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Mileniu ile 50 ie am
al ti

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Jfiua ânteiu.

Joi în 31 Decemvre 1887, îna
inte de a începe serbările jubilare, 
s’a oficiată la orele 3 d. a. în ca
pela din Groveră unu parastasă în 
memoria neuitațiloru Jacobii și An
drei» Mureșianu. S’au depusu doue 
cununi de lauri pe mormintele loră. 
Au asistată, afară de membrii fa
miliei, mulțl venerătorî ai reposa- 
țiloru.

încă înainte de 6 ore, pe când 
a fostă fixată conductulă cu torțe, 
pe stradele pe unde avea să frecă 
în piață și înaintea localului Re
dacțiunei se vedea furnicândă forte 
multă lume, care cu nerăbdare aș
tepta se vecjă conductulă.

La orele 6 conductulă porni 
din Prundă, pieța suburbiului Scheiu 
în doue colone cu musica orășe- 
nescă în frunte. Torțele le pur
tau representanțl din fote clasele 
poporului. O frumosă privelisce 
ofereau mai alesă bravii noștrii po- 
poreni Scheieni și Brașovecheni, 
cari erau îmbrăcați în haine de 
serbătâre, cu căciulile și pălăriile 
împodobite cu flori, semnă ală bu
curiei și ală însemnătății actului 
solemnelă, de care era pătrunsă 
fie-care.

Conductulă traversă, într’o or
dine ce rară se p6te vede, Strada 
mare, Strada Sclieiloră, Strada te
atrului, ocoli sfatulu (ediflciulă ve- 
chei primării) și se așecjă înaintea 
casei Redacțiunei, formându ună 
cercă mare, în mijloculă căruia și 
în afară de care se aflau miile de 
spectatori.

înfățișarea imposantă a con- 
dutului de peste doue sute de torțe 
oferea o privelisce care te extasia. 
Când priveai pe deasupra conduc
tului, vedeai o mare nemărginită 
de lumini, căci ți-se păreau nemăr
ginite lungile colone ale conduc
tului.

Musica încetândă, păși în mij
loculă cercului de torțe, înaintea 
ferestreloră Redacțiunei, vredni
cul ă preotă dela biserica Sf. Ne- 
culae din Prund, d-lă Vasilie Voina, 
și cu voce puternică adresă direc
torului „Gazetei Transilvaniei11 ur- 
mătbrele cuvinte, eșite din inimă 
adevărată românescă, consciă și 
entusiasmată de marea însemnă
tate a sărbătorei:

Iubite frate!
Snntemă deprinși a admira eveni

mentele, ce facă sgomotă în lume. Ne 
surprinde, când vr’unti omft geniala face 
o nouă descoperire pe terenulă sciinței 
seu când ună omă scrutători ajutata de 
noroci și de întâmplare descopere părți de 
pămenta încă necunoscute nouâ. Cu cât 
însS mai multa trebue să admirămă o 
muncă îndelungată și neobosită, o muncă 
însoțită de rodurile cele mai bineficătore!

Suntă 50 de ani, de când nisce băr
bați plini de dragoste cătră țeră, cu dori 
de inimă cătră nația lorii, vădendu în- 
tunerecula, în care orbeca neamula lori, 
s’au deciși a scote la lumină uni jur- 
nala în care să arate neamului lori ce 
are să pretindă și ce are să apere.

în grele împrejurări au făcuta ei 
acestă și cu multe năcazuri au avuta să 
se lupte, der tote le-au îndurați, căci 
dragostea cătră neamula lori a fostă ne
mărginită. Patru-cjecI de ani au luptată 
acești bărbați luminândă neamula lori .și 

apărându-i interesele cu bărbățiă, er 
după aceea unii obosiți nu atâtă de 
luptă, câtă mai urnită de povara aniloră, 
er alții voindă să se facă folositori na
ției și în altă direcțiune, s’au retrasă, fă- 
cendu-țl Ție, stimate Redactore, locă și 
bine sciindă, că Tu le vei ocupa locuia 
cu demnitate.

Amil venita deci, stimate frate, ca 
cu acestă ocasiune să-ți dicemă ;

Istoria poporului română din mo- 
narchia acesta e strînsă legată de „ Ga
zeta Tra»siltanieiu ală cărei representantă 
ești astădl Tu.

în „Gazetă11 au aflată Românii lu
mină, în „Gazetă11 au aflată mângăere 
în năcazurile loră, în ea și-au vădută 
interesele loră apărate cu bărbățiă.

în cei cjece ani, de când ești Tu 
în fruntea acestei foi, ai dată dovadă 
că ești vrednică urmașă ală acelora, 
cari au frmdat’o, căci cu aceeași bărbățiă 
aperi interesele neamului tău și cu ace- 
lașă zelă voescl să-lă luminezi.

Unneză calea, ce o ai apucată, cu 
bărbățiă și fi sigură, că noi totdeuna 
vomă fi cu Tine și-ți vomă ura din inimă 
ca Atotputerniculă să-ți dea putere și 
vieță, ca drapelulă „Gazetei11, pe care 
este săpată dragostea cătră neamulă ro
mânescă și apărarea drepturilor^ lui, 
să-lă ții totdeuna susă și curată.

Strigăte puternice și repețite 
de „Se trăiască!11 răsunară din 
gurile mulțimei nenumărate și en- 
tusiasmate.

Directorulă „Gazetei11, d-nulu 
Aurel Mureșianu, emoționată de 
imposanta ovațiune, ce bravulft po- 
porft română i-a adusă lui și „Ga
zetei Transilvaniei11, răspunse prin 
următorele cuvinte;

Iubiți frați și concetățeni!
Presența vostră înaintea casei Re

dacțiunei în sera acesta memorabilă, cu
vintele vostre pline de iubire, de senti
mente nobile românescl și patriotice ce 
ni le adresați mie și celorlalți soți ai 
mei, cari representămă adl cel mai vechiu 
diară românescă în vieță, suntă cea mai 
viuă și puternică mărturiă înaintea lui 
Dumnedeu și a omeniloră, că Românii 
dintre CarpațI și Tisa au și ei limba și 
literatura loră propriă, că și ei au o cul
tură națională românescă.

Presența vostră aici mai este o măr
turiă înaintea țării, a Tronului și a Eu
ropei civilisate, că Românii de sub scep- 
trulă Habsburgiloră păstreză ca pe lu
mina ocbiloră și apără cu totă tăria su
fletului loră acestă scumpă tesaură ală 
naționalității române și gata suntă a jertfi 
totă pentru elă: avere și vieță.

