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NR 3. MEIICTKl, 6 Ianuarie. 1888.

IMn causn sflntcloru serbători, Botezulu 
Domnului și Sh. Ionii Botezătorulii, diarulu 
nu ia apare până Vineri sera.

Jufcle ie 50 ne mu
al ti

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
lliua a tloittt

Vineri în 1 Ianuarie 1888, în- 
nainte de amei|l, Redacțiunea a 
primită felicitări dela numerose 
persdne, cari au venita anume 
pentru acesta- în biuroulu Redac- 
țiunei.

După amedl a fostă bauclie- 
tulu în liotelulu „Pomu-verde,“ la 
care au participată cu ospeții de 
afară vr’o 80 de persone.

Sala era decorată cu chipurile 
lui George Barițu în mi.jlocu, ală 
lui lacobă Mureșianu în drepta, 
ală lui Andreiu Mureșianu în stânga 
păretelui din frunte și erau înpo- 
dobite cu cununi de lauri și cu 
flori. Pe ană părete laterală erau 
chipurile lui Traiană și Decebală.

La banchetă a luată parte și 
Redactorulu foiei „Kronstâdter Zei- 
tirng11 d-lă Iosef W. Filscli. Fos- 
tulu primară ală Brașovului tipo- 
grafulă Joan GOtt, care ’.șl are par
tea sa de merită la înteineiarea 
„Gazeteiiiindă bolnavă n’a pu
tută ii de față la banchetă.

Șirulă toasteloră l’a deschisă 
zelosulă preotă ală capelei ro
mâne din cetate:

D-nulă Bartolomeiu Baiulescu 
pentru Impăratulii și Regele și 
pentru întrega Casă, domnitore.

D-lă adv. Ionă Lențieru toasta 
cu cuvinte bine simțite, făcendă 
pe scurtă istoriculă „Gazetei11, pen
tru întemeiătorii foiei, dorindu 
apoi actualului conduce,toru ală ei. 
vieță. îndelungată și putere, ca se 
ducă mai departe grena lucrare 
ce au început’o antecesorii săi, și 
să nu-lu părăsescă zelulă ce fa 
arătată pană- acum pentru binele 
românismului.

Dl-u Dr. Aurel 3/i/rcșăoni arătă 
că numai prin muncă ună poporă 
pote ajunge la libertate. Der nu
mai munca cu credință în viitorea 
isbendă pote duce la țintă. Cei 
cari au înălțată drapelulă ,,Ga
zetei 11 au avută credință tare în 
viitorulă neamului românescă. Cu 
tdte astea, lucrarea loră n’ar fi 
reușită, decă n’ară fi fostă spriji
nită, de valoroșii comercianțl din 
Brașovă. Solidaritatea dintre ei și 
dintre purtătorii drapelului „Ga
zetei" a fostă o garanția sigură a 
succesului. Închină pentru solida
ritatea poporului română și pen
tru întărirea credinței în isbendă 
dreptei lui cause.

Preotulu d-lă Vasilie I’o/wo 
ceti o scrisore ce a primit-o dela 
d-luG. Barițu, în care acesta arăta 
câtă a fostă de persecutată din 
causa redactării „Gazetei11. Toasta 
pentru d-lă G. Barițu, ca Dum
nezeu se’i dea vieță lungă spre 
binele neamului românescu. er nn 
numai ună ană câtă mai iloresce 
densulă spre a’șl termina lucrarea 
sa cu care e ocupată in interesulu 
Româniloră.

D-lă Petra Betrescu incependu 
cu vorba vecbiă „Est Deus in no- 
bis", vorbi despre spiritulii popo
rului română și toastă pentru bu- 
nulu spiritu ală acestuia.

Redactonilu d-lă Iosefă W. 

nifscli vorbi în limba română des
pre munca Ziaristicei și îmbăr- 
bătă pe colegulu seu Dr. A. iMu- 
reșianu la luptă pentru egala în
dreptățire a poporului română.

D-lu adm. protop. A. Berhule 
din Seini, comit. Satinară, cetindă 
poesia „Ce e patria română", <|ice 
că hotarulă Sătmarului e hotară 
naturală ală poporului română și 
toastezâ pentru susținerea și întă
rirea acestuia pănă în acelă hotară.

D-lă adv. Simionă ijise
că o naționalitate se pote susține 
în Ungaria, decă causa poporului 
se află în manile unoră bărbați 
onești și conscii de datoria loră. 
O astfelă de naționalitate simtă 
Sașii, ună astfelă de băbată e re- 
presentantulă pressei săsescl, d-lă 
I. W. Filtsch, căruia închină to- 
astulu seu.

Redactorulă d-lu Ștefan P>o- 
baiicit toasta pentru acei preoți, cari 
se laudă, pentru faptele loră, cu 
răsplată românescă, er nu cu răs
plată dușmănescă.

