raporturilor!) nefavorabile, cari diluict) să fonndză, ca 
pentru spitalurî, infirmerii, case pentru cașuri de bdlft, reuniuni pentru 
cașuri de b61ă și pentru calea ferată, s& ficseze reducția din preți) la 
lO’/o- La persâue private nu se pdte acorda nici or educțiă. Membrii 
reuniunilor!! pentru cașuri de b61ă , a caseloru pentru cașuri de bdlă și 
amploiații dela calea ferată spre comoditatea lorii se potu servi de ori 
ce farmacia, de drece în fie-ca re farmacia se distribue medica
mente în contul u menționateloru case, reuniuni etc.

Farmaciștii din Brașovii: Cari Schit ster, Fer di na nd Je
le e 1 i u s , J o h a n n G o o s s , E d u a r d K u g 1 e r , F r i e d r i c h S t e n- 
n e r, J u 1 i u s H ornung, Victor Klein, Franz Kellemen, 
Heinrich G. Oberth. 1—3

Sz. 10.424/1887. U 1 M J A ,------------nirdetmeny.
A vizjogi torvdny (1885 dvi XXIII t. cz.) 189 § a valamint ezen 

tbivdny vdgrehajtâsa targyâban a nagymdltdsâgu foldmivelds- ipar ds ke- 
reskedelmi, ds a kozmunka ds kozlekeddsi m. k. Minister urnak ditai 
egyetdrtoleg m. evi Deezember 3l-6n 45689. sziîtn alatt kiboesâ’ott âl- 
talânos rendelet 87 § a alapjdn felszâlitom a vdrmegyeteriiletdn fennâ.116

vizimiivek ds vizhasznâlati jogositvdnyok tulajdonosait, hogy a jogosit- 
vdnyaikra vonatkozrt engeddlyt. a mennyiben az 1886 dvi September hd 
8 ân 5803 sz. hirdetmdnyem daczâra eddig esetleg mdg nem adtdk be 
most măr jovo 1888. dvi Mărtius hd vdgeig nălom irăsban mutassăk 
be, vagy pedig irăsban igazoljâk azt hogy vizimilveik az 1886. dvi Ia- 
nuăr ho 1-je dta hăboritlanul fennăllanak a ndlkul, hogy măsok jogo- 
sult erdekeit sdrtendk ds mint ilyenek az illetdkes hatosăgok ăltal kăro- 
soknak talăltattak volna.

Megjegyeztetik hogy a bejelentdsek a vizjogitorvdnyek, 191. §-ănak 
măsodik bekezddse ertelmdben bdlyegmentdsek. Ezen bemutatăsi, îlletve 
igazolăsi kdtelezettsdg minden hatdsăgi engeddlyre szoruld vizimunkâlat 
tulajdonosăra kiterjeszti tehăt ontozdsi, lecsapolăsi, ărmentdsitdsi, ipari- 
vallălatokra, mahnokra, tovăbbă nyilvănos ds magăn csatornăkra. mester- 
seges viztartokra, vddgătokra ds zsilipekre egyarănt drvdnyes.

A kik jogositvănyukat igazolni nem tudjăk, vagy igazolăs vdgett 
a fennt kitdzdtt hatăriddben nem jelentkeznek, azoknak vizimtivei az 
iddzett torvdny 190. §-a drtelmdben nem ldtezirknek fognak tekintetni ds 
az i'.y vizimiivekre ndzve a vizjogi torvdny 163. ds kovetkczo szakaszai 
ds a hivatkozott ăltalănos ministeri szabălyrendelet 3—32, §-ai lesznek 
alkalmazanddk.

Fogarason, 1887. dvi Deezember hd 27-dn.
3—3 Gramoiu Daniel, alispân.
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AMICULU FAMILIEI. ț)iard beletrht ci) și enciclo- 
pedicn-literarO cu ilustrațiurd, Cursulă XI. — Apare țiunei. 
In 1 și 15 d1 a lunei în nuuerl de câte 1 Va—2‘/a cofe 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de călătorii ș. a. — 
Mai departe tractăză cestiunl literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe'e vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța soc-.Jă a Rcmâniloro de pretut’ndenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate; și prin umori) dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijeie 
vieței; și peste toti) nisuesce a întinde tuturora indi- 
viijilora din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiune pe anule intregu e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. CursulU XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2'h—31/* cole; și publică articlii din sfera tu
turora sciințelorâ teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețuia de abonamenta pe anula întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și in bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvăr, unde se mai află de venijare și ur- 
mătUrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinarO. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdutu. Nuvelă originală de Paulina 
C. Z RovinarO. Prețuia 15 cr.