Der, iubiți concetățeni, manifestația 
vostră de adl are încă o importanță și 
mai mare. Ea dovedesce lumei, că Ro
mânii din monarchiă și cu deosebire cei 
din Transilvania mai au și aspirațiunl 
drepte și sfinte naționale, cari țîntescă 
a ridica și națiunea română la o stare 
demnă de omenire, la starea de egală 
îndreptățire politică-națională, ca să se 
potă bucura și ea neîmpedecată, alături 
cu națiunile conlocuitore, de fructele 
muncei și ale jertfeloră sale, spre binele 
și fericirea patriei.

„Gazeta Transilvaniei11 a fostă în 
trecută o credinciosă apărătore și pro- 
movătore a nobileloră vostre nisuințe. 
Dovedă vieță și faptele inițiatorului și 
a continuătoriloră ei, George Bariță și 
a răposațiloră Iacobă și Andreiu Mu
reșianu.

Vă asigură însă iubiți frați și con- 
catățenl, că și în viitoră „Gazeta Tran
silvaniei11 nu se va da îndărătă dela 

nici o jertfă în lupta pentru cultura ro
mână și pentru drepturile nostre na
ționale.

încurajați de iubirea Româniloră 
și de însuflețirea loră pentru ținta mare 
și sfântă, ce-o urmărimă cu toții îm
preună, ne vomă strădui a fi în viitoră 
și mai zeloși în împlinirea chiămării 
nostre.

Este de lipsă însă, iubiți frați, este 
necesară înainte de tote, să fimă pătrușl 
de greaua nostră îndatorire națională în 
aceste timpuri critice și să fimă solidari 
în tote întreprinderile nostre, să trăimă 
în cea mai bună înțelegere și umără la 
umără să luptămă pentru limba [și na
ționalitatea română.

Vă midțămescă, iubiți concetățeni— 
vă mulțămescă din adenculă inimei pen
tru dovedile de iubire, ce mi-le dați mie 
și prin mine colegiloră mei dela Redac- 
țiune, cari și ei servescă, alături cu mine, 
cu credință și cu devotamentă interese- 
loră de viață ale națiunei nostre. Vă 
mulțămescă și în numele veteranului și 
ilustrului publicistă George Bariță, care, 
cu totă dorința lui, n’a putută fi adl de 
fUță pentru manifestațiunea, ce nu ni se 
face numai nouă, ci înainte de tote lui.

Vă mulțămescă și din nou vă dică:
Drapctulă „ Gazetei Transilvaniei va 

fdlfă't totdeuna acolo unde voră fi luptătorii 
pentru drepturile poporului română și pen
tru causa națională românescă!

Vorbirea acesta fu întreruptă 
de repețite-orl de entusiastice stri
găte de „Se trăiescă11! ce urmară 
apoi totă mai puternică pănă la 
finele vorbirei, care mări entusias- 
mulu poporului.

Puternica voce a d-lui Dr. A. 
Mureșianu fu aucțită pănă în stra
dele ce ducu din pieță și ecoulă 
ce se restrângea părea că e o sa
lutare a maiestosei Tempe, mân
dră că e mărturiă acestei serbări 
naționale a poporului română.

In strigăte reînoite de „SC 
trăiescă11! conductulă pomi înde- 
retă spre Sclieiu prin Strada Cai- 
loru și Strada Furcoei, cu musica 
în frunte, er în Prundă, loculă de 
unde pornise, poporulă se îm
prăștia cu dornlă de a vede câtă 
mai curend învingetdre drepta și 
sfânta sa causă.

La Redacțiune veniră diferite 
persone de frunte, Români și Ger
mani între cari notămă pe direc- 
torulă și redactorulă tjiarului 
„Kronstădter Zeitung“ I. W. 
Filtsch, precum și ospeții venițl 
la jubileu de afară, veniră ca se 
felicite pe Directorulă și celălaltă 
personală ală redacțiunei.

Totodată d-lui George Bariță 
i-s’a adresată din partea Redac
țiunei „Gazetei11 următărea tele
gramă :

D-lui George Barițtf.
Sibiiu.

Cu iubire și stimă îți adresăm cele 
mai căldurose felicitări cu ocasiunea ju
bileului nostru comună și a anului nou. 
Dumnedeu dăruiască-țl sănătate și vieță 
îndelungată. Redacțiunea Gazetei.

Pe 8 6re sera a fostă anunțată 
serata musicală și petrecerea cu 
danță aranjată anume cu ocasiunea 
jubileului. Dândă la altă locă a- 
mBrunte despre acestă serată și 
petrecere, spunemă aci că a suc- 
cesă deplină avendă celă mai ro
mânescă colorită prin cântecele și 
fermecătorele costume naționale, 
care au fostă în numeră imposantă 

și vrednică representate în acestă 
<[i însemnată pentru întregulă ro- 
mânismă, căci graiulă, cântecele, 
portulu, datmele și obiceiurile româ
nesc! formeză naționalitatea ro
mânescă, pentru conservarea, asi
gurarea și întărirea căreia a lup
tat și luptă „Gazeta Transilvaniei11.

S. B.

Clușiu, 27 Decemvre 1887.
Cincizeci de an! a luptată „Ga

zeta Transilvaniei11, se-și împli- 
nescă și suta îi doresce

Andreiu Truța.
Năseudu, 31 Decemvre 1887.

Constată cu mândria, că gră- 
nițerulă Iacobă Mureșianu din Re- 
brișora, din discipululă institutului 
c. r. militărescă din Năsăudă, ale 
cărui ruine și astăzi strigă răsplă
tire la ceră, a putută prin cele 
mai grele viscole se scătă nava 
„Gazetei11 lalimanulă de cinclcjec! 
de ani.

învețe fii grănițeriloră, ce pote 
face voința fără frică, unită cu 
perseverență, în periculele cele ne- 
calbulabile ce’i amenință astăcfl. 
Aducă’șl aminte de vorbele stră
bune: „Audaces fortuna juvat ti- 
midosque repellit.“

Grănițerulă de odinioră 
loachimu Mureșianu.

Sibiiu, 30 Decemvre 1887.
Primiți felicitările mele la ju- 

bileulă de 50 de ani al „Gazetei 
Transilvaniei11 ce-lă serbați uniți în 
cugete și în simțiri cu toți Româ
nii bine-simțitorl.

loanu Popescu. profesorii.
Frătăuțl, Bucovina, 28 Dec. 1887.

Prin cincizeci de ani ai esis- 
tenței sale a arătată „ Gazeta Tran
silvaniei11 și cătră noi Românii 
Bucovineni, unde și când numai 
i s’a dată ansă, inima cea mai 
bună. Alțî cincicjecl de ani voimă 
noi se'i păstră mă acea inimă prin 
sprijinire recunoscetore.