D-lă parochă Comanesc» din 
Codlea recită o poesiă ocasională.

D-lă parochă și protop. onor. 
A. Baicu din Cohalmu toastă pen
tru d-lă St. Bobancu, care șl-a u- 
nită puterile cu Directorul u foiei 
.jubilare la greaua muncă, înpre- 
ună cu ceilalți colaboratori.

D-lă L. Bînnanu toasta pentru 
egala îndreptățire a naționalități- 
lolă și pentru concordia dintre ele.

I )-lă Ionă Purclterea toasta pen
tru P. S. S. Episcopulă Ionă Po- 
pasu, care, ca preotă și protopopă 
ală Brașovului a dată celă din- 
tâiu îndemnă pentru progresului 
culturală alu Româniloră. din 
Brașovă, precum și pentru vred
nicului urmașă ală seu preotulă 
V. Voina.

Au mai toastată apoi, părin
tele V. Voina pentru opincă și 
cidrecă, talpa românismului; adv. 
Lengeru pentru ospeții de afară, 
între cari d-lă adm. protop. Be
rinde, ca vrednică Română ce 
e, n’a pregetată a veni din mar
ginea nordvestică a teritorului lo
cuită de Români, în puterea er- 
nei celei mai frigurose, numai se 
fia de față, la. acestă, rară festivi
tate națională; apoi pentru d-nii 
Pipoșă, prof. în Giurgiu, și Ho-1 
do.șă prof. în Bucuresci, cari au 
alergată să asiste la serbarea fra- 
țiloră loră de dincoce; preotul ă 
Raicu pentru familia Mureșianu și 
pentru Românii din Brașovă; pre
otulu B. Baiulescu pentru femeile 
române, care au fostă represen- 
tate prin fiica lui lacobă Mure
șianu, d-na Sevastia Davidescu; 
preotulă Comanescu pentru băr
bații cari cu legea în mână apără 
interesele poporului, cum suntu 
d-nii Dainiană și Lengeru ; adv. 
Damiană pentru preotulă Baiu
lescu, care a lucrată și lucreză 
neobosită pentru promovarea in- 
tereseloră industriale la Români; 
preotulă Baiulescu pentru repre- 
sentanții de față ai classei comer
ciale și industriale ; adv. Lengeru 
pentru bunulu succesu ală intui
tei „Gazetei11 ce se dovedesce 
prin mulțimea telegrameloră pri
mite ; preotulu Berinde pentru pre
otulă Voina și comitetulă aran- 
giatoră, er preotulă Voina, ară- 
tândă că meritulft succesului fes

tivității e ală poporului, închină 
pentru acesta; preotulu Coma- 
nescu pentru națiunea română, 
care e o națiune nobilă; Dr. A. 
Mureșianu pentru prosperarea pre
sei române și pentru unirea <]ia- 
riștiloru români: preotulă Berinde 
pentru patria și pentru virtute care 
păstțeză independența omului; d-lă 
11. Hodoșă toasta pentru zelosulă 
și activulă preotă V. Voina.

Intre toasta s’au cetită nume- 
rosele telegrame de felicitare ce 
au sosită din tdte părțile româ
nismului, precum și din orașele 
mari ale Europei, unde se află 
suflare românescă.

Astfelă s’a sfârșită serbarea 
.jubileului de 50 de ani ală „Ga
zetei Transilvaniei“, care vechiică 
va rămâne neuitată în inimile 
celoră ce au luată parte la ea 
și va ocupa o t’rumosă pagină în 
istoria progresului nostru culturală 
națională.

S. B.

Șinileiilîi-Sih aniei, 31 Decemvre 1887. 
Cu sufletulă serbătorimă cu 

voi în lupta pentru cultura și e- 
manciparea națiunei nostre. Vă 
aderămă și Vă poftimu vieță în
delungată

Barboloviciu vicar, prota Popii, Cosma 
protopopu. Mărcușii. Orosu advocațl, 
Lazar comptabihl. Cosma directoru, 
Aciu și mai mnlți Selăgeni.

Orăștia, 31 Decemvre 1887.
Românii din Câmpulă-pânei a- 

derămă din totă sufletulă nostru 
la principiile, pentru cari cu băr
băția ați luptată o .jumătate de 
seculu, și cu bucuriă ne asociămă 
la festivitatea .jubilară a celui mai 
vechili și resolută Ziaru românescă.

Felicităină pe decanulă Ziaris
ticei române și pe întcmeietorulă 
„Gazetei11 Georgiu Bariță, pre
cum și pe credinciosulă seu ur
mașă Dr. Aurel Mureșianu, do- 
rindu-le a vedea realisate princi
piile scrise pe flamura nostră co
mună și asigurându-i și pe viitorii 
de spri.jinulă nostru, er memoria 
multă regretatului fostă redactoru 
lacobă Mureșianu fiă eternă în 
inimile nostre.

