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Cătră cetitorii ,,Gazetei Transilvaniei**!
In puține 4>le se’mplinescă 50 de ani, de când „Gazeta Transilvaniei11 luptă pentru lățirea culturei române, pentru libertatea și drep

turile poporului românâ.
Pe timpulu celei mai cumplite prigoniri a neamului roinânescu, „Gazeta Transilvaniei11 a arborată în mijloculu valoroșiloră comercianțl 

români de odinidră din Brașovu drapelulă redeșteptării naționale.
Cincizeci de ani de muncă, de grele și de necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescă.
Generațiunea vecliiă și generațiunea cea nouă și-au dată mâna, au pusă umdră la umdru, pentru realisarea marei opere a redeșteptării 

și a liberării poporului română asuprită.
Lucrat’au toți cu însuflețire bărbătdscă și cu statornicia sub drapelulă sfântă arborată de „Gazeta Transilvaniei11 și urmândă devisei 

nemuritorului bardă națională: „Cniți-ve în cugetă, uniți-vS ’n simțiri.'u
Si munca loră a fostă încoronată de succesă.
Unde eramu acum cinci-deci de ani și unde suntemă astăcji! De s’a ridicată spiritulă poporului română, de s’a întărită consciința lui 

națională, de s’a pusă temelia la cultura lui națională, cine va susțind, că la acdstă lucrare mărdță națională n’a avută pdte cea mai însemnată
parte diarulu nostru, care a mersă totdeuna înainte cu lumina pe cărările intunecdse ce trebuia să le st.răbatemă ?

Credincioși devisei ce și-au ales’o fii nobili și devotați ai națiunei în lupta pentru eliberarea și redeșteptarea națiunei române, amă fă
cută totă ce în putință ne-a stată, pentru ca 4iarulă nostru să pdtă corăspunde câtă mai multă grelei sale chiămări.

Nu ne-amă dată înderătă dinaintea nici unei greutăți, gata amă fostă a aduce ori-ce jertfă, și ddcă în timpuri mai multă ori mai puțină
favorabile, prin cari amă trecută, nu amu putută se facemă mai mulu pentru foia ndBtră decâtă amă făcută, causa a fostă firma ndstră hotărîre 
de a păstra în t6te împrejurările independența ndstră.

Astfelă, trebuindu să cucerimă tăremulă pasă cu paBă, amă înaintată încetă, ddr sigură, și abia astăzi, după cinci-deci de ani de muncă, 
ne vedemu în posițiune de a realisa, cu încordarea tut.uroră puteriloră ndst.re. cea mai fierbinte dorință a neuitatului și de fericită memoriă editoră 
ală diaruhii nostru Iacobă Mureșianu, ca se avemii și propria nostră tipografia.

Incepândă cu dma de 1 Ianuariu 1888 „Gazeta Transilvaniei11 se va tipări în propria nostră tipografia.
Iu modulă acesta ni se dă putința de a aduce modificări și îmbunătățiri îu partea tehnică și redacțională a fdiei ndstre.
Facemă tdte acestea, fără a cere însă și din partea publicului să facă mai mari jertfe. „Gazeta Transilvaniei11 va apără și dela 1 Ianu

ariu 1888 încolo totă în condițiunile de pănă acum ale abonamentului și anume:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fi., pe unii anii 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii ană 40 franci.
Aducendu acăsta la eunoseința cetitoriloră noștri, îi asigurătuă, că nu ne vomă abate din calea ce-o străbatemă acum de jumătate 

de seeulă, ci că vomă lupta și în viitorii cu îndoită putere și cu același devotamentă pentru apărarea, ridicarea și întărirea românismului.
Și ca să putemă contribui cu efectu la realisarea aspirațiuniloru ndstre îndreptățite naționale în acăstă monarhia, vomă stărui înainte de 

t6te să ținemu susă și să păstrămu nepătată steagulă solidarității nostre naționale, ală unirei și alu bunei înțelegeri între toți factorii poporului nostru.
Suntemă tari în convingerea, ea toți cei ce cugetă sinceră și curat.u asupra chiămării Românului în aceste critice timpuri voră pune cu 

■•i wmără la umăru și astfelă votau merge cu toții înainte, dăr numai înainte, cu unanima strigare:
Dumnedeu și dreptulă nostru! RetLcLCțiuiieCl.

--- -------------------

Brașovu, 29 Decemvre 1887.
Foile ungurescl găsescă de „cuviință11 să 

adopte o nouă manevră de combatere a naționa- 
litățiloră, care constă în a face pe Nemaghiari 
responsabili de articulii răsvrătitori ai pressei un
guresc!.

Inceputulu l'a făcută fdia guvernamentală 
din Clușiu, care ne face responsabili de articu- 
lulă fdiei oposiționale „Pești Naplo11 Nr. 342, în 
care se (Jicea, că „dedrece esistă vechile partide 
naționaliste, in casă de răsboiu cu Rusia acestea 
trebuescu puse sub pază, pentru că ele, fundă 
dușmane patriei, se voră pune în serviciulă Ru
siei.11

Veijendă acostă agitare a fdiei ungurescl 
oposiționale, la vr o cate-va cjîle amu observată 
la unu articulii alu fdiei clușiane amintite, în eare 
(Jicea că „România nu pote merge cu Rusia con
tra monarchiei ndstre, dedrece pănă la Tisa suntă 
totă Români, frați de sânge ai celoni din Ro
mânia11, amu observat, (Jieemii, că „e bătătoră la 
ochi că ele caută să câștige amiciția României 
propunendu ca cu Românii de aci să se înfunde 
temnițele unguresci11.

Fdia guvernamentală din Clușiu, văcjendu 
ce sânge rău a făcută articululu nechibzuită ală 
fdiei oposiționale, în locii să o dăscălescă, cum 
ar trebui să facă o pressă leală, o ia în apă
rare, susținendu că nu se pdte să fi scrisă așa 
cum (jicemă noi, si ne face pe noi provocatori, 
cu alte cuvinte responsabili de provocările fdiei 
ungurescl, pentru că le-amă interpretată întoc
mai după adevăratele intențiuni ale foiloră un 
gureșei și ale agitatoriloră de pela ele.

Ei bine, fdia clușiană să nu crddă că pdte 
orbi lumea, căutândă să esplice articululu fdiei 
oposiționale altfelu decumă a fostă scrisă, că a 
decă sub cei cari au să fiă puși sub pază se 
înțelegă „agitatorii naționaliști.11 Fdia oposițio- 

nală vorbesce curată de partidele naționaliste,' 
dr ău de pretinșii agitatori.

Apoi nu scie totă așa de bine ca și noi 
fdia guvernamentală, că partida națională a Ro
mâniloră cuprinde pe toți Românii? Nu scie ea 
totă așa de bine ca și noi, că încercările câtorva 
rătăciți d’a forma unu altă partidă decâtă celă 
națională s’au sfărîmat.ă? Și ce însemndzâ a 
pune sub pază partidele naționaliste, prin ur
mare și partidulu națională română, adecă pe 
toți Românii? Nu cumva a’i pune la masa cu 
plăcinte? Și chiar acei pretinși agitatori, cine 
suntă alții decâtă Românii, pe cari poporulă 
nostru îi trimite să’lă represinte în conferințele 
naționale ? Cine alții snntă considerați de pressa 
și regimulu unguresci! ca „agitatori,11 ddcă nu toți 
Românii cu carte, fiindu-că nu se pună în ser
viciile maghiarismului?

Când se cere punerea sub pază a partidului 
nostru națională, se cere punerea sub pază a tu
turora Româniloră, și paza nu pdte fi decâtă po
liția, armata și închisorile. Leali suntă asemenea 
articuli provocatori? Și leală este a face respon
sabilă totă pe „hoții11 de păgubași de agitațiu
nile foiloră unguresci ?