Cerulă se’i ajute și ei și noue.
Iracliu Porumbescu 
Exarch și paroch.

Sibiiu, 1 Ianuarie 1888.
Și mulțl ani înainte, mulțl ani 

de luptă și încă și mai mulțl ani 
de isbendă.

Pentru Redacțiunea „Tribunei11:. 
Cașolțanu.

Brașovu, 1 Ianuarie 1888.
Scumpe amice și colegă! Pri- 

mesce cele mai cordiale felicitări 
din parte’ml la jubileulă de 50 de 
ani ală „Gazetei Transilvaniei11.

I. W. Filtsch.
Redactorulă foiei „Kronstădter Zeitungu,

Brașovu, 1 Ianuarie 1888.
Primiți felicitările mele cele 

mai sincere la jubileulă diaristică 
de 50 de ani. Frjtz G6tt

proprietară de tipografia.

Bucuresci, 31 Decemvre 1887.
Cu sufletulă suntemă în mij

loculă vostru la marea sărbătore.
Trăiască brava „Gazeta Tran

silvaniei11 vecinică tîneră, deși nu
mără o jumătate de veacă!

C. Arion, A. Djuvara, N. Fleva, 
Tache lonescu, Caton Lecca.

Bucuresci, 31 Decemvre 1887.
Pentru mărețul jubileu ală cjia- 

rului „Gazeta Transilvaniei,11 te 
rogă se primesc! din partea tutu- 
roră amiciloru mei de luptă dela 
cjiarulă „Epoca11 și din partea mea
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sincere felicitări și urări de pro- 
speiitate. Nicolae Filipescu.

Bucuresei, 31 Decemvre 1887.
Salutândtl frățesce a 5O-a a- 

niversare a celui mai vechiu or- 
ganu de publicitate românescti. îi 
uraniu se lupte cu aceeași sîrgu- 
ință și tăriă pentru redeșteptarea 
și propășirea poporului românii.

Redacțiunea ,.Resboiulu.“
Gura Galbeni, România, 31 Dec. 1887.

Cu mândria ne alăturămu la 
serbarea .jubilară de 50 de ani a 
focularului nationalu română.

CaianQ+), Macedonu Șiutu, 
Ioană Popoviciu, Mironfl 

Ciupercescu, Vasilie Bulbucă.
Betlenîi, Solnocu-Dobâca 27 Dec. 1887. 

„Gazetei" .jubilare-i dorescu se 
ajungă a .jubila alu 100, 500-lea 
etc. .jubileu. Dea ceriulu se aibă 
unu milionu de cetitori români! 
Tăriă de diamantul Se’i se îmul- 
țescă cetitorii ca stelele ceriului 
și ca nesipulu mărei! I)ă Domne 
așa se Hă! Națiunea nostră culti- 
vându-se să prospereze și se fiă 
mare și tare!

Căci mică fii și Roma la prima 
ei urijelă.

Din simbure și Codrulii întoc
mai ese-atară".

Trăiescă „Gazeta Transilva
niei", fala, mărirea și fericirea Ro
mânului ! Simionu Moldovanu, înv.

Șintereagil, 27 Decemvre 1887.
Se trăiescă „Gazeta" și susți

nătorii ei. Memoria celoru ce au 
redactată) în timpuri critice de 50 
ani se fie în veci.

Pompeiu Mureșanu.
Năseudii, 27 Decemvre.

Dee Dumnezeu, ca luminăto- 
ruliî nostru ijiaru ,, Gazeta Tran
silvaniei" se'șl potă împlini sfânta 
chemare și de aci Înainte întru 
multî, mulți secuii, așa precum 
și-a împlinit'o în jumătatea de se- 
culti ce o împlinesc-e acuma, îi do
resc! din inimă

George Beltcagă.
Giirz, 27 Decemvre 1887.

Gratulațiunile mele și sincere 
urări de felicitare din incidentulu 
jubileului și noului ană, care do- 
rescă să fiă mai avută și încoro
nată de mai abundante fructe na
ționale ca celă espirată.

G. Vlassa.

Oradea-mare, 27 Decemvre, 1887.
Salută cu mândria națională

*) In multe telegrame unele nume nu se potu 
descifra. CeremU deci scuse, decă, fără voia 
nostră, s’ar strecura vr’o erore îu reproducerea 
numelor. — Red. „Gaz. Trans.‘: 

„Gazeta‘: cu ocasiunea jubileului 
și întregii bravulă personală re
dacțională Teodor Pinter, juristă.

Er. Hatvaii, 25 Decemvre 1887.
Din incidentală festivității ju

bileului de 50 de ani ală ^Gaze
tei Transilvaniei,primiți t'elicită- 
rih mili. vasiliu Patcașiu, preotu.

Obregia, 28 Decemvre 1887.
Gratuleză la isbendile dorite și 

legitime ale națiunei.
Dee Dumiroijeulă gințiloră, ca 

jumătate secolulu, în care cu frun
tea deschisă și cu brațu juvenilă 
întră în luptă „Gazeta", vocea na
țiunei, să fiă binecuvântată și plină 
de rude. Artemonu Blășianu

—■*{ ■ •

SCTRILE PILEI.
Sub titlidu „Preoții română agitatorii1- 

cetimă în „Kolozsvar" dela 14 Ianuariu: 
„In comuna Remetea din comitatulă Ti- 
mișorei preotulă românii de acolo Nico- 
lau Petrescu a provocata Dumineca tre
cută în biserică pe credincioșii săi, ca 
]a casă de resboiu s? se roge pentru 
învingerea anneloră înscscl. In altă (fi 
însă vesti locuitoriloră din comună, că 
deja Rustilă vine și că Maghiarii o voră 
păți tocmai așa. ca la 1848. A declarată 
că elu va ține cu Rușii, pentru că nu 
recundsce nici statulă maghiarii, nici pe 
regele maghiară. Contra preotului agi
tatorii. care și acum e în cercetare pen
tru agitare contra confesiuniloru, s’a por
niți! cercetare din partea autorității co
mitatului Timișil." De altă parte „Ellen- 
zek- reproducendil soirea acesta sub tit- 
lulu „Preoții română trădătorii de patria-, 
dice că în biserică preotulă numită s'a 
rugată lui Dumnefieu, ca se-i ajute Ru
sului se învingă. Câtă pentru agitația 
contra confesiuniloru, foia din turnă 
spune, că preotuliî Petrescu a mersă în 
scola sa confesională și de acolo a hui
duitei afară pe copiii aparținători altoru 
confesiuni. — Ce ’nsemneză acesta, decă 
nil cea mai detestabilă agitațiune contra 
preoțilorii români ? ’Șl dau foile unguresci 
semă de nechibzuitele lorii fapte? Preo
tulă trebue că e victima vr'unei mi- 
șelii.