Din conferința Româniloră ți
nută în Oreștiă la 31 Decemvre 
1887. Samuilu Popu. Dr. Mihu.

Orailea-inare, 31 Decemvre 1887.
Sahitămă vechiulă drapehi ală 

deșteptărei și culturei nostre la 
serbarea marelui evenimentă li
terară, la .jubileulă de cinciZeci 
de ani ai activității sale.

Teodorii Kovary, leroteiu Beleșu, 
lonu Cuc, Paul Vela, Artemiu Sar- 
kadi, George Papp, losif Roman, Ni- 
colae Zigre, Nicolae Mărcuș, lonu 
Ciceronescu, Teodor Lazar, losif 
Erdely, Dr. Demetriu Kiss, Dr. Flo- 
rian Duma, luliu Papfalvai, Samuil 
Ciceronescu, Petru lonaș, Felician 
Bran, Demetriu Mureșan, lonu Buna, 
Michail Ditz, George Costin, Gavril 
Pal, losif Vulcan.

Beîușii, 31 Decemvre 1887.
Inteligința română Beiușană 

ureză „Gezetei“ perseveranță și 
succese strălucite în lupta legală 
pentru frățietate, egalitate și liber
tate, baza, patriotismului adevă
rată.

Roșu, Popii.
Oradea Mare, 31 Decemvre 1887 
Cu mândriă națională și cu 

entusiasmu sahitămă stindardulă 

renascerei nostre naționale și bra- 
vulă personală redacțională, cu 
ocasiunea jubileului de 50 de ani. 

Tinerimea academică română oradană.
Sibiiu, 1 Ianuarie 1888. 

felicitările mele colegiale.
,Dr. R. Roșea,

Redaetorulu „Telegrafului Românii". 

Bistra, 2 Ianuarie 1K88.
Dorescă „Gazetei," ală cărei 

jubileu de 50 de ani se serbeză. 
vieță lungă și demniloră ei mun
citori tăria și abnegațiune, spre a 
o pute conduce și pe viitoră cu 
același tactă și cu aceeași firmi- 
tate ca și pănă acum.

Romul Marcu.
Bliișiu, 31 Decemvre 1887.

Primiți espresiunile de recu- 
noscință și bucuriă. Trăiască „Ga
zeta Transilvaniei!“.

Societatea studențiloru din Blașiu. 
Sulina, 31 Decemvre 1887.

Regretă că nu potă ti între voi 
în acestă <|i măreță pentru nea- 
mulă nostru. Iau parte viă la .ju
bileulă de 50 de ani alu mamei 
„Gazeta Transilvaniei,“ care a lup
tată cu atâta ardore pentru redeș
teptarea nostră. Ureză \ieță în
delungată .

Pe tine, scumpe amice, te feli
cită și îți ureză sănătate ca să poți 
continua lupta ce o conduci cu atâta 
inteligență și abnegațiune. De 
DumneZeu să ajungi se pot! serba 
centenarulu „Gazetei." Santu.

Romanii, 31 Decemvre 1887.
Associându-ne din inimă la ser

barea .jubileului „Gazetei Transil
vaniei,11 primiți căldurosele mele 
felicitări, dorindu ca acestă bă
trână organu și puternică spriji
nitorii ală intereseloră Româniloră 
se prospereze și in viitoră avendă 
vieță îndelungată.

Redactoriiln gazetei „Romanulti11 
Arghiropolu.

BucurescI, 31 Decemire 1887.
Revista „Lumina pentru totl" 

vă ureză ca stindardulu purtată o 
jumătate de seculu să fâlfâie și în 
viitoră cu demnitate pentru apă
rarea sfintei cause românesc!.

Directorii, Eniu Bălteanu. 
Redactorii, loanu Rusu.

Romanii, 31 Decemvre 1887.
Cu ocasia acestei Zile primesce 

espresiunea. sentimcnteloru căldu- 
rose ce ți le nutrescă frații tei de 
lângă Șiretă. ....Elena și Moise.

Parisu, 31 Decemvre 1887.
Felicitămii .jubileulă „Gazetei 

Transilvaniei11 și ’i urămii isbendă 
în lupta pentru [recâștigarea drep- 
turilorft indispensabile ale frațiloră 
noștri subjugați,

Doroșiu, Cătănescu, Cornea. Do- 
brescu, Florescu, Gassi, lano- 
vici, lonescu, Movileanti, Ocă- 
șianii, Gr. Pereții, Porumbaru.