Der fdia guvernamentală nu vrea să rămână 
mai pe josă de soridra ei oposițională. Așa în 
Nr. 5 dela 7 Ianuarie publică ună articula, prin 
care agită astfelă contra Româniloră:

Pămăntulti se clatină sub piciărele nostre. Câtă ce 
se dă o ocasiune câtă de tnică, naționalitățile începi) a 
se mișca.; Lucruri nensemnate dau nascere la aspirațiuni 
nebune. Este bine se luămă acestea în considerația, e 
bine să fiind cu atențiune asupra acestoră semne, ce I» 
aparință se pară a fi mici. Atențiunile acestea ne a- 
ducă apoi aminte posiția în care se află asvâdi părțile 
ardelene, ne aduce aminte împrejurările, in cari e nea
părată de lipsă ajutoră și cari așteptă ajutoră

Din 4* arele eotidiane aflămă, că in Giroeă nu le 
trebue „preolâsă de Ungură,“ pe Câmpiă vedemă, că 
țăranulă valahă adapteză bucurosă obiceiulă strămoșescă 

și nu-șl ridică pălăria înaintea trecătorului eu rocă (.ka- 
putos ember), ba încă se întemplă, că intenționată mână 
căruța lui așa, ca se se lovăscă in căruța cestuilantă ; 
popii valahi erăși dau in limba română e<trase matricu- 
lare și alte documente parochiale, în comunele mixte, 
Românulă prinde a se separa de Maghiară și în loeă ca 
deosebirea de naționalitate să se contopescă în iubirea 
comună de patriă, limpulă și puterea cea atâtă de ne
cesară la consolidare se perde in frecări păgubitore.

După aedsta face autorulă articulului din 
cestiune o comparația între Românulă celă „sim
plu,11 „necivilisată,11 „leneșă11 și „puturosu11 din 
Câmpiă, și între Sdcuiulă celă „muncitorii11 și 
„harnică,11 și diee că nu pdte sd aibă Românulă 
din Câmpiă dorințe, pe cari sd nu și-le pdtă 
ajunge— în urma donațiunilor celoni mari de pă- 
menturi ce’i s'au dată cu ocasiunea eliberărei din 
iobăgia, — chiar și numai pe lângă o muncă me
diocră, și cu tot.e acestea e nemulțumită....

Se mai acusă Românii din Câmpiă cu aceea, 
că ț’nu prea multă la obiceiurile strămoșesei, nu 
le place să învețe, să înainteze, învățătorii și-i 
schimbă în fiăcaie ană, aceștia suntă dmeni cu 
puțina învețărură, cari nutrescă ura și neîncre
derea în poporulă românescu. Totă așa și preoții 
români ș. a. In fine conclusiunea e, că din 
punctă de vedere națională maghiară trebue sd 
i-se dea Câmpiei mai multă atențiune, căci alt- 
mintrea statulă maghiară nicl-odată nu va afla 
în acdstă inimă a Transilvaniei ună sigură punctă 
de radimă.

Etă în acestă articulă destulă de limpede și 
lămurită esplicațiă a articulului fdiei oposiționale, 
esplicațiă în care nu mai e vorba nici de partidă 
națională, nici de pretinși agitatori, ci de țdra- 
nulă română, de poporulă țdrană română.

E dușmană ală patriei poporulă română, 
fiinbu câ nu se pldcă pănă la pământii înaintea 
nădrăgarului UDgură, fiindă-că căruța lui se lo- 
vesce de a nădrăgarului ungură, fiindă că popa 
valahă nu magbiarisdză biserica și administrația 
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ei, fiindă că poporulu românu nu se contopesce 
cu poporulă ungureseă, ci ține morțișă la dati- 
nele sale strămoșesel, fiindă că vrea sfe’nvețe 
carte în limba lui românăscă și nu sufere să 
aibă învățători cari suntfi unelte unguresei, fiindu 
că în fina acestii poporu „simplu, necivilisatCi, 
leneșă și puturosu11 mai are puțintelu pămentil, 
ce i-a mai scăpată pană acum de esecutorl.

Nu mai vorbim despre desmințirea ce ’și-o dă 
fdia guvernamentală, care c}’eea că nu’și mai a- 
duce aminte de când prin pressa ungurăseă nu 
se mai află espresiunea „Valahă/1 nu mai vor- 
bimă de însemnarea cuvinteloră, că „să se dea 
Câmpiei — ca și Huneddrei și alt.oru părți lo
cuite numai de Români — mai multă atențiune 
din punctă de vedere națională-maghiară, căci 
acesta însemneză maghiarizare prin colonisare și 
cu alte măsnri; destulă că pressa ungurescă agită, 
provocă și amenință într’una, meigendă apoi cu 
lipsa de lealitate pană a ne face totă pe noi res
ponsabili de articulii ei răzvrătitori.

Ce calificațiă merită 6re o asemenea ma
nevră, neobicinuită în pressa leală? Și mai are 
nevoiă bre poporală română și de agitatori și 
provocători de ai săi, când pressa ungurescă, re- 
gimulă și organele lui îlă agită și-lă provocă în 
continuu ?

Pregătiri militare.
Austro-Ungaria. Corpulă X de armată, a cărui 

mobilizare s’a hotărîtă in principiu, cuprinde optil regi
mente de infanteriă: Nr. 1, 3, 8. 54, 81, 93, 99 și 100, 
prin urmare două divizii de infanieriă; apoi a (jecea bri
gadă de cavaleriă, a 10 brigadă de artileriă, ală treilea 
și patrulea batahonii din regiinentulă Nr. 1 de geniu. 
Comandanții de < orpă e fim Wilhelm br. de Reinlănder, 
șefă de stată majoră eo'onelu'O cav, de Pokorny. Cor
pulă X de armată este în Brunii .și e înarmată cu pușca 
cu repetiția cal bru 11 mm.

Rusia. MartoiI oculari spună, că la întărirea și 
aprovizionarea punctelorfi Dubno și Rovno se lucrăză cu 
ună zelă neobos.tu „Rezistent -« tiflă din sorginte si
gură. că la Unghenii-r uși au sosită «pentru cuartirurl de 
iarnă» trei regimente de Cazaci in cerendă se va preda 
comunicatiunei linia ferată Ivangorod-Dabrova. In forti- 
ficațiunile Ivangorodului se lucreză acum la așezarea tu- 
nuriloră ce se adină din inleriorulil Rusiei, așa că în 
curândă va ti in perlectă stare de re-izlență. Fabricele 
de ferii din Varșovia lucreză din răsputeri la efectuirea 
ultimeloră co ande pentru armată și lorlărete.

România. Lucrările pentru compleetarea armamen
tului, echipamentului armatei și mijioceîoră de apărare a 
țerei se lucreză cu iotă zelulp. Dm lubrica Krupp s’au 
predată 247 vagOne încărcate cu materială de împușcată 
pentru artileriă. Din labrica Gruson se predau 410 va- 
gone încărcate cu părți constitutive ale turnuriloră cui- 
rasate pentru forlificațiunile Bucuresciloră. In curendil 
se va lua o decisiune și asupra adoptărei unei pusei cu 
repetiții (« vorba de pușca elv> țianâ Rubin de 7 5 mm. 
și de pușca austriacă Mannli'her de 8 mm. Totă în 
curendă să va decide și asupra c-uptorcloi ti de campaniă 
pentru coeerea pânei necesară armatei.

Bulgaria. Oticiele comunale au primită ordină, ca 
in termină de o lună să se rechiziționeze pentru oștire 
căte o căruță cu doi cai deia 200 de case. Ministrulă 
de resboiă a publicată concursă pentru furnisarea, până 
ia 1 Aprilie a 1400 tanițe, 100,000 cartușiere de re- 

servă, 140.000 cartușiere de infan’eriă, 70,000 curele de 
încinsă, 70,000 curele de pușcă. 100.000 castronașe de 
mâncare.