Darea anuală a comitatului Qriotoei 
pe 1886 a fostă 523,448 fl. 12 cr., a mai 
rămasă o restanță din an. 1886 de 305, 
076 fl. 93 cr. Așa der în decursulu a- 
ntilui 1887 ar fi fostă să se scotă dela 
sermănii locuitori din comitatulă Cojoc- 
nei nu mai puțină ca 828.525 fl. 5 cr. 
Abia s’att putută însă'incassa pănă la finea 
lui Decemvre 493.418, fl. 51 cr., răniâ- 
nendă în restanță 335.106 fl. 54 cr.. va 

se clică în decursulă acestui ană a cres
cută restanța de dare cu 15,580 fl. 56 
cr. v. a. Copii de scdlă se află în acestă 
comitată 22,622, mai multă cu 25 ca în 
anulă precedentă 1886. Scola o cerce
tezi 18,274, mai multă cu 2233 ca în 
anulă precedentă. Școle se află 308, în
vățători 330. — Restanța dării arată 
destulă de lămurită în ce iniseriă s’a a- 
dusă bietulă poponl de cei dela putere.

**
In 31 Decemvre v. doi țigani din 

Vidcană plecară pe la 8 ore seră la Bra- 
șovu cu mături de venfiare. Din causa 
zăpedii însă uuulă din ei perdu driunulă 
și se rătăci, er celalaltă îșl urmă calea 
cea adevărată. Nu peste multă însă, 
țigauulă rătăcită alifii țipetele de grdză 
și sberetele după ajutoră ale consoțului 
său, pe care-lu atacară lupii. Elă însă 
înfricoșată se duse repede în comuna 
Cârstianu după ajutoră. A doua di 2 
sași din Vulcanii găsiră capulă și ciș
mele sărmanului țigană mâncată de lupi.

♦* -
D-lă Dr. Dcmetriu Ciuta ,șl-a des

chisă cancelariă advocațială în Bistrița.
** *

Reuniunea pompieriloru voluntari din 
Blașiu va da bală Sâmbătă în 21 Ianuariu 
st. n. a. c. în sala „Otelului Națională" 
de acolo. Blașiu, 9 Ianuariu 1888. Co
manda. Prețulă întrărei: pentru personă 
1 fl. Inceputulă la 8 ore sera. Contri- 
buirl benevole se primescă cu mulțumită 
și se voră chita publice.

Literatură.
„Romănische Revue.“ Cu fasciclulă, 

care va apăre la 15 a 1. c. acestă re
vistă română scrisă în limba germană 
îșl va începe ală IV ană ală activității 
sale.

Necesitatea unui organă cu scopulu 
de a informa străinătatea despre starea 
poporului română preste totă și mai cu 
semă a Româniloră din Ungaria a fostă 
de multă simțită și recunoscută. Condu
cătorii poporului română din inonarchia 
austro-ungară atâtă la conferințele națio
nale din Sibiiu precum și mai înainte an 
ventilată înființarea unui asemeneorgană, 
care înse nu s’a potută realisa din lipsa 
smneloră recerate pentru o întreprindere 
ca acesta, apoi și din causă, că n’a 
fostă speranță a lăți în destulă organulă 
proiectată.

La 1885 Dr. Cornelia Diaconorich 
a înființată pre risicululă său propriu lu- 
nariulă întitulată „Romănische Revue". 
pentru care luptândă de atunci încoee 
cu cele mai mari greutăți și neajunsuri 
și jert.findă bani și timpă. a ajunsă la re- 
sultate forte înbucurătore.

Causa română prin revista sa a de

venită cti multă mai bine cunoscută 
străinătății și foile străine cele mai de 
frunte, mai cu semă cele din Germania 
totă mai desă se ocupă în modă forte 
simpatică cu acestă organă de informa
țiune, care se trămite în mai multe sute 
de esemplare la redacținnl, corporațiunl 
și celebrități politice și literare din capi
talele Europei. Astfeliu direcțiunea de 
la „Romănische Revue" a devenită tină 
întregă birou de informațiune, la care 
se adresează mai toți scriitorii străini, 
cari se ocupă cu poporală română și 
cari pănă acum și-au luată informațiu- 
nile din isvore de valorea serieriloru 
d-ltti Hiuifalvv et Consortes. Apoi vedemă 
că chiar și bărbați politici germani și 
slavi intră în legătură strînsă cu acâstă 
foiă și figureză ca colaboratorii ei, cu 
dorința de a o vede afiî mâne tină organă 
centrală ală naționalitățiloră din Ungaria.

Numărulă esemplareloră gratuite de 
informațiune cresce în continuu și întrece 
deja nuinerulă abonațiloră, cari în anulă 
trecută n'au fostă nici 300. apoi și dintre 
aceștia o însemnată fparte a remasă în 
restanță cu abonamentulă.

Astădl, după resultatele ajunse prin 
acestă revistă, după recunoscința espri- 
mată față de densa la conferința din 
Sibiiu și după recomandațiiuiile comite
tului centrală electorală de acolo mai cu 
semă înse după-ce contrarii poporului 
nostru an încercată uiinicirea acestei între
prinderi naționale prin ană procesă de presă, 
susținerea ei este o datorință morală, o 
cestiune de onore pentru înteligința 
română.

Raeomandămă der abonarea și spri
jinirea acestei reviste tuturoră, cari simtă 
în stare a jertfi siuna de 10 florenl pe 
unu pentru o întreprindere națională atât 
de însemnată, cu atâtă mai vertosă, pen- 
trucă direcțiunea trămite după fiăcare 
esemplaru abonatăaltulă gratuită în străi
nătate.

„Romănische Revue" ți de acum 
înainte se va ocupa pre lângă infor- 
mațiunile despre starea și aspirațiunile 
politice ale Româniloră din Ungaria și 
Transilvania, în partea sa literară și cu 
nisuințele nostre culturale, cu istoria 
nostră. publicândă tractate scientifice, 
traducțiunl ale producteloru mai însem
nate din literatura nostră și împărtă
șii! despre începuturile nostre in artă.

Fasciclulă de Ianuare va apăre la 
mijloculă lunei cuvinte cu ună cuprinsă po
litică și literară bogată si cu trei ilu- 
strațiunl.

Prețulu abonamentului face pe ună 
ană întregă pentru Amstro - Ungaria 10 
florini, pentru România 20 franci în aură 
și se trămite direcțitmei în Itesic-a 
(Banată:.

Abonamentele se facă numai pe anulă 
întregă.

- --

FOILETONUL# „GAZ. TRANS."

IMPEHATULtI TRAIANU
după

Monumente archeologice.