Bucuresci, 31 Decemvre 1887.
Salutămă din totă inima neo

bosita „Gazetă11 cu ocasiunea .ju
bileului ei de 5o de am.

înainte!
Săcășanii, tribunu Ciurileanu, Ser- 
bănescu, Miron, Vaidaențianu, Ga- 
vrilescu, Berarii, Brăneanu. Popovici, 
Toncovici, Dancov, Maiorii, Popea, 
Ciurceanu. Lăzurenu, Marțianu.

Bucuresci, 31 Decemvre 1887.
Ca elevii alu lui Iacov și An

dreiu Mureșianu și ală lui George
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Bariții. și ea lucrătorti-tipogratu 
alu celui mai vechili <|iaiii românii 
..Gazeta Transilvaniei." unescu la 
serbarea, care ve adună, urările 
mele de prosperitate.

Ionii Weiss. tipografă-editoră.
Virilii, 31 Decomvre 1887.

Vivatu „Gazeta Transilvaniei"!
Elena Popovici.

( ernăuțî. 31 Decemvre 1887.
La a ăO-ea aniversare urezu 

„Gazetei" prosperitate și lungă du
rata. Vasilie Lăzăreanu. st. gmn.

----- ■* ’-----

„Ilnsiuni maghiare".

Sub acești! titlu publică „Na
țional Zeitung" din Berlinu unu 
articula în care <jice:

„Alianța austro-germană n'a întâm
pinată pănă acuma, nici în crisa <lin urmă, 
vre-o turburare. Numai o parte a poli- 
ticiloru unguri suntă nemulțămițl cu ati
tudinea conciliantă a lui Bismark față cu 
Rusia. Bismark șl-a perdută simpatiile 
russofobiloră maghiari, cari se ternii, că 
nu voră primi sprijinulă Germaniei, decă 
ani voi să se folosescă de încurcăturile 
bulgare spre a înlocui influința rusescă 
în Bulgaria cu cea ungurescă. Ei speră, 
că în castilti acesta n’ar mai fi de lipsă 
a estinde teritoriulă coronei s-lui Ștefanii 
până la Salonicii și a înmulți regatulă cu 
câteva milione de Slavi nemulțămițl. în 
locti de acesta spereză politicii din Buda
pesta ca protectori ai libertății popore- 
loru balcanice, de a esploata economică 
și politicesce România. Serbia, Bulgaria 
și Turcia europenă. Pentru realisarea 
acestoru mari planuri ar ave să servescă 
alianța austro-germană.

Mulți Unguri pretindă dela Germania 
ca se nu mai facă deosebire între interesele 
austro-germane și specifice austriaco în 
peninsula balcanică și să se pună în con- 
tradicere durabilă cu Rusia. Pentru Ger
mania însă nu se plătesce de a purta 
răsboiu din causa cestiunei că ore Bul
garia se va conduce dela Budapesta seu 
Moscva, nu se plăteșce ca pentru acesta 
se porte răsboiu cu Rusia și cu Franța.

Germania este pentru pace, dedrece 
unu răsboiu și în casulă învingerei ar 
schimba starea ei spre mai rău. Ase
menea ar suferi interesele germane decă 
Franța ar fi învinsă și nu ar mai face 
parte din sfatulă mariloră puteri. Ger
mania are lipsă de esistența puterei 
ffancese, mai alesă pe mare, ca contra- 
pondă față cu Anglia, a cărei guvernă 
viitoră va fi pote erășl contra Germa
niei și care și adl se uită cu ochi răi 
la acvisițiunile Germaniei în Africa.

....Decă ar pute folosi posițiunei de 
putere mare a Austriei, Germania nu 
s’ar sfii nici de ună răsboiu cu Rusia. 

Der monarchia dunărenii ar dobândi din 
egemonia esclusivă asupra peninsulei 
balcanice totă atâta folosii ca și periculă. 
Decă Maghiarii ară lua protectoratuhl 
peste Slavii de sudti. integritatea Tur
ciei nu s’ar mai pute susține. Maghiarii 
ară trebui să elibereze pe Bulgarii ce se 
afiă încă sub stăpânirea turcescă. ară 
trebui să încorporeze Bulgariei terito
riulă din spatele Constantinopolului și 
a Salonicului sen să-lă administreze sin
guri. In casulă ânteiu formândă o mare 
putere sudslavică și-ar pune înșiși frân- 
gliia de gătii: în casulă din urmă ară 
împinge Bulgaria în brațele Rusiei, ca 
și pe Serbia din causă că i se refusă 
Macedonia și Bosnia.