ÎN VITA RE.
In anii 1860 —1863 ună număru însem

natei de bărbați zeloși și iubitori de progresulu 
pressei române, din tote părțile locuite de Ro
mâni, au făcută diverse contribuirl pentru ajuto
rarea esistenței și înlesnirea aparițiunei „Gazetei 
Transilvaniei11, acomodată cerințelorti timpului 
de atunci.

Fierbintea dorință a Tatălui meu întru fe
ricită memorii Editorii Iac,obli Mureșianu, căruia 
i s’au încredutu sumele adunate, a fostu de a or- 
ganisa ca unii fondii acele contribuirl ce s’au pu
blicată încă în muniții ani sub diferite titluri ca 
„fondu de subsidii11 pentru „Gazetă11.

Avendu de cugetă răposatulu meu tată ca 
la sferșitulă anului 1887 să se retragă deia fbiă 
cu totulu, se hotărîse a realisa intențiunea sa în 
țdmna anului acestuia. Deorece însă Provedința 
nu i-a mai dăruită ml-a lăsată mie cu limbă
de mbrte să dau eu semă până la ună cruceră 
generoșiloră contribuitori despre sumele ce i le-au 
încredințată și despre administrarea loră.

împiedecată fiindă prin tristulă casă de mbrte 
și multele și grelele mele ocupațiunl de a face 
acbsta pănă acum, viu adi în calitate de editoră 
și Redactoră ală „Gazetei Transilvaniei11 a ’mi 
împlini sfânta datoriă, învitândh pe toți domnii 
cari au contribuită la acele subsidii în anii 1860— 
1863 și se mai află încă în viață, ca să bine- 
voiască seu în persbnă său prin mandatari a se 
înfățișa la o întrunire în diua de 30 Ianuarie 
(11 Februarie n.) 1888 în Alba-Iulia, ca orașă 
situată mai în centru, pentru a lua la cunoscință 
darea mea de să mă asupra contribuiriloră din 
cestiune și pentru ca să chibzuință și să hot?- 
rîmu împreună cele de lipsă în privința între
buințării loră în viitorii. Localulă și ora întru- 
nirei le voiu face cunoscute în foiă cu două săp
tămâni înainte.

Brașov u, 27 Decemvre st. v. 1887.
Dr. Aurel Mureșianu, 

Editorii și Redactoră.

Ună nou vasu pentru flotila română.
Cetimă în „The Newcastle Dailv Chronicle11 

următbrea scrisbre :
Domnule Directorii! Am ouore de a ve comunica 

că încrucișătorulil română „Elisabeta» a fostă puști pe 
mare ieri la 29 Decemvre la ora 3 y. m. la Elswick 
Shiyyard.

La «festă ceremonia au luată parte Ex. S. Princi
pele I. Ghica, ministrulă României la Londra. 1 iulă său 
secretarii M. Nelayano, maiorulă Koshbu^ky și il. An 
drian, inginerii de construcții navale din marina regală 
română.'

Gușa Armstrong șt C-ie era reprezentată prin d. 
căpitanii Noble și d. Watts, inginer-șefil ahl departamen
tului Shipyard și toți înalții funcționari ai casei Arms
trong și 0 ie ; o mulțime de domne și domnișore asis
tau încă la acestă solemnitate.

COrda corăbiei a fostă tăiată de d șora Lilias 
Noble. și plecarea a fostă făcută in mijloculă aplauzelor 
unanime ale personeloră prezinte.

După plecarea înerucișatorului, mai multe toasturi 
au fostă ridicate.

1. De d. căpitană Noble care a băută in sănătatea 
Regelui .și Reginei României.

2. E. S. Principele 1. Ghica i-a mulțumită bftndă 
in sănătatea omeniloră industriali din Anglia, cari prin 
munca și dezvoltările loră industriale ridică civilisația 
celorlalte popore.

E. S. a băută apoi pentru reușita incrucișătorului 
urându-i d’a ti victoriosă, in ițiua când România va ti
vea trebuință de elă.

Incrucișătorulă are ună conținută de 1300—1350 
de tone, o artileriă bună, și trebue să aibă o iuțălă de 
18 noduri pe ceasu. la încercare, — prin urmare ma- 
șinele vord fi forte tari.

Mașinele au fostă construite de casa Hawthorn 
Leslie și G-ie din St. Petersburgă.

Prim ți vă rogă d-le Directorii ete.
Unu spectatorii în trecere la Neucastle.

SOIRILE DILE1.
Pentru scrvițiile aduse maghiarismului ministru un

gurescă Trefort. a răsplătită pe preoții români gr. or. 
Gavrilă Crainicii din Ghiurcuța, Cristoforă Dogarii din 
Telă (Nyen) cu câte 50 fi. — £tâ încă doi popi cari 
nu și-au putută strecura fără păcate sufletulă in anulă 
ce vine. Nu voră fi uitați.

—x—
Kultureggletulu ardelenii a hotărită să sprijinescă 

prin depuneri mai mari, din motive naționale, institutele 
unguresc! de binl din orașele mai mici. Gele din Aiudă 
și Deva au primită deja depuneri. — Să mai ijieă cineva 
că astea nu suntă — isprăvii! Nu s’a maghiarisată in
stitutele ungnrescl de bani? Dâră ispravă e asta.

— x—
Cei interesați se aviseză, că Dumineca viitore, la 

ârele 3 d. a. se va ține adunarea generală a membriloru 
casinei române din locu, în localulă casinei.

—x—
„România Liberă» comunică, că la 30 Decemvre 

n. trecută, la Caracalu și Ostrovu a fostă o furtună 
grozavă cu fulgere și tunete de se cutremura pământulă.

—x—
In pădurea comunei Bejanu din comit. Hunedârei, sol- 

găbirăulă Carol Bucșa împușcă la vânătore ună mare 
porcii sălbatică. O haită de vr’o 20 de porci fugi din 
pădure și trecu prin comuna Almașu secă, unde în fuga 
locuitorii au omorită unulă cu toporele.

Literatură. — Pygmalionu, Fata deia Cozia și 
Lăpușneanu, studiu critică comparativă de N. Ch. Quin- 
tescu. membrii ulii Academiei Române, cetită ca raportă 
in ședința Academiei Române din 20 Martie, 1887. Bu- 
euresd, Tipografia Academiei Române. Prețulă 1 leu 25 
bani, formată mare 4° de 108 pag. — Opulă de fată 
este scrisă la însărcinarea Comisiunei premieloră , Nâs- 
tnrelă Herescu“ și «Heliade Rădnleseu*  și cuprinde ună 
studiu critică comparativă forte seriosă și amănunțită 
asupra următoreloră scrieri dramatice, lucrate în versuri; 
Pygmalionu, de G. Blngescu-Dabija, Fata deia Cozia și 
Lăpușneanu, arabele de [uliu 1. Roșea. Ajunge a spune, 
că opulă d-lui Quintescu este ună studiu critică seriosă 
pentru a pută apreția adevărata lui valăre, care este cu 
atâtă mai mare pentru literatura română, cu câtă opulă 
cuprinde sludiu'il critică ală unoril scrieri aprope cu to- 
tulă nouă pentru literatura română, și pentru aprofun^i-

*) A se răsmi=a se opune.

EO1 LETON U.

FÂSTORIȚA.

I Alegoria.)

(Urmare și fine.)

„Cumătră»!“ îmi cjise străinulă, după ce ral-am 
venită puțină in fire, »nu mai umbla cu nimicii, lasâ- 
mă să fimă frați. Pământulă acesta ne păte îndestuli, 
încă in prisosință, cu roda sa pe atnăndoi. A<ji mâne 
pdte veni altă străină ca și mine acuma, ca să’țl ia ce 
este ală tău. Așa noi amândoi ne vomă apăra, binele 
și fericirea împreună le vomă gusta și râulil eră.șl cu 
puteri unite ilă vomă înfrunta."