Lccțiunr introductivă la cursulă de areheologiă 
la Universitatea din Bucuresei, 18H7.

Domniloră,
După ună restimpă de apropo nouă 

ani, cată să mărturisescă că nu fără de 
orecare eriioțiune mă revădă pe acestă 
catedră. Ca s’o părăsescă pentru ună 
așa de lungă timpă, am fostă îndemnată, 
mai ânteiu, la 1879, prin starea sănătății 
mela atunci forte sdrancinată, și apoi, 
pri i unele ocupațiunl sciințifice, de a că- 
ro ă întrerupțiune momentană și cu to- 
-,ultt involuntară, așteptă să mă compen
seze numai interesulă studiiloră, ce chiar 
astă-seră v’a atrasă pe dumniavdstră, în 
număra așa de mare, în junilă meu.

Nu-mi facă,' domniloră. ilusiunl de
șarte. nici asupra sciinței mele, nici mai 
alesă asupra talentului meu de expunere 
și de vorbire, — seu mai dreptă. — de 
cetire.

Der îmi dică că subiectulă. pe care

*) Din „Convorbiri Literare". 

ml-am propusă a-lă trata într’ună șiră 
de prelegeri săptămânale de seră, are 
pentru totă Românulă neînstinnatele ade
meniri ale unei restituiri a momentului 
istorică, în care s’a născută naționalitatea 
nostră.

Ceea ce voescă a face — vorbin- 
du-ve despre Traianu și despre monu
mentele prin care se destăinuescă și se 
învie mărețele fapte ale întemeietorului 
coloniei romane din Dacia, — este, ca 
să dică așa, ca și o cercetare a ori- 
giniloră nostre, o descriere, câtă se va 
pute mai amănunțită, a leagănului în 
care s’a ii’ită și s’a adăpostită pruncia 
gintei romaue dela Dunăre.

Aș fi forte fericită, domniloră, dâcă 
încercarea ce mă încumăteză a face, ar 
pute totdeodată, — improspătândă .și în- 
tărindă în sufletele dumniavostră ne
clătita cuvioșiă cu care se cade pururea 
să ne închinămă la trunchiulă latină, de 
unde noi Românii amă vlăstăritu, - ar 
pute, fiică, să lumineze institutiunile, u- 
surile, artele industriile și în sfirșită, 
totă vieța socială și culturală a Europei, 
în acea Epocă memorabilă, când geniulă 
romană ajunse, într'însa, a predomni fără 

' de margini.
Astfelă, credă că voiu îndeplini cu 

cea mai strictă rigore îndatoririle cate
drei ce-mi este încredințată.

In prima lecțiune a cursului cu care, 
încă dela 1874, mi-s’a decernată onorea 
de a inaugura studiele archeologice în 
facultatea nostră din Bucuresei, am es- 
pusă în ce chipă înțelegă eu a se preda 
la noi mai cu folosă aceste studii ; am 
spusă că archeologia „pășe.șce totdeiina 
„alături cu istoria ; ea singură o lămu- 
„reșce, o explică, îi dă colori și sufletă, 
„o învie, o împlineșce." Am mai spusă 
că în calitatea ei de „istoriă a culturei 
„poporeloru din trecută, și anume, ea 
„espunere a credințeloră, așefiăminteloră 
„și obiceiuriloră vechimii, archeologia 
„este soră gemenă cu istoria pragmatică 
„seu politică."

Totu acolo m’am încercată a sta
bili o clasificațiune a materiiloră archeo
logice, împărțindu-le în doue mari sec
țiuni : una privitdre la Ptica Socială, a- 
ilecă ocupându-se de religiune, de cons- 
tituțiunea politică, de legiuirile și de 
obiceiurile publice și private ale popd- 
reloră antice; cealaltă, cuprinfieudu, în
trunii cercă forte largă de cercetări cs- 
tetice, studiulă frumdseloră arte, indus- 
triiloră de totă felulă, precum simtă mo
numentele architei tonice și ce’e sculptu

rale, picturile cu mosaicele, cu smalțurile 
și cu sticlăria, petrile gravate și apoi 
monetele, iuscripțiunile, vasele, armele 
și uneltele de totă soiuhl.

In câteva cuvinte, acestea tote cons- 
tituescă materialulă variată, pe care ar- 
cheologulă pdte, seu să-lă cuprindă pe 
d’întregă în studiile sale, seu să-lă des
pice pănă la infinită, alegendu-șl dintr'în- 
sulă o ram m ă specială de analisată.

Mai deunăfil, răsfoindă din întâm
plare legiuirea scoleloră nostre româ- 
nescl din vechiulă „Regulamentă orga
nică" dela 1834, ain constatată, — cu 
orecare plăcere, mărturisescă, — că bă
trânii noștri, încă de multă pusese gândă 
s6 introducă asemenea studii în scolele 
nostre. Ei n’au facut'o, der care e gu- 
vernulu, care face totil ce promite și 
totă ce trebue să facă pentru scdle ?

Permiteți-ml, domniloră, fiindcă aci 
avemă dreptulă să vorbimă de tote cele 
vechi, să vă cetescă cele câteva rânduri 
din Regulamentulil organică pe care, 
abia acum, după o jumătate de seculă, 
îmi revine mie plăcuta onore de a le pune 
în lucrare.

„țj 83. Archiologia se va învăța ca 
„ună suplimentă la cursulă de literatură 
„greeă și latinâscă, și de istoriă vecliiă."
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Inaltu ordinii de di.
Regele României a adresată 

cătră oste următorul ii ordinu cu 
oeasiunea anului nou:

Ostași.' Este aprope unu pătrară de 
vecii de când mf găsescCi în fruntea voș
tri, și cu câtă anii au trecută, cu atâtă 
disciplina și virtuțile vostre militare v'au 
atrasă din ce în ce mai multă dragos
tea țerei și a Mea.

Deci jertfele făcute de țeră pentru 
întărirea dstei simtă mari, voi ostași 
veți dovedi că densa va fi totdeuna pilda 
împlinirei datoriei.

Ofițeri, sub-ofițerl și soldați! Viito- 
rulă țerei fiind strînsă legată de viitorulă 
dstei. cugetarea și inima Mea suntă în
dreptate cu statornicia cătră voi, și Re
gele vostru nu vă cere alta de câtă să 
aveți înrădăcinate în sufletu cinstea că
tră stegă și devotamentulă cătră patriă 
atât câtă Elă are de înrădăcinată în su- 
fletulă Său dragostea pentru voi. ■

Vă ureză der ani mulțl și fericiți. 
Dată in București. la 1 Ianuarie 1888.