Vorbinilii de stările din Serbia 
încheia „Național Ztg.“ așa:

„Politicii unguri ară face mai bine 
să deosebescă bine cerculă loră de in
terese față de acela ală Rusiei, decâtă 
se ațițe pe guvernulă loră. a cărui mo- 
derațiune totă nu-o potă sdrunciiia, ca 
să se mestece în sfera de putere a riva
lului ! Pentru o politicii de agresiune par- 
ticularistă-maghiară nu este alcătuită a- 
lianța austro-germană.

SC1R1LE DILEL
La tribunalulă regescă din Clitșă 

au fostă insinuate în decursulă anului 
1887 nu mai puțină ca 1214 cașuri cri
minale, dintre cari (150, adecă mai bine 
de jumătate se vină pe orașulă Clușă 
capitala „Kulturegj’let“-ului ardeleană, fer 
pe provincii 5G8. Va se dică ună terito
riu românescă cu 1(17.884 locuitori n’a 
dată în decursulă unui ană nici pe ju
mătate atâtea cașuri criminale, câtă ună 
orașu ungurescă kulturegyletescă ca Clu- 
șulă, cu vre-o 26,000 locuitori. Aci se 
înțelegă numai cașurile ținătore de sfera 
de activitate a tribunalului. Câtă pentru 
delicte și alte abateri ținătore de jude
cătoria cercuală, acestea trecil la mai 
multe mii. ț* *

Ni se scrie dela Dlașiu: „Sâmbătă în 
14 Ianuariu n. la 1 oră p. in. rniculă 
nostru opidă era în mișcare. Clopotele 
dela tote bisericele vesteau cu bucuria 
reîntorcerea în mijloculu nostru a bu
nului nostru părinte, „Escel. Sa d-lă 
Metropolită Dr. l'aneea, care după o ab
sență de câteva săptămâni, se reîntorse 
atunci dela Roma, însoțită de d-lă Dr. 
Alexandru Grama. Fericita reîntorcere 
a Escelenției Sale umplu de adevărată 
bucuria inimile credincioșiloră săi.1-

** *
Suntemă rugați a lua și noi notiță 

despre o rectificare, ce o face d-lă J7i- 
siliu Ilebreanu. învățătorii în Lăpușulă un
gurescă, în colonele „Gazetei Poporu
lui dela 6 Ianuarie v. c. D-sa scrisese 

eu altă oeasiune în acea foiă, ml d-lă 
preotă. respective protopopii română din 
Betlenu (Imioriu Dușcariii, împreună cu 
învățătorulă română de acolo, s’ar ti fă
cută membri la casina ungurescă. Mai 
târdiu însă d-lă Re-breanu a aliată, că 
acestă veste, dată de d-sa publicității, 
este neadeverată și că i-a spus'o ună 
rău-voitoră ală națnmei nostre. Din con
tră. Românii din Bctleană, împreună cu 
femeile loră, nisuescă a-.șl îmbogăți limba 
și portulă loră națională, er nu a-le as
cunde sub obrocil.

Deputat} cunip't sitali în archidiecesa 
Sibiiului s au mai alesă : Ioană Papiu. pro- 
topresbiteru. în cerculă III ală Devei; 
Avramă Pecurariu. protopresbiteră, în 
cerculă IV alu Iliei; Ioană Gali, proto
presbiteră în cerculă V ală Abrudului, 
Ioană Petricu, protopresbiteră. în cerculă 
IX ală Brașovului și Simeonă Monda, 
protopresbiteră, în cerculă VII ală De- 
șului. Nicolae Popea, arcliimandritu și 
vicarii archiepiscopescă, în cerculă 1 ală 
Sibiiului; Dr. Ilarionă Pușcariu, archim. 
și asesorii consist., în cerculă X ală 
Făgărașului; Zacliariă Boiu asesorii con
sistorială în cerculă VIII ală Me - 
diașului; Nicolau Ivană, spiritualii la in- 
stitutulil corecțională din Aiudă, în cer
culă II ală Albei - Iulie; Petru Roșea, 
jiui. protopresbiteră ală tractului Turdei 
în cerculă VI ală Clușiului. Aceștia ca 
deputațl congresuall clericali, er ca de
putațl congresuall mireni s’au alesă : Dr. 
Ioană Mihu, advocată, în cerculă V ală 
Devei; Dr. Daniilă P. Barcianu. prof. 
sem. în cerculă III ală Sebeșului: Am- 
brosiu Bersană. primară, în cerculă VI 
ală Hațegului: Petru Truța, advocată, în 
cerculă IX ală Zarandului; Gerasimă 
Candrea, advocată, în cerculă X ală Câm- 
peniloră ; Dr. Renius Roșea, redactorulă 
„Tel. Română1-, în cerculă XVIII ală 
Solnocului ; Ștefană l’osifă, directoră gim- 
nasială, în cerculă XVI alu Sighișdrei; 
Octaviană Sorescu, advocată, în cerculă 
XVn ală Treiscauneloră ; Ioană Lengher, 
advocată, în cerculă XVIII ală Brașo
vului: Pompilin Pipoștl. publicistă, în cer
culă VIII ală Goagiului; Ioană cav. de 
Pușcariu, jude 1a, curia regescă din Buda
pesta. în cerculă XIX alu Brannlui; Elia 
Macelariil, consilieră gubeinială în pens. 
în cerculă TI alu Seliștei; Rubinii Patița, 
advocată. în cerculă IV ală Albei-Iulie ; 
Mateiu Voileanu, ases. cons., în cerculă 
XV ală Ternavei; Parteniu Cosma, di
rectoră ală institutului de credită și e- 
conomii „Albina“, în cerculă XI ală Tur
dei ; Petru Nemeșă, notară publică, în 
cerculă XII ală Clușiului; Bariu Duvlea 
advocată, în cerculă XX al Făgărașului; 
Dr. Absolonă Todea, advocat. în cerculă 
XIV ală Bistriței.