„Și crecjl dor, că șla (imită cuvenlulă? Ferita sfân- 
tulă! Mai ânfâiu o duceamă mai bine, ye semne ii era 
rușine să se porte aspru cu mine, că a vecini scie 
Dumnedeu din ce părți prăpădite, aici la gata, derâdupă 
aceea s’a făcută totă mai cutezătoră. Tătă ijma ii plă
cea să călărâscă prin aceste păduri, se vânez •, să’și 
pună apoi vânatulă la cală sub șea, ca să se rnoie in- 
cftt-va, și apoi să fi vădută cu câtă gustă îlă mânca ! 
Nu era vorbă să ședă la vatră și să’și fiarbă ceva, la 
așa ceva nu se pricepea. Eu vădândă, că așa ir este fi 
rea, ca să nu se strice buna înțelegere l’am totă lăsată 
de capnlă lui. De altcum nici nu’mi părea rău, că se 

ducea de acasă, că <Jeu nu prea aveam plăcere să mă 
uită în fața lui. Așa era de aspru la vedere incâtă cre
deai, că vecjl ună visă ciudată... Der șeii, scumpă, că 
omulă din ce capătă, oin ce ar vrea ca să mai capele, 
intinde-i degetulă și’ți ia mâna îalregă. Așa am pățil’o 
și eu cu fratele meu de înărăcină. Din ce mergea, din 
ce se simțea mai in drepții a’.șl împlini numai voia lui. 
Eu folosiamă o parte de pământii, câtă îmi trebuia mie, 
elă alta. Gutezarea lui crescea pe tdtă d'u» ?i elă 
tăia: adi o brasdă in partea mea, mâne alta și poimâne 
erășl alta și așa din d> în di mă neindreptăția totă mai 
tare. Credeamă, că doră va avea atâta omeniă ca să 
imi lase ce este ală meu, der omenia elă n’o cunoscea, 
puteamă eu totă aștepta; putearnă <jeu, eîb s'n îm
buibată peste măsură și amețită de atâta îngâmfare șl a 
tăcută ca lege să’ml ia totă averea și să mă robeseă, 
Așa a și făcută: mi-a luată pământulă, lăsându-ml drep
ții Iii numai să’lă lucru și când era la seceri.șă, mai pănă 
într ună grăunță trebuia să le duc-ă în grănariulă lui. 
Eiă-mă-să răba lui ! Cercat’arn de mai multe ori să'ml 
scurtă jugulă de pe grumatțî, dâr n’am putută. Când 
vedea șirelulă că mă prindă cu elă cu puterea și eșiam 
invingătOre, totdeauna mă inbuna cu vorba, că ’mi va 
reda drepturile cuvenite, ârcând era la adecă, nu ’mi 
da nimicii. Ba, — o, Dămne sfinte! — pe semne vă- 
ijendă că mă păte înșela, ml’a spusă verde în față: că 

eu nu numai că pămentă nu mai am și deci să mă în- 
destulescrl cu ce’ml dă, der încă să’raî pară bine, că me 
mai sufere »ă trăiesi.ă. și acesta câtă timpă voiu fi bună 
să asudă in brazda lui/ Dăr așa o pățesce celă ce se 
încrede in ore cine!

„Așa am suferită eu și m’am răsmită*)  cu elă. Și 
acji dreptă mulțămită după atâta jertfă și trudă, este că 
abia mai amă voiă să’ml lucreză pămentulă și se’mi 
pască oițele aceste cum biâtă potă, der totuși nici acuma 
nu’mi iârtă nici la mine acasă să facă ce așii pute și 
ce așii vrâ și atâta iotă stOrce de pe spatele mele, pen
tru poftele lui nesațiOse incâtă eu după atâta ostenelă 
nu apucă la nimică, decâtă abia mai am de pe o <j, 
pe alta ce’ml trebuie pentru traiulă meu (Jilnică, ca să’ml 
mai țină sufletulă amărită în trupulă acesta amorțită»...

Esprimândă cuvintele aceste, vocea ei se întrerupse, 
lacrăml i-se iviră în ochi, durerea i-se deșteptă in sînă 
și începu din nou a plânge și a suspina. Plânsulă îj 
era așa de jalnică suspinulă ei așa de adâncă, încâtfl 
inima cea bună a compătimitdrei sale sdțe se’nduioșă și 
șirbie de lacrăml o năpădiră și pe ea. Plângeau amân
două. O! de le-ați fi vătjută, plânsa’țl fi împreună cu ele, 
chiară inimă de pâtră în peptă să aveți! 0, durere, du
rere ! de nu ’țl-amă fi cunoscută numele!
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eu care este lucrată pbte servi ca o călăuză pentru 
scriitori români, cari voră se se desvolte pe tere 
genului dramatică aia literaturei român”.
Limba internațională Volapiik. după m toda Erwin 

Wailh r. In 8 leHiuni cu ch»ia esereițieloră. AuvtorO: 
S. I. Grossmanii. > lași, 1887. Editura librăriei „Frații 
Șaragă.“ Formată tnicu 8°, prețuia 60 de bani. Opulă 
de față este o gramatică lucrată în limba română, ea ne 
inițiază în cunoscerea nouet limbi 
cuprinde

universale (Volapiik), 
rtgull gramaticale și eserciții practice.

Idila iPsboinicu
In 

armări 
teloru 
Luxemburg se pregătesc? 
grozavă, der gaură în ceru totuși nu pâte face, 
căci etă ce raportă dă ministrulă în ședința Ca
merei din 9 Deeemvre :

• îndată după votarea legii din 
corpulă gendarmerii statului cu 10 
ună credită pentru cumpărarea de 
numai 2 am cumpărată. Iu casulă 
temă procura cei 4 cai dela orecare samsară. 
nostră în timpă de răsboiu se pâte întări in modă în
semnată, incâtă sâ pâtă corespunde tuturora cerințeloru : 
intrcgă corpulă nostru de armată numâră 300 de soldați 
carî au pușel bune și potă da 2000 de fo'itrl pe minată. 
In cașuri escepționale de râsboiu pulemă întregi armata 
cu 25 de recruți. G?nd;*.rinii  noștri au revolvere, ca sâ 
intărimă trupele d’oeamdată nu e de lipsă, eu iote că 
legea și bugetulă ne iartă ca să mai inrolămă 50-80 
de omeni pentru întregirea armatei. Vomă face 
timpulă revoluțiunii din Belgia, <ând atnă mărită 
rulă soldațiloră noștri cu 30 de reserviștl.*

mijloculfi atâtorrt cântece vitejesc! de in
și pregăti’i de râsboiu ale tuturoril sta- 
europene, ministrului puterei militare din 

și elu cum scie mai

supărarea! și că: Mai bine țărână in picioie, decâtd 
boerO in genunchi! adecă mai bine mai săracă și neda- 
toră, decâtă înglodată in datorii In astfelă de pre
legeri de seră se pote (rada mai pe lai ga șt economia 
casei, lacerea mâncăriloră etc. adecă să se țină prelegeri 
ți pen'ru femei: der atunci să se țină deosebită și nu 
d'odată, ca să se incongiure neplăcerile.

Cu fetele .și femeile ar fi bine când ar ține atarl 
prelegeri preotesa .și invățătoresa.

Ordinea, regularitatea și In fine religiozitatea și mo
ralitatea. cu utiă cuvântă Iotă ce-i bună, dreptO și sântă, 
să fiă stâlpii pe cari să se nșeije atari prelegeri. Făcân- 
du-se acăsta în totă locuia, atunci putemă fi siguri, că 
bunăstarea materială și culturală (înaintarea in sciință și 
avere) va lua una avântă puternică și putemă (jice cu 
mândria:

...„Viitoră de aură Româuimea are
Eu prevădă | rin secul! a ei renălțare!“. .

2. Grădinăritulfl preste totă cultivată cu îngrijire, 
ne aduce frumose venite. Dâr aci — după cum 

— trebue să prernergă cu ese piu gră
.a preotului etc,, de unde să

bilocele sale, eră inima 
lostivă. •

1885. am imiilplu 
bărbați. Am votată 
6 cai, der pănă at}!
unui răsboiu. pu-

Armata

ca pe 
nutnă-

Cum s’ar pută ajuta la mai sigura înaintare culturală și 
materială în sciință și avere a poporului nostru preste totu? 
I Relele de cart sufere poporală nostru și combaterea acelora 
II. Indicarea (arătarea) mîjloceloru ducftore la scopu.