Carolă 
—— ---

Serată musicală și danțu.
Joi în 31 Decemvre la 8 ore săra 

a fostă serată musicală și petrecerea cu 
danță în sala Hotelului Nr. 1., aranjată 
anume cu ocasiunra jubileului .Gazetei-.

Deja înainte de 8 ore sala Hote
lului Nr. 1 era plină de publiculă care 
cu nerăbdare aștepta începerea progra
mei pă câtă de bogată pe atâtă de va
riată. S'au esecutatu bucățile : 1. „Frun- 
duliță11 pentru coră mixtă de Niclii. 2. 
„La isvoră- poesiă de Eminescu pen
tru coră mixtă. 3. „Sermană frunză- 
și „Rămâi sănătosă11 de G. Dima. 4. 
„Cântece toscane11 solo, coră cu acomp. 
de piană, de R. Weinwunn. 5. „Trecui 
valea11, coră mixtă, de I. Mureșianu. 6. 
„Mama lui Ștefană celă mare“, baladă 
pentru solo, coră și piano, de G. Dima.

Corurile au fostă bine studiate. Ob- 
servămă aci, că lacuna ce s’a simțită de 
aprope doi ani îu societatea nostră mu
sicală, mulțămită d-lui Neculae Popo- 
vicl, a înlăturat’o cu succesă. Mai multă 
au plăcută cântecele toscane, în care 
■d-șora Lucia Pușcării! prin vocea ei dulce 
de altă a sciută să ne răpescă pe ună 
momentă într’ună modă forte plăcută. 
Asemeni și d-na Hareti Nemeșii! și d-lă 
N. Popoviti în bucata „Mama lui Ștefană 
celă mare1' cu simpaticele loră voci au 
sciută să esecute în modă vrednică fra- 
mosele soluri din baladă. D-na Hareti 
Nemeșă are o voce frumbsă și plăcută 
cu ună sunetă argintiu, și în deosebi to
nurile înalte te răpescă prin viulă și me- 
lodiosulă loră snnetă.

Acompaniamentele la piană au fostă 

încredințate mâneloră destere ale d-șorei 
Virginia Juga.

Aprope de meilulă nopții, după ce 
s'a finită programa a urmată danțulă la 
care cu plăcere s'au înșirată bătrâni și 
tineri, femei și fete cil frumdsele și pi- 
torescele loră costume naționale.

Petrecerea vină a durată pănă mai 
în zori de di, ducendă cu sine fiă-care 
cele mai dulci suvenir!, și în deosebi 
străinii, car! îșl esprimau dorința de a 
pute lua parte erășl câtă de curendă 
la o asemenea petrecere frumbsă româ- 
nescă.

—

ZalllOCU, 4 Ianuarie n. 1888.
Dare de senul, mulțămită publică și 

nou apelă. La apelulă nostru din Nr. 168 
dela 1/13 Augustă 1887 ală „Gazetei 
Transilvaniei11 îndreptată cătră p. t. pu
blică pentru a-ne sprijini în realisarea 
unei instituțiunl folositore, înființarea bi- 
bliotecei parochiale gr. cat. de Zalnocă. 
binevoiră a-ne sucurge cu ajutoră:

1. D-lă Grcgoriu Perete, studentă în 
sciințe la Parisă. carele prin on. Redac- 
țiunea „ Gazetei Transilvaniei" ne trimise 
în 30 Septemvre suma de 15 franci.

2. D-lă Grcgoriu Maiorii, colabora
torii la „Gazetă11 în Brașovă, 1 fi. în 
bani și 5 esemplare din romanulă pro
priu originală : „ Corona Sicriului".

Cărora mulțămindu-le pentru mari- 
nimosulă dară, rugămă pe Dumnezeu ca 
se-șl reverse preste dânșii darurile sale 
cele bogate.

Totdeodată încuragiațl prin aceste 
ajutore, ne luămă îndrăsnelă a apela de 
nou*) la binevoitorul sprijină ală on. pu- 
plică întru realisarea acestei întreprin
deri.

în serile lungi de iernă, în dilele de 
sărbători peste totă anulă, Românulă cu 
câtă de puțină începută de carte ar ceti 
și și-ar mai împrăștia orbia spirituală în 
care vitregimea timpului l’a ținută, du
rere ! atâta timpii. Cetindă ară și învăța 
multe bune și folositore, der ară atrage 
la sine pre mulțl prieteni, car! și de alt
cum se adună ca se facă sfată1, der 
unde? la birtă, lângă înveninătorea țuică, 
unde îșl lasă paralele și unde adese îșl 
prăpădesce pre lângă minte și moșia. Ce
tindă, clicemă, der de unde și ce să ce- 
tescă ? Etă scopulă nostru! Voimă să 
dămă în mâna poporului nostru cărți fo- 
lositore și ca să o puteină face acesta 
apelămă la inima generosă a flăcărui Ro
mână. Și contribuindă cu ceva nu nu
mai că va fi contribuită spre luminarea 
poporului nostru, și spre abaterea lui 
dela birtă și petreceri demoralisătbre,ei 
va fi făcută ună însemnată servițiu și 
autoriloră români. Căci pănă nu vomă

Apelămă și noi la publiculă română să 
sprijuiescă astfel de întroprinderl salutare. —Red. 

face să străbată dorulă de lectură în 
massa poporului, pănă atunci auctorii 
noștri se voră totă plânge de reua tre
cere a cărțiloră și de indiferența Ro- 
mâniloră în a-i sprijini.

Orl-ce ofertă în bani, cărți și cJLre 
de totă felulă ne va fi bine-venită și 
despre tote vomă da rațiociniu publică 
și mulțămită.

Contribuirile se potă adresa seu la 
on. Redacțiune a „Gazetei Transilvaniei11, 
seu la persbna subscrisului în Zalnocă p. 
ti. Mojâd, Szilâgymegye.