In districtulă Consistorului oradană 

s'au alesă deputațl congresuall din cleră: 
Arehimandritulă vicariu eppesc-ă și preș, 
cons. Icroteu Beleșiu, în cerculă „Ora
dea-mare—PcsteșiiU. l’rotopresbi terni ă 
Beliului Petru Suciți, în cerculă „Tineil- 
Beliul!. Secret ari ulii consistorială din 
Aradă Ignaț.iu Papp în cerculă „Beiușiu- 
Vascou11, er dintre mireni: In cert ulă 
„Oradii-marl“ Nicolau Zigre, advocată 
și secret, consist. în Oradea mare; în 
cerculă ,.Peșteșului“ Toană Papp. no
tară cottens în Oradea-mare ; în cerculă 
„Tinceiu : Dionisiu Poienariu, fiscă pro
curorii regescă în Debreținii: în cer
culă B( litilui: Georgiu Dringou, advo
cată în Ținea ; în cerculă Beiușului : 
Paulă Papp, advocată în Beiușă; în 
cerculă Vascoulni: Paulă Fasie, jude 
reg. în Vascou.

— j a

Literatură.
Posta română este numele noului or- 

gană politică, socială, financiară, literară 
etc., ce apare. în Brașovă dela 1 Ianua
rie v. sub ediția și redactnra d-lui Ttu-o- 
(■har Alejci. Apare de 2 ori pe săptămână : 
Dumineca și Joia. Costă 3 11. 60 cr. pe 
ană, 90 cr pe trei luni. Niunerulă primă 
conține: flătra cetitori: 1888; Revista 
politică : ScirI diverse ; Diaristică ; ScirI 
economice : Ciirsulu la bursa din Viena, 
Brașovă și Bucurescl. In partea literară 
conține: Dorulă meu Qioesiă), de Valen
tinii Dionisiu: Trofeulu poesiă . de Itiliu 
I. Roșea; Fata dela Cozia (dramă de lu- 
liu I. Roșeai, studiu criticii de N. Cli. 
Quintescu; () epistolă de acum 10 ani,
de I. C. Negruzzi; Visulă unei regine 
schiță istorică .. Domnulă de Ghiavanazi 

Măria-sa movelă din poporu..

Din comitatulii Turda-Arieșu.
In comitatulii Turila-Arieșit s’au es- 

tradatu în decursulă lunei lui Decemvre 
a anului trecută trei pașaporte pentru 
trecere în România ; au incursă în darea 
directă 96.626 fi. 451/., cr, remânendă 
restanță cu finea anului trecută 187.185 
fi. 40', ., cr.: în darea militară au incursă 
7242 fi. 26 cr.. restanță: 23,713 fi. 61 
cr. In legătură cu acesta treime să ne 
aducemă aminte, că în una din adună
rile trecute ale comitetului comitatensă 
din acestă comitată s’a adusă hotărîrea, 
ca să se pășescă cu totă dinadinsulă la 
ajutorulă esecutoriloră. Precum se vede 
însă, nici esecutorii nu voră mai fi a- 
vută ce să ia dela bieții contribuabili, 
dela c-arl afară de contribuția s’au scosă 
numai în decursulă lunei lui Decemvre 
19,652 fi. 48'<, cr. în darea de consumă, 
45,205 fi. 711'., cr. în competința de 
timbru și alte competințe de asemenea 
soiu. Câtă pentru celelalte repartițiiuii 
nu mai dicemă nimică, ajunge că suntă 
nenumărate.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS?
(2j

IMPERATULU THAIANU
după

Monumente archeologice.

Lecțiiine introductivii la ciirsulu de arclieologifi 
la Universitatea din Ilucuresci, 1887.

i Urmare.