Disertațiune ce avea se tiă cetilă cu ocaslunea adunărei ge
nerale a despărțim. 11 ală Asociațiunei transilvane pentru litera
tura și cultura poporului românu. ținută in 30 Octomvre ții Nov.) 
a. c. în Făgărașă.

Motlo ' ....Uniți-vă în cugetă, unițî-vă
in simțiri!.... a cjisu laurea- 
tulă poetă Andr Mureșianu 

(Urinare.)
c) Prelegerile potă sâ tracteze cesfiuni alâtă ce 

privesce economia câmpului și de vite, precum și grădi- 
năritulă, apoi: prăsirea gunoiului araiulă pământului, 
îmbunătățirea lui; cultura legumelorO, pomiloră ; cultura 
viteloră ; cultura slupiloră rațională (după metodele cele 
mai nouă); prăsirea viteloră, traclarea vițeiloră. a vaci- 
loră cu lapte: pregătirea untului, a brânzei de vaci ele. 
apoi industria de casă, precum: inpletirea cu nuiele de 
răchită, papură, trestia și paie; farerei de diferite perii 
de pâră de cală și rimătoriu , facerea săpunului și a iu- 
minăriloră și multe alte lucruri bune și folosilOre, cari 
însâ acum storcă ijeci și sute de florini dm punga popo 
rului nostru, și pe cari decă însuși și 
muiț! bani ar rămâne în punga lui.

Să se lucre apoi pentru curățenia 
vestminte, locuințe, curte, grădină, staule 
se că curețenia contribue a'âtă la înfruimețare, 
la conserv rea (păstrarea) sănătății peste iotă.

Să se arate, că ordinea din casă, curte 
miă peste iotă să nil lipsescă, căci ordinea și 
e mai scumpă ca averea.

Să se combată împrumutarea făcută cu

încă .....
s’a mai atinsă ■
dina scolei, a învățâtoriului. r . 
țiotă lua și poporală învățătură.

Der ca grădina scdlei să notă premerge cu esemplu 
se recere să tiă bine închisă, apoi ce se cultivă in ea 
să stea acolo, căci altcum ori și cine se disgustă, ca să 
totă lucre fotă pritntV’era și vâra — incependd de tomna, 
âr osteneli lui să nu fiă resplătită, luândă altuia fructul 
(râd..) muncii. Asta nu merge, căci cine ostenesc» 
să aibă și folosă. Se mai recere ca grădina scâlei 
fia scutită de orice înlluințe strieăciose; dâcă însă 
fi !o ă de pășune pentru caii ori boii preotului, notaru
lui și primarului — după cum acesta în multe locuri să 
întâmplă — ori să fiă „loca de convenire, pentru ri- 
mătorii satului, apoi să nu ascepte nimeni minuni din o 
astfelă de grădină, cu astfelă de drăgălași conducători 
conștiincioși.

3 Ună altă ramă folositoiu este și industria de 
casă, ună nou ramO carele începe a se întinde (lăți) Iotă 
tnai multă.

De acesta rama — abstrăgenda de lucrurile fe
meiesc!— se țină: facerea de corfițe, co.șercuțe de nuiele, 
papură etc., apoi perii de pâră de cală și rimătora; pă
lării de paie etc. etc., despre cari s’a vorbită la prelege
rile de săra punctă 1 lit. c.

Ori și care din acești râmi ai industriei — de’ă 
ilă scie omulfi — aduce frumose venite, cu afâtă mat 
vertosă că se pâte lucra în timpulă iernei — după cum 
am 4lsă mai susă la ocupațiunile din ședătore — când 
nu ne prea inbulQesce altă lucru.

deprinde ori și cine la 
s’au deschisă anume cursuri. 

ai<e locuri, 
trămitâ pe 
despărțăm.

celui necredinciosă este netui- 
(Solom. 12 10.) Der celO-ce pune pre ani

male la lucru, tiindu flămânde, seu celă ce și sătule le 
pune la lucruri ce trecu preste puterile lord — este nnă 
----- numaj rgU| dâr și fără minte căci, slăbindă In 
i hipulă acesta animalele, se păgubesce însuși pre sine.

Cine însă vre se se folosescă cu animalele, trebue 
să le grijescă și nutrescă bine și să le tracteze cu 
blândețe.

6. Vedemă, <ă pre la sate de multe ori bietula 
omă, ori mai bine femeia n’are pe ce pune mâna, ca să 
pregătâscă o mâncare cum se cade. Suntă multe sate, 
in cari nu se taie carne cu anii, ora.șulă încă e departe, 
ce face der femeea dâcă n are ce’i trebue în casa și 
curtea sa?

Der noi putemă ave numai să voimă, putemă avâ 
chiar și venală în curte. Vânata bună și ușorO de prinsă 
suntă galițele și iepurii de casă. Cine are galițe ș; ie
puri de casă pole pregăti o mâncare cum se cade ori 
..: ,.a_j șj nll e sg postescă și in dulce. — Deci

Rx----- .3 cu ceva pricepere să țină
Iepurii să potă ține in staulă 

se nntrescă eu ce cade dela vite, altă 
aik — ----- - . vel)itn ne aducă

ne trebue;

omu nu

le-ar sci face,

preste tota în 
etc.. arătându- 

câta și

și eeono- 
curățenia

scoptl de 
a se cumpcra vestminte ori alte obiecte de luxă (mândrii, 
podâbe), căci prin astfelă de împrumutări nesocotite po- 
porulti se sărăcesce, arătându-se că: împrumutarea aduce

— „Der de ce plângi eră? reluă cu voce tremu- 
rătore firul vorbirci binevoitârea consolăture. „încetă și 
’mt spune mai departe istoria la<.

— »’Ți-am spusG destuii), mai multă nu potă....*  
replică păstorița cu voce înecată de durere și’șT continua 
plânsul!!.

— .Nu te crede tu perdută", întâmpină de nou 
geniulă libertății — căci elu era — cu tonă mai liberă, 
aibl încredere in puterile tale; nu fi așa lăsătore, îngri
jește cu sfințenia de tote ale tale; păstrâză virtutea și 
bărbăția, căci atunci sortea ta ți-se va îndrepta și eu 
pentru totdâuna voiu fi cu tine!«.

Și fiica dreptății ișî plâcă capulă, depune o săru- 
păstorițe și la momentO dis-tare pe fruntea mângâiatei 

părea fără urmă. ..
♦
eu o iubesea — aniorulâ ei 
doresce amoruia vostru și la

va' înceta, (ala ei pa-

Păstorița e fruinosă, 
e dulce! Iubiți-o și voi, ea 
crămile ei vorâ seca, durerea ii 
jidă erășl ta recăpăta colurea ei rumenă de odinioră, bu
zele ei vorâ suride — ea va re'nvia, er acela geniu, spj 
rita divina, in eternu va fi intre noi!....

Ieronirnu Dănilă

vrâ 
să 
va

Ca insă să se pâtă 
I.ieruri bune și lolositore 
precum în Brașovă și in 
pre anulă viitoră să se 
orecare aiâtă dm partea 
etc. etc., câtă și din partea Vener. ______
Pro opopesca : doi învățători la cursulă ce se va ține în 
Brișovă în vâra viitâre (1888). Acei doi învățători apoi 
ins'jșindu-și bine industria de casă, adecă ramii de susă 
mai adaugându-se și coinpacloria, să fiă obligați a des 
chtde și ei asemenea cursuri, unde apoi au să se ms- 
iruieze loți învățătorii din acesta despărțămeuta; — er 
după aceea fiă-care itivățătoro să-și deprindă (instruieze) 
copii mai mărișori din clasa l-a; totodată să deschidă 
asemenea cursa iârna și pentru locuitorii comunei sale — 
după cum s’a <hsă la prelegerile de săra.