Pre lângă cari recomandândă încă 
odată acestă causă căldurdsei părtiniri 
a on. publică, sunt cu iubire ffățescă, 

Ionii Sonea,
preotă-administratoră actuală, 
ca preside ală bibliotecei gr. 

cat. de Zalnocă.
——

DIVERSE,
0 crimă în Bucnrescl. O crimă oribilă 

— scrie „România11 — s’a săvârșit aseră 
în București, între orele 6 și 8. Soții: 
d. și d-na Ștefană Lespezeană, ingineră 
pensionară, locuindă pe strada Dionisie 
No. 36, au fostă găsiți morțl în casă, 
eră slugile loră legate. Soții Lespe- 
zeanu au fost strangulați și înjunghiațl. 
Tote odăile erau răscolite. Nici ună 
dulăpior seu cutiă n’a rămasă nedes- 
chise și nescotocită. Motivul crimei, 
precum se presupune, n’a putută fi de 
câtă jăfuirea. D. Lezpezeană. forte re
gulată în traiulă său, trecea dreptă ună 
omă cu dare de mână. Parchetulă, în
științată repede, ună domnă jude in- 
sructoră, lină1 procurară, prefectulă poli
ției, mai mulțl agenți ai forței publice 
și mulțl cetățeni au fostă la loculă în
doitei crime. Soții Lespezeană zăceau 
nemișcațl în mijloculă casei. După cris- 
pațiunile victimeloră, după deschidătura 
extraordinară de mare a gurilor loră, se 
deduce că criminalii au avută a susține 
mare luptă înainte d’a da loviturile de 
moarte nenorocițiloră soți. După spusele 
servitoriloră, criminalii erau în numără 
de șese. Ei erau imbrăcațl în haine 
mocănescl. Figurile însă nu li simtă 
cunoscute. Parchetulă a începută cer
cetarea. S’a luată ună înterogatoră pro- 
visoră servitoriloră și vecniiloră. Servi
torii au fostă arestați. Victimele au 
fostă transportate la spitalulă Brănco- 
venesei. Această indoită crimă emoțio
nează mult capitala. Toți se miră : cum 
se pote ca la lină ceasă când d’abia se 
inserează, pe o stradă principală, să se 
poată săvârși lină indoită omoră. Unde 
erau agenții siguranței publice ? Cari le 
este atribuțiunea, decă nu d’a păzi viața 
cetățeniloră ? Asta’i siguranța publică 
pentru care s’a mai cerută filele trecute 
ună nou credită de 50.000 lei ?

♦

Limba universală. — Comisiunea in
stituită de societatea filologică americană, 
spre a examina întrebarea, decă se pote 
recomanda introducerea unei limbi in
ternaționale, s'a pronunțată contra lim- 
bei numite „volapilk." Comisiunea recu- 
noșce, că schimbulă internațională de idei 
fiindă astăcțl forte viu, ar fi bine să se 
creeze o limbă înțelesă de toți, însă a- 
cesta ar trebui să se întemeeze pe cele 
șese limbi mai însemnate: englesă, fran- 
cesă, germană, spaniolă, italiană și ru- 
sescă. Sub acestă raportă volapiîkul 
este tocmai tută regresă limbistică. O 
singură personă nu e în stare a inventa 
o limbă universală corespun4ăt6re tre- 
buințeloră națiuniloră civilisate.

. *

Otrăvire. — Locuitorulă din P o - 
jună Petru Mayer fii înveninată îm
preună cu totă familia lui din gustarea 
imoră mâncări de aluată. Poliția a or
donată anchetă rigurosă la toți vânză
torii de făină. *

Otrăvire cu cărbuni. — In Șimleulă 
Silvaniei doi servitori furară o cantitate 
mai mare de cărbuni, ascundendu’i în 
grajdulă în care durmiau ei noptea. In 
o dimineță însă, unulă din ei observă 
că soțu-său este mortă. Vesti acesta .’tă- 
pânului seu, crecjendă sigură, că elă a 
înghețată de frigă. Prin secționare însă 
s’a constatată, că nu înghețulă, ci ga- 
zulă cărbuniloră fit causa morții lui Mar
tin Jânos, cum se numia nenorocitulă. 
Prietenulă său scăpa de morte numai 
prin împrejurarea, că așternutulă său fu
sese cevașl mai ridicată dela pămentă.

SCIRl ULTIME.
Bruxela, 2 (14) Ianuarie. — 

„Nord11 c^ice, că Rusia nu pretinde 
a regula singură cestiunea bul
gară. Ea a considerată totdeuna 
necesară unu acordă între Puteri 
pentru acestă soluțiune.

Berlină, 2 (14) Ianuarie. — 
Dieta Prusiei s’a deschisă astăițl 
printr’unu discursu de tronu, ce
tită de d. Puttkammer, ministru 
de interne.

Cele doue Camere au decisă 
se adreseze prințului imperială o 
telegramă, exprimândă viulă in
teresă ce-lă părtă țera întregă 
pentru sănătatea prințului și spe
ranța firmă de a-lă vede în cu- 
rendu întorsă în patriă, deplină 
sănetosă.

Apoi discurstilă expune situa- 
țiunea financiară, care a devenită 
mai favorabilă, de cum se aș
teptase.

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. ^urel Mureșianu.

„Istoria cuprinde interesurile publice 
„și întâmplările cele mai vrednice de a- 
„ducere aminte, er archiologia tălină- 
„cesce aceste interesurî și întâmplări; 
„pătrunde în tote amănuntele vieței din 
„lăuntru, arată obiceiurile, ceremoniale 
„politicescl și bisericesc!, descrie inonu- 
„menturile, meșteșugurile, felulă îmbră- 
„căminteloră, sărbătoriloră, jocuriloră pu- 
j,blice și altele. Profesorală va arăta, 
„mai întâiu, antichitățile Egiptului și ale 
„altoră noamurl din Asia. După aceea, 
„va trece la anticliitățile Greciloră și ale 
-Romaniloră la caro se va opri mai multă 
„vreme.11

Se vede, d-loră, că inst.inctulă bă- 
trânescă m'a împinsă a urma, — fără 
șcirea mea, — povețile părintescl. Acum 
nouă și fjece ani, am vorbită predeceso- 
riloră d-vostră de pe atunci despre „An
tichitățile Egiptului și altoră neamuri din 
AsiuA Der curând după aceea m'am 
simțită nevoită să lasă urmarea prelege- 
riloră mele tânărului mau colegă și mult 
instruitului și amabilului meu suplinitorii, 
d. Grigorie Tocilescu, care, simt încre
dințată. că, cu o deplină erudiținne și 
cu o metodă negreșită mai analitică de 
câtă aceea cătră care eu sunt înclinată, 
v'a expusă cliiar și d-vostră o bună 

parte din antichitățile Greciloră și ale 
Romaniloră.

Pentru îndeplinirea acestoră cons- 
ciințibse sarcine ce d-lui a binevoită a 
lua asupră-șl, eu simtă acuma o plăcută 
datoria de a’i mulțumi chiar dinaintea 
d-vdstră.

Totuși, cugetândă că d-lui nu va fi 
secată tot isvorulă cunoscințeloră ce a- 
vemă despre anticliitățile Greciloră și 
Romaniloră, er mai cu seină, fiindă că 
chiar programa regulamentului prganică 
la care îmi place să mă referă, orescrie 
că asupra aceloVă „antichități alo Gre
ciloră și alo Romaniloră, profesorală se 
va opri mai multă vreme-, eu, d-loră, 
m’am gândită a despica cursulă meu în 
două serii de lecțiunl paralele. Intr’unele 
voiu expune o materia specială și adecă : 
„Mitologia și nistitiițiiinile religiose la Grrti 
și apoi la llomanî; în celelalte prelegeri 
ce voră urma cuvântării introductive ce 
am onore a vă rosti acum, vorba ne va 
fi despre Traiană și despre tote acele mo
numente, cari se mportă la istoria persoa
nei și a epocei, ce prin geniulă seu a 
strălucită așa de tare în analele omenirii.