Mai este ore trebuință de a numi 
monumentulă despre care e vorba, când 
toți v’ațl și reportată gândulă cătră Co- 
hinina rlaeică din Roma, clădită de di- 
vulă Traiană? Acea columnă singură ne 
spune astăc]!, fără cuvinte, istoria cuce
ririi Daciei de cătră Romani, istoriă pe 
care au povestit’o mulți scriitori elini 
și latini, în opere, din nenorocire, tote 
perdute de noi.

Acestă nenorocire nu se referă însă 
în modă particulară numai la răsboiele 
lui Traiană cu Dacii. Totă ce s’a scrisă 
în anti-’hitate despre acestă împerată a 
pierită în cataclismulu literaturiloră an
tice. Abia, pe ici, pe colea, aflămă câ
teva fragmente în cari se menționeză în 
puține și scurte frase despre cele mai 
mari ale lui fapte.

Der, ca o compensațiune providen
țială, însemnate rămășițe ale montimen- 
teloră, pretutindeni înălțate de densulă 
— nenumărate monete, bătute sub dom
nia lui, — inscripțiunl lapidare răspân 
dite de densulă și de contimporanii săi 
peste totă întinsulă lui imperiu, ba chiar 
și obiecte prețiose seu v ulgare, de luxă 
seu de usă, rămase clin timpulă lui, pe 
locurile unde a trecută elă și legiunile 
sale, tote aceste elemente archeologice 
au venită să complinescă lipsurile isto
riei scrise.

Archeologia, sciința ajutătore a is
toriei, s’a arătată cătră Traiană, neo- 
bositulă clăditoră de trainice monumente, 
mai recunoscătbre decâtă Fastele istorice, 
în care totuși ’i se cădea lui să ocupe 
ună locă mai cu vedă decâtă oricare al- 
tulă dintre împărații Romei.

Pe densulă, carele deschide acea eră, 
aprdpe seculară, ce s’a numită rersta de 
aură a omenirii, pe densulă dela care 
rămăsese datina a se face fiecărui împe
rată, când se urca pe tronă, urarea ca 
să fie „mai fericită decâtă Augustă și 
mai bunu decâtă TraianiU, pe densulă 
Ta nedreptățită istoria și mai că ea Tar 
fi lăsată în prada uitării. Nu doră că 
s’ar adeveri prin acestă faptă întâmplă

torii dicetorea ce pretinde că fericite simtă 
acele popdre care n’au istoria?

Câtă despre noi, ne bucurămă forte 
că archeologia ne - a ajutată a scăpa de 
o așa tristă fericire gloriosulă nume alu 
lui Traiană. Și într’adevăril, decă, în 
privința lui, istoria tace, seu abia în
gână, în prescurtare, câteva din faptele 
sale, amă pute cjice că, de fiecare din 
acele fapte, precum și pentru altele multe 
trecute cu vederea de abreviatorii isto
riei lui Traiană, numerose monumente 
plastice ale antichității vinu a împlini 
seceta de documente scrise.

Prin clădiri arc-hitectonice, precum 
arcuri de triumfă și columne, apeducte, 
căi și poduri, ruine de temple și de di
ferite edificii ; prin tabele de bronză și 
lespedl epigrafice; prin statue, busturl 
și camee : prin splendide și nenumărate 
monumente, seu specime de numismatică, 
ba chiar și prin fragmente de cărămizi 
și de olăriă, prin mosaice, prin arme, 
prin vase, prin giuvaeruri și prin unelte 
de totă felulă, descoperirile archeologice 
au completată și completeză încă adesea 
noțiunile istorice, ce ne suntă abia schi
țate. seu ne lipsescă cu totulil, asupra 
fapteloră și asupra vieței sociale și ar
tistice din timpulă lui Traiană.

Etă chiar a doua causă, domnitorii, 
care m'a condusă la ideea de a espiuie 
și de a resuma, în acestă seriă de pre
legeri , cunoscințele anticare referitdre 
la persona și la epoca lui Traiană.

Credă că cu greu așă fi putută 
afla o materiă, care se dovedescă mai 
bine folosele capitale ale archeologiei și 
să atingă, totdeodată, mai cu tăria cor
dele simțitore ale inteliginței și ale ini- 
miloră românescl.

De voiu sci să lămurescă cu preci- 
siune totă contingentulă precumpănitorii 
ce archiologia ne aduce în istoria glo
riosului fundatorii ală coloniei latine de
la Dunăre; de voiu reuși a aduna totă 
ceea ce originile nostre naționale au 
câștigată numai din sciința archiologiei, 
apoi sunt încredințată că voiu isbuti 
totdeodată a ve face se iubiți acestă sci- 
ință și se căutațl înși-ve a vă instrui în- 
tr’ensa, mai multă decâtă cu noțiunile 
ce v’așă pute da eu întrunii cursă 
mărginită din tote privințele.