Făcându-se acâsta cu consciențiositate, resultalulD 
dobândită nutnai inbacnrătoră pole să fiă^

4. Folosă mare și venite frumâse ne aduce și 
stupăritulu, se înțelege că și acesta numai dâcă se va 
cultiva după metâ.leie cele mai nouă. In acesta res
pectă încă au apăruta pănă acum 3 opșâre în limba 
ndstrâ. Aceste cetite și esplicate in prelegerile de seră 
proiectate, apoi cele aurțite puse și in praesă, ne voră 
aduce venite lorte frumâse. Firesce că și aci trebue să 
premergă cineva cu esemplulă, căci nu putemă aștepta 
dela poporulă nostru să facă ce nu scie, ba lucruri de 
acelea de cari nici n’a vădută. Apoi cine nu scie câtă 
este de bună mierea in posturile celea lungi! D’apoi 
cera din care se facă luminări’

Afară de aceea atâta mierea câtă și cera la multe 
morburi se intrebuințâză ca medicină, âr’ avândă mai 
multă de prisosință și stârsă eu .mașina de siorsă mie 
rea' putemă câștiga și frumose parale, ca să ne mai scu- 
turăină de ălea „belele (năcasuri)" — după cum <jtce 
poporala. Deci deră cu puțină ostenâlă — asta o vede 
ori și cine câ e așa — și cu puțiDă voință — căci al- 
bineloră nu trebue să-le dâmă fâna și paie — omulă 
pote să aibă frumose venite.

Nu mai încape îndoielă, că cine voiesce se-șl Iacă 
șt inmulțâscâ venitele, se va ocupa și cu cultura rațio
nală a stupilorO.

5. Venite Irumâse ne aducă și vitele și preste iotă 
animalele de casă. Der și acestea se recere să fiă bine 
îngrijite și câtă se pâte să fiă dj soiuri (rasse) bune.

O vită, care nu e de sotu bună, 
nutrită ca și una de soiu mai 
venite ne aduce cu multă mai 
a ține vite mai puține și de 
multe și rele Der numai cu 
potă țină nici vite bune. Deci _ ......  ....
măiestrite, se semănămă : trifoiu, lueernă, măzărichie, a- 
poi să cultivămă napi pentru vite, cu cari deeăse nutrescă 
vitele se îngrașă, er vacile ne dau lapte multă și bună’ 
De aci se vede, că vilele bune eeră și multă îngrijire 
Cine însă petrece în lene, in povești și cu pipa seu in 
cârciumă la vinarsi), nu pâte ave vite bune, dâr apoi 
nici venită încă nu pote ave dela ele.

Nu numai că nu se pâte folosi pre sine însuși una 
omă cu vite rele, grijile rău, der e și p>€caiD a omoti 
vitele cu fomea, căci: .vrednica este lucrâtorula de plata 
sa.« (Ev. Luca c. 10 v. 7) și: „Să nu legi gura boului 
ce treeră." (5. Moisi c. 25. v. 4.)

Pre lângă grije omulă trebue să fiă și cu îndurare, 
cu milă cătrâ animale. .Dreptului i să face milă de do-

aceste

Ar fi de dorita ca 
lângă ună ajutori) 
„Asociaț. transilv, 
oficiu Vicariala si

totQ așa trebue 
bună, der cu tote astea 
puține. E mat bi.ie der 
soiu mai bunO, deiâtă 

paie și (ână rău nu se 
trebue se facemtl fenațe

și când, r - 
e de dorită ca fiăcare orna 
galițe și iepuri de casă. 
eu vitele, căci ei r" —_______ ,
ostenâlâ și cheltuială nu ne ceră, der venită 
frumotă, căci avemă carne la îndemână când 
ei se înmulțescO și fârte tare.

Poveștile despre ei încă suntă numai 
nituri.

Deci galițele și iepuri de casă să nu 
lângă casele eco^omiloră noștri.

7. Nu numai după plugă trăiescă dmenii, ci fârte 
mulțl trăiescă după măiestrii seu meșteșuguri, 
omenii noștri fi.gu ea de .Ucigă-lu Crucea.**

Nu-i rușine — după cum credă unii dintre âmenii 
noștri — de a sci ornula astădf ori și ce, numai 
să aibă. A fura și a face alte lucruri urite — e rușine, 
der’ a câștiga bani și avere pe cale onesta, astâ^I este 
ună lucru de mare cinste. Omenii noștri sciu numai do
uă: ori numai plugulă, ori numai domnia; dâr măiestria 
— lucrulu celă mai bună — încă nu o sciu mai de locd.

Dâr nici plugulă nici domnia, carea e numai „dăs
călia' ori • popia“ — căci de alte n’avemă parte — nu 
ue aducă astăiji acelea frumdse venite, pe cari le aducă 
măîestriiie; să înțelege, că omnlă să fiă măiestru in re
gulă, er’ nu numai «cârpaciu*  ori cum să cjtce „mestera- 
slrieâ.« Cine aduce să’i facă vr’ună lucru, poftesce să 
i’-h) facă cum se recere, dâr nu numai să-lă -năcăjescă» 

I— cum să tț’ce, adecă sâ i-lă strice.
Deci deră fiă care ta’ă de familiă, carele are d. e. 

cinci băieți și Ie votesce într’adevără binele, voiesce ca 
să iesă din ei omeni vrednici și cinstiți, atunci patru din 
ei se-î dea la măiestrii și numai unulă să-lă țină acasă. 
Căci despre fiă-care măiestriă să <)ice că e „plugă de 
aură,. Și cine însă n’ar dori ca să aibă ună plugă de 
aură? — LăsațI der copiii să învețe puțină carte, căci 
fără cart” ........ • apoi dați-i la măiestrii, și ei ineă

Numai cu plugulu și er numai c„ 
merge; a-tăc)î omenii s’au înmulțită, cheltueli 
că’să multe și mari; der pămentulă e totă 
nici elă nu ne mai ajunge; deci deră să 
alte isvoră de venite <tc

nesce scor-

lipsâscă de

de cari

câștiga

fără carte „n’ai parte,’ t r ____ ,. . ___
voră ave atunci plugă de aură. —■

Numai cu plugulu și er numai cu plugulu nu mai 
-------------- - • î șj dări in- 

ni'mai acela, 
mai căutămă și 

(Va urma).isvoră de venite, de câștigi).

Istoria ungurdscâ,.
La 5 Ianuarie n. „istoiiculă» lingură Alexiu la- 

ținu la .Societatea istorică unguresc!)*  o conferință 
o -i • j .............

k.-.b . —_ o comerința
despre colorile naționale ale Ardealului. Pănă la 1538, 
cjise pretinsulQ istorica, ArdealulO a avuta aceleași co
lori ca și Ungaria, a cărei parte constitutivă era ela. 
Dupâ aceea formară cele trei națiuni ardelene, Ungurii, 
Sâcuii și Sașii, una mica stata federativa Ungurii păs
trară colorea roșiă a țerei mame, colârea SăcuilorO fu 
vânătă, colorea Sasiloră galbenă-auriă. Ardealulă folosi 
multă timpă încă dupâ separarea lui de Ungaria colorile 
acesteia și începu abia la 1612 sâ folosâscă propriele lut 
colori. Cândă in 1655 s'au stabilita însemnele (emblema) 
Ardealului, in privința coloriloră nu s’a hotârită nimică. 
Când ArdealulO s’a ridicată in 1765 Ia rangulO de mare 
principate, regina hotărî ca colori naționale ardelene: 
vânâta, roșu și galbenă. Dieta din 1791 acceptă tăcând 
acesta hotărîre și așa râmaseră acestea ca colori ale 
Ardealulu1 pănă la 1848, când în urma uniunei colorile 
Ungariei deveniră și ale Ardealului.