Două cause m’au îndemnată a alege 
acesta subiectă că temă a nuni cursă de 
antichități și dc archeologiă.

Pe cea dintâiu am și anunțat-o. Am 
voita ca, deorece mă simtă acum și re
dusă de a părăsi studiile mele asupra 
Tesaurului dela Petrosa, și de a întrerupe, 
pentru iută timpă orecare, publicațiunea 
operei ce esclusivă m’a ocupată de mai 
mulțl ani, am voită, <|ică, să atacă o 
materiă, care prin interesulă ei patriotic 
să mă pdtă mângâia de sdruncinarea în
cercată în studiile mele predilecte și în
delungate.

Și într'adevără, ce pote fi pentru noi 
rnai atrăgătorii, mai interesantă, mai în- 
vietoră. decâtă a pătrunde cu cercetările 
anticare pănă la obirșia neamului româ- 
nescă : decâtă a reaminti, cu dovedi plas
tice ale timpuriloră arhaice, cum că noi 
Românii anii căpătată ființa nâstră în 
lume în moinentulă chiar când marele 
Traiană a pusă Rinulă și Dunărea ca ho- 
tară ală imperiului latină, în contra bar- 
bariloră Germaniei, și a asverlită din
colo de apele Dunastrului pe inculții 
Daci, Sarmațl, IașicI și alte neamuri săl
batice menite a peri.

Acela este, fără îndoială, în istoria 
antică, moinentulă celă mai gloriosă ală 
Romanității. Concuistele extra-italice. în
cepute de ScipionI și de Flaminii, lăr
gite cu îndrăznelă de Iuliu Cesar. ajung. 

tocmai sub Traiană, la ală loră apogeu. 
Din Spania, din Galia și din Germania 
pe cari elă cu zăbale de fieră le înfrâna, 
brațulă învingătorii ală lui Traiană se 
întinde repede dincolo de Dunăre, din
colo de Eufrată. dincolo de Tigru. „De 
așă fi mai tenără“, cjieea cât-va timpă 
înaintea morții sale, Traiană, ajunsă în 
vîrstă de vre-o 65 de ani, „de așă fi 
„mai tîneră, așă întinde puterea Roma- 
„niloră dincolo de unde a întins-o A- 
„lexandm-celă-Mare pe a sa, trecendă 
„de Indii.“

Nici unulă din împărații Romei n’a 
străbătută victorioși așa multe și așa de
părtate locuri; nici unulă — ceea ce 
ne pasă nouă și mai multă aci, — nici 
unulă n’a lăsată pretutindeni unde a fostă 
urine mai temeinice de instituțiunl folo
sitore, de monumente mărețe. Și, — 
lucru minunată — ca ună boldă eternă, 
ce trobue să ne împingă pe noi Româ
nii, mai alesă spre studiul archeologiei 
de acea epocă, celă mai de frunte din 
aceste monumente, și cel mai întringă 
păstrată pănă în c)iua de astăcjl este 
chiar acela, care ne pune sub ochi isto
ria nostră națională, luată ab oro.

(Va urma.)
—-----
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Am ondre a face cunoscuta prin 
acesta, că mi-am mutata

CANCELARIA DE ADVOCATURĂ 
in BrașovD, în Ulița negră No. 342.

Numele meu și renumele meu cela 
buna <le mulțl ani ca advocata garanteză 
că voiu îndeplini consciințiosă, cu punc
tualitate, procesele ce mi se voră încre
dința și altafeliu, de feliu de substituțiunl.

Brașotil, în 10 Ianuariu 1888.
Cu deplina respecta 
Nicolan Găitanu.

jude de tabla regiă judiciară în pen
siune și procuratorii diplomată.

Bursa de BucurescT.
Cotă oficială dela 2 Ianuario st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5%................... 90.— 91.—
Renta rom. amort. 5°/0 . . . 93. 94.—
Renta convert. 6°/0................... 87.' , 88.1/,
împr. oraș. Buc. 20 fr. . . . 36.— 37.—
Credit fonc. rural 7% . . . 102.— 103.—

n m ■ • • 88.— 88?,',
n „ urban 7%.... 101.— 102.—

„ „ 6°,'o. . . . 94.— 95.—
„ „ 5»ț. . . . 84.— 85.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 10.15 10.20
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 2.28 2.30
Ac. de asig. Națională. . . . 198.— 200.—
Aurii contra bilete de bancă . 17.V, 17?/4
Bancnote austr. contra aurii. . 2.18 2.25

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare în 1 .și 15 (]i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. -— Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2*/2— 3'/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
mănunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu aiu patrulea esemplara.
Au meri de probă se trimită gratisu ori-eui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gberla—Sz-ujvăr.— Transilvania.

Totu de aci se mai potu procura și următdrele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
gorin Silași. — Partea I. Paulii Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și IU. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura UI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericescl la tote săr
bătorile de preste anii, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum—avendă și o notiță isto
rică la fie-care serbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modulă cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariulii. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

IdealulQ pierdutu. Novelă origi
nală de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre
țulă 15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. —Continuarea novelei: Idea
lul pieruiiti 0? Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr,

Fântâna ddruluL Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

CodreanO craiuld codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Ultirnulii Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșa. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Waclismann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Hermanfi și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte, după Eupide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 
acte, după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
după Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioana St. Șuluța. Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretula M. S. Regina Româ
niei. Prețuia 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Ună voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețuia 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea I, H, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuia 30 cr.

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețuia 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosula 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vățătorilora și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesora pre- 
parandială. Prețuia unui esemplara cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-una opa, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dăma mai alesa directorilora și învă- 
țătorilora ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuia 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maxima Popa, profesora la 
gimnasiula din Năsăuda. — Manuala 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețuia 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioana Buteanu, 
prof. gimn. Una voluma de peste 30 
cole. Prețuia 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruța, profesora. Opa aprobata și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprincjendă composițiunl de tota 
soiula de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multa folosă de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețuia 
i fi. 10 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri iunebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducStore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrila Trifu profesora preparan- 
diala. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosa ilustrată. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legata 
mai fina 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxâ 1.50—2.50

Miculă mărgăritară sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosa ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplara e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețuia unui esemplara spedata 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosă. 
Prețuia unui esemplara legata și spe
data franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