Opera unui omu de bine. Nuvelă originală. — 
Continuarea nuvelei; .Idealulu pierdută11 
lina C. Z. Rovinaru.

Fontâna dorului.
Simu. PrețulO 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Mat ia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. S'hiță din emigrarea 
lui DragoșO. Nuvelă istorică națională. Prețuia 20 cr

Numerii 76 șî 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de loanO Tanco. Prețulo 30 cr.

PrețulD 15 cr.
Nuvelă poporală de

codrului. Baladă de

de Pau-

Georgiu

Georgiu

Pre
țuia unui esemplara cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nostră pedagogică abia allămO vre-unO 
opO, întocmită după lipsele scdlelorO ndstre in măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlo și recomandămO 

1 mai aleșii Directori'orO și învățătorilorO ca celorO în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. BorgovanO. Prețulo 15 cr.

Manualu de Gramatica limbei române nentru sed- 
lele poporali în 3 cursuri de Maximi) PopO profesore 
la gimnasiuin din NâsăudO. — Manualuld acesta este 
aprobată prin Inaltula MinisterO de culta și instruc
țiune publică cu rescriptulO de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulo 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulo 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei in 
scdla poporală pentru învățători și preparan^l. Broș. 
I. scrisă de GavrilO Trifu, profesore preparandiald. 
Prețuia 80 cr.

*

Publicdiumie „CANEELAFilEI HEGRGT1 J,“
GHERLA — SZ.UJVAR. — ’

Probitatea în copilăriă. Schiță din .-fera educa- Jparandiall), a invăță'orilorO și a altora bărbați de scdlă, 
După Ernest Legouve, membru ala academiei. |de V. Gr. BorgovanO, profesore preparandialO.

francese. Prețuia 10 cr.
Barbu cobzarulu Nuvelă originală de Emilia

Lungu. Prețuia 15 cr.
Hermann și Dorotea după W. de Goetlie, traduc- 

țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulo 50 cr.
Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu 

ripide, tradusă în versuri de Fetru Dulfu. Prețuia 30 cr,
PetulantulU. Comedia în 5 acte, după Augusto

Kotzebue tradusă de Ioane St. ȘuIuțO Prețuia 30 cr.;
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa’ele 

gininasiului din Fiume prin Vineețiu Nicoră prof'. gim- 
nas. Cu portretuhl M. S. Regina României. Prețulo 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Butieescu. UnO volumil
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețulo redusu (dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
loanO Popu ReteganulO. UnO voluinO din 14 cOle. 
Prețulu 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii. Studiu archeologicO de I). O. Oltnesdu. Prețulo 
20 cr.

Apologiă. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitOre la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulo Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulo 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (OpO 
completa ) Broșura 1. II. și III. Prețulo broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Totetrei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III.
IV. cuprincjendO materii forte interesante și amusante. 
Prețuia la tole patru 1 fl., câte una deosebita 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii
forte interesante și amusante. Prețuia 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industriă, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scâlele
II. Prețulo 30 cr.

îndreptări) teoretici) și 
mentulu intuitivă in folosulo

popor, de T. Hoșiu.

co- 
co-

Ed.

practicu pentru învâță-
elevilorâ normali (pre-

Tiporatia ALEXi, Brașovu.

e e f

Cele mai ettine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș> cântări bisericești forte frumosU ilustrată. Pre
țuia unui exemplară broșată 40 cr. legală 50 
gată in pânză 60 cr. legata mai fina 60, 80, 
1 fl., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritar!) sufletescu. Cărticică

cr.
90

le-
cr.

♦

de ru
găciuni și cântări bisericesci — frumosa ilustrată pen
tru pruncii școlari de atnbe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplara 
broșata 1* cr., — legată 22 cr., legata în pânză 26 cr. 

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icOne fru- 
mose. Prețuia unui esemplara trimisa franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl. : 100 esemp), 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmata de tnai multe rugăciuni frumdse, Cu 
mai multe iedne frumose Prețulo unui esemplara 
espedata franco e 10 cr.. 59 exemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 II. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosă. Prețuia unui 
esemplara legata e 15 cr.

s