Erumosă poveste! Valahul!) care nu figureză intre 
<ele «trei națiuni ardelenesc!1*,  ar imlieia-o astfelă: Și 
încălecat p’ună cocoșă și vă spusei gogoși.

8C(Rl 1’ELEGRzVFiCE.
(Serv. part, a .Gaz. Trans.«)

POJUNU, 10 Ianuarie. — Deșghețulti (mo- 
loșagultî) a adusă periculu, care amenință cu 
inundare. Apa cresce constantă.

VIENA, 10 Ianuarie. — Suburbiele Pent- 
zing, Hietzing, Gaudentzdorf simtă inuudate par
țială în urma dezghețului repede. S’au luată mă
suri de apărare.

CONSTANTINOPOL, 10 Ianuarie. — Co
mitetele slave din Moscva și Odessa au supor
tată cheltuelile atacului îndreptată contra ora
șului Burgas.

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. Ciur cu.

Editori) și Redactorii responsabila Dr. Aurel Muresiauu,



Nr. 287. GAZETA TRANSILVANIEI.

Ooriulâ ta bnraa de Visna Burau <le Bucureaci.
din 9 Ianuarie st. n. 1887.

Rentă de aură o°(0 . . . 97 90 i 
Rentâ de hârtii &°/0 . ■ 83.39 
Imprumutula căilord ferate

ungare ........................  149 —
Amortisarea datoriei câi-

loră ferate de ostO ung.
(1-ma em isiune) . . . 94.50 [ 

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ost a ung.
(8-a emisiune) .... 13450' 

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 110 50' 

Bonuri rurale ungare . . 104 — 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștl............................. 102 50 .
Bonuri cu cl. de sortare 101 50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vino ung.............................98.85
ImprumutulO cu premiu

ung.....................................119.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.50 
Renta de hărtiă austriacă 72.60 
Renta de arg. austr. . , 81.—
Renta de aură austr. , . 110 15 
Losurile din 1860 . . . 134 75
Acțiunile bănce) austro- 

ungare ........................  871 —
Act. băncel de credite ung. 274.5) 
Act. băncel de credită austr.217.50 
Argintulă —. — Galbinl

Împărătesei ................5 85
Napoleon-d’orI .... 1004 
Mărci 100 împ. germ. . . 68 37 
Londra 10 Livres sterlinge 126.70

Cota oficială dela 14 Decemvre st. v.
Gump.

Renta română (5°„). 93>/s
Renta rom. amort. (5°/0) 96—

> convert. (6°/0) 91 —
fmpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105—

• „ „ (5’/.) - 91’/4
> > urban (7°/,) . 103—
» • . (6’/.) • 96—
• ’ (5»/.) . . 87>/s

Banca națională a României 500 Lei------

Bancnote austriace contra aurii. . 2.03

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
< > > Națională —

Aură contra bilete de baneft

1887.
vând.

91*/.
97—
92—
36 —

106—
92l/4

104—
97—
881/,

15.—
2.04

Uursufu pieței Brașovu

din 10 Ianuarie st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump 8.45 Vând. 8.47

Argint românesc................. > 8.42 • 8.45

4apoleon-d’orl...................... > 10.C0 • 10.03

Lire turcescl.......................... » 11.35 • 11.37

10.35 • 10.38

islbenl................................... > 5 90 » 5.92
Scrisurile fonc. • Albina> 6‘/, , » 101.— » 102.- -

. • , 5’/. • B 98.— 99.—
Ruble RusescI...................... > 109.— • 110.—
Discontulă ... » 6>/>--8°/, pe ană.

t,rl3M7~1887 Publicațiune!
Din partea inclitei representanțe comunale orășenesc! s’a statorită 

pe temeiulă conclusului din 14 a 1. c. următorulă conspectă nominală 
asupra viriliștiloră orășenesc! pro 1888:

1. Fleischer Michael, fabricantă de salamă fl. 2062 cr. 83'//) (duplu computată)
2. Institutulă generală de păstrare fl. 3937 cr. 97.
3. lnstitululă generală de pensiune fl. 3047 cr. 82.
4. Banca primă transilvană fl. 2169 cr. 45.
5. Kamner Eduard, comersantă fl. 1044 cr. 11 (duplu computatfl).
6. Reuniunea brașoveană de anticipațiuni fl. 1733 cr. 11.
7. Koniges .lohann, comersantă fl. 924 cr. 10 (duplu computată).
8' Fabritius .losef. Dr. med.. Graiova fl. 832 cr. 83 (duplu computată).
9. Hesshaimer Adolf. comersantă fl. 794 cr. — (duplu computată.)

10. Reuniunea pentru pensionarea amploiațiloră magistratuall fl. 1515 cr. 23.
11. Bachmaier lulius, advocată II. 738 cr. 16 (duplu computată.)
12. Mayer .losef, advocată fl. 660 cr. 40 (duplu computată).
13. Fabritius .losef, dr. med. fl. 684 cr. 40 (duplu computată)
14. Societatea industrială vienesă de gază fl. 1215. cr. —.
15. Brennerberg Louise, de, privatier fl. 1179 cr. 74.
16. Barucb Eremias, labrico de spirtă II. 1148 cr. 54.
17. Pleekersfeld losef. de. privatier fl. 1104 cr. 32
18. Fondulă de pensiune ală amploiațiloră oficiului de amanetare 11. 1023 cr. 42.
19 J Duek .losef, fabricantă, fl. 502 cr. 63 (duplu computată).
20. Otrobân Năndor, dr. med. 11. 502 cr. 33 (duplu computată)
21. Reuniunea amploiațiloră austro-ung. fl. 986 cr. 89.
22. Spitalulă femeiloră serace fl. 910 cr 91.
23. Langec Thotnas. advocată fl. 451 cr. 71 (duplu computată)
24. Zeides Peter, privatieră II. 897 cr. 06.
25. Lâzăr Gero, comersantă fl. 435 cr. 50 (duplu computată).
26 Eforia scălelort! române fl. 868 cr. 80.
27. Fundațiunea Jugariană fl. 839 cr. 50
28. Ride'yi Friedrich, privatieră fl. 779 cr. 50.
29. Vasady .losef, comersantă II. 388 cr. 57 (duplu computată.)
30. Marienburg Rudolf, privatier II. 783 cr. 88.
31. Korody Mihâlv, cismară II 371 cr 37 (duplu computată)
32. loanides Georg, comersantă II. 735 cr. 69.
33. Sehlandt Gottlieb, pielară (I. 365 cr. 96 (duplu computată.)
34. Fondulă gimnasiului superioră gr. cal. fl. 722 cr. 50,
35. Mandl Roșa, privatieră fl. 712 cr. 10.
36. Honigberger Friedricb. privatieră 11 709 cr. 90.
37. Schobeln Charlotte, de, privatieră fl. 706 cr 69.
38. Biserica greco-orieutală fl 683 cr. 63.
39. Pușcariu Iosifă, advocată fl. 340 cr. 52 (duplu computată)
40. Korner Franz, Erredii 11. 675 cr. 83.
41. Tartler Martin, privatieră fl. 669 cr. 20.
42. Biserica Slt. Nicolae fl 660 cr, 80.
43. Stenner Paul, privatieră fl. 653 cr. 78.
44. Popovits Andrei, comersante fl. 643 cr. 52.
45. Ludvig Franz. hotelieră fl. 621 cr. —.
46. Manole Diaman i, comersante fl. 306 cr, 92 (duplu computată).
47. Steriu Constantină, comersante fl. 612 cr. 06.
48. Remenyik Ștefană, posesoră de case fl. 609 cr. 11'/a.
49. Safrano Anastasie, comersante fl. 587 cr. 15.
50. Srhmidt Albert, privatieră II. 5 9 cr. 66.
51. Duschoiu lohanD. comersante fl. 302 cr 67 (duplu computată.)
52. Brennerberg .lulius, de, asesoiă reg. fl. 293 cr. 03 (dnplu computată.)
53. Diick Georg. președinte de tribunală fl. 287 cr. 77 (duplu computată.)
54. Prentner losef, comersante fl. 28! cr. 26 (duplu computată).
55. Zoe I. Popp. privatier fl 558 cr. 40
56. Popp B. Georg, comersante fl. 275 cr. 63 (duplu computa’ă.)
57. Muller .lulius, comersante fl. 544 cr. 80.
58. Trauscheufels Iosefine. de, privatieră fl. 538 cr.
59. Zeidner Traugott, măcelară fl. 534 cr 17'/2.
60. Nemeș Peter, notară publică fl. 266 cr. 50 (duplu computată).
61. Jekel .lulius. advocată II. 264 cr. 70 (duplu computată).
62. Bochlert Eduard, chirurgă II. 263 cr. 38 (duplu computată).
63. Biserica Bartholomeiu fl. 535 cr 64.
64. Zeidner Heinrich. comersante fl. 523 cr. 74.
65. Czell Friedrich jun, fabricantă fl. 522 cr. 56.
66. Henning Friedrich. privatier fi. 514 cr. —.
67. Biserica romano-catolică fl 492 cr. 25.
68. Walbaum Friedr. ereejii, posesori de casă fl 483 cr. 76.
69. Solir Haretii, eretjii, posesori de casă fl. 482 cr. 07.
70. Schmidts Wilhehn, advocată fl 238 cr. 12 (duplu computată).
71. Binder Friedrich, comersante de producte fl. 469 cr. 38.
72. Adler Leopold, fotografă fl. 467 cr. 65.
73. Arzi Josefine, privatier fl. 462 cr. 75.
74. Biserica evanghelică fl. 462 cr. 75.
75. Maximiliană luonă, preotă fl. 228 cr. 49 duplu computată)
76. Hornung Karl, apoteeară fl. 228 cr. 08 duplu computată.
77. Teutsch Julius. fabricantă de I queră fl. 451 cr. 13.
78. Dr. Eugen de Trauschenfels, Dr. juris fl. 219 cr. 98 (duplu computată).
79. Reich Augustă, advocată fl 217 cr. 98 (duplu computată.)
80. Romer Juliu», profesoră fl. 213 cr. 95 (duplu computată).
81. Dr. Schwartz Hemrich, Dr med. fl. 213 cr. 40 (duplu computată).
82. Pellionis Friedrich, comersante de producte fl. 426 cr. 53.
83. Wăehter Lina, privatieră fl. 423 cr. 20
84. Jakab Josef, advocată fl. 210 cr. 50 (duplu computată)
85. Adler Jacob L., schimbătoră de bani fl. 413 cr. 50.
86. Heifurih Franz. privalieru fl. 440 cr. 97.
87. Fromm Martin, comersante de producte fl. 407 cr. 03.
88. Thiess Car), predicatoră fl. 303 cr. 91.
89. Teutsch Caroline, eretjii, posesoră de case fl. 399 cr. 40.____________________

Tiporafia ALEXI, Brașovă.

90. Hornung Franz sen., măcelară fl. 391. cr. 82*).
91 Jekelius Alexine. spițieră fl. 393 cr. 50.
92. Mark Samuel, comersante II. 388 cr. 13.
93. Biserica grecească in cetate fl. 386 cr. 20.
94. Tartler Friedrich. Dr. physică eomitalensă fl. 192 cr. 18 (duplj computată).
95. Czell Karl fabricantă fl. 374 cr. 11.
96. Teutsch Michael, cojocariu fl. 373 or. 97.
97. Beldi Gustav, practicantă mag. fl. 359 cr. —.
98. Tief Susanna. hotelieră fl. 358 cr. 41.
99. Societatea eojocariloră fl. 357 cr. 47. 

160. Jarosv Jânos, măsară fl. 352 cr. 85.

S u p 1 e n ț I.
1. Stamm Traugott, comersante fl. 351 cr. 21.
2. Ollinger Georg, pălărieră fl. 346 cr. 57.
3. Reuniunea meseriașiloră II. 346 cr. 48
4. Papp Franz, neguțătoră de mobile fl. 343 cr. 02.
5. Czell Friedrich sen. fabricantă fl. 342 cr. 27.
6. Hellwig Șamuel, bierară fl. 337 cr, 68.
7. Peter Mihâ'v, papucară fl. 335 cr. 05.
8. Soucsek Franz, papucariu fl. 331 cr. 33
9. Karl Fabritius, comersante fl. 331 cr. 17.

10 Guslav Fabritius, comersante fl. 331 cr. 17.
11. Stenner Franz losef, producentă de rosolă fl. 326 cr. 39.
12. Nagy Istvân, comersantă de lemne fl. 326 cr. 681/,.
13. Furnică George jun., măcelară fl. 325 cr. 34.
14. Salmen Friedrich, lernnară fl. 325 cr. 25.
15. Verzâr Istvân, comersante fl. 319 cr. 30’/,.
16. Tittes Georg, comersante de vinuri fl. 316 cr 10*/,
17. Gunesch Karoline, posesără de case fl. 315 cr. 20.
18. Felter Gustav, comffrsante fl. 310 cr. 98.
19. Safrano Johann, schimbătoră de bani fl. 155 cr. 25.
20. Beer fgnatz, capitalistă fl. 308 cr. 75.

Se aduce acești! conspectă spre cunoscință generală cu acelt! 
adausă, cum că în contra acestui conspectă nominalii se potă așterne 
eventualele recurse la subscrisuh! magistrată în decursă de 15 în-
cependu cu diua de astătjl.

Brașovu, 28 Decemvre 1887.
Magistratul!! orășenesou.

*) Cifrele arată darea pentru venită

Publicațiune
de licitațiă, și totodată de pertractare a ofertelorfi!

Luni, 30 Ianuarie 1888 st. n. 9 ore a. ni se va ține în sala 
cea mare a Reuniunei industriale din Brașovă , strada Căldărariloră Nr. 
518 licitația verbală, pentru veaclarea fosteloră realități ale lui Georg 
Tiirk, cumpărate de Cassa-generală de păstrare din Brașovă, (Kronstâdter 
allgemeine Sparkasse) și anume vendarea, la care se voră primi și oferte 
în scrisă (sigilate).

1. A fabricei de hărtiă din Blumăna, șosăua laterală dimpreună 
cu dreptulu pentru folosirea și puterea apei cu prețulă de strigare de 
28,000 fl.

2. A celoru 7 căsuțe pentru lucrători dimprejurulu fabricei, cu 
prețurile de strigare, car! se potă vedea între condițiunile de ventjare.

3. A 3 holde situate înaintea fabricei (parte comasate) cu pre- 
țulă de strigare de câte 150 fl. eventuală 500 fl.

4. A morii pentru măcinatulu lemnului dela Timișulă de josă 
dimpreună cu dreptulă pentru folosirea apei și a puterei acesteia cu pre
țuit! de strigare dc 5000 fl. și

5. A piuei ce se află in apropierea celei din urmă, situată în 
Valea Mamba cu dreptulu pentru folosirea apei și a puterei acesteia 
cu prețulu de strigare de 1000 fl.

La acesta pertractare de ventjare să învită doritorii de a cum
păra, cu aceeași observare, că a/s adică două din trei părți ale prețului 
de cumpărare potă rămânea ca hipotecă asupra realității (obiectului) cum
părate cu dobenda anuală de G°/<> — și că t6te celelalte condițiunl de 
venijare, resp. ale licitațiunei și ale pertractării ofertelor!! se potă vedea 
în orele de oficiu înaintea prânzului în localulă cassei generale de păs
trare din Brașovu.

Brașovă, 17 Decemvre 1887.
Cassa generală de păstrare — Brașovă.

2—3 (Kronstâdter allgemeine Sparkasse.)

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită 4’aruIfi nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresă 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dăcă se ivescă iregularități la primirea c^iaruluî onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTR. „GAZ. T.RANS*