Der, încă dela începută cată să vă 
împărtășescă și d-vostre, domniloră, o 
convicțiune dela care nici odată nu m’am 
abătută: este aceea, că din prelegerile 
unui cursă, orcâtă de sistematică și de 
amănunțită ar fi elă, auditorii nu înveță
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Inspectorulă de scole Simo Bela, 
după esperiențele câștigate îu decursuli! 
unui semestru, raporteză, că școlele de 
stătu suntă cele mai bine cercetate: 
dintre sculele confesionale cele mai bine 
cercetate suntil cele ev. reformate, cer
cetate cam de 70" 0, mai rău suntil 
cercetate cele gr. or., unde abia mergi! 
la scdlă 35" „. Toții cam așa spune ins
pectorulă că s'ar afla și scolele gr. cat., 
er causa o atribue miseriei celei mari.

Copii obligați la scdlă în acești! co
mitate suntil 18,466; scoli suntil 211, 
dintre cari cu caracteru de „tata 41, ci
vile 2, comunale se află: 9 elementare, 
1 industrială și 1 asilă de copii. Con
fesionale simte 157. învățători simte 
232. dintre cari 202 ordinari, 30 ajută
tori: 185 cualificațl, 47 necualificațl. 
Prevedere corăspundătore legilore se află 
la 81 scoli, nu se află la 130. Industria 
de casă se propune în 6 scoli. Tdte o- 
biectele prescrise de lege se propună în 
81 școli, nu se propune tdte în 130.

Trebue să amintimil aci, că tdte ra- 
pdrtele inspectoriloril ungurescl de scole 
suntil pline de venină contra scoleloră 
românescl. Clinică scolele ungurescl în 
ținuturi românescl simte gole de copii 
români, nici vorbă nu mai pote fi; și 
decă totuși se găsesce câte umile e ori 
copiii! de funcționare, ori e dusă cu forța, 
ori momiți! prin diferite uneltiri ungu
rescl. Că miseria e mare și câte une 
bietu Române abia își pote susține co- 
pilulil la scdlă, acesta avemă să o mul- 
țămiină esecutoriloril și vitregei stăpâ
nii! ungurescl.

- -■•-

Serată literară și musicală. Teatru.
Societatea de lectură a studențilorii dela 

școlele române gr. or. din Brașoiu va da 
o ședință publică în| 6 Ianuariu 1888 în 
presera S-tului Ionă Botezătorule în o- 
norea Ilustrității Sale Domnului Ionii Po- 
pasu, episcopă ale Caransebeșului, în sala 
gimnasiului. cu următorea programă:

1. Deschiderea prin președintele so
cietății N. Pilția, profesore. 2. 0 privire 
asupra pedepsei cu morte în diferite tim
puri și la diferite poporă, disertațiune de 
oct. Corn. Scurta. 3. „De-aștl fi iubito1', 
cântece esecutatil de corulu studențiloră. 
4. Iiifliiința Cruciatelortl asupra comerciului 
și a industriei, disertațiime de I. Jaliu, 
cl. III com. 5. „Fantasiipastorale", de J. 
B. Singeliee, esecutate pe violină de C. 
Popp, cl. III com., și acomp. pe piane 
de secst. A. Archimandrescu. 6. „Micimea 
și baba", poesiă de 1). Bolintineanu, de
clamată de oct. Cornelu Perșinaru. 7. Lupta 
de, pe Câmpulu-pânii, disertațiime de oct. 
A. Sa fiu. 8. „Stosachi", monologă comice 
de I. Ianocu, rostite de Ilie Savu, cl. HI 
com. 9. „A serii oră bate", esecutată de 
cornii! studențilore.

începutulă la 8 ore sera precisă.
Oferte marinimdse suntă primite cu 

mulțămită.
—x—

In 20 Ianuarie n. 1888 so va da o 
reprcsentațiime teatrală în pensionatulfi 
„Vaiitier" din locil. Programuli!: „Veri- 
șora din reședință11. comediă în 2 acte de 
Maria Griinke. Personele: „l’ilhelm" -- 
M. David. „Hedwig“- -K. Costiescu, „Ma
ria11—M. Teodorescu, „Lieschen11—B. Ti- 
chy, „Lenchen“—M. Tichy. „Copiii unui 
proprietară11 : „Eulalia11 verișora — M. 
Boamben, „Mina11 fată ’n casă—A. Loi- 
liitva. — Urrneză: „Le moulin des oi- 
seaux“, operă comică în 1 acte, musica 
de Bordese. Personele: „La Comtesse 
d'Hermontal11—K. Costiescu, „Catherine 
Durând11—M. Benei, „Rose11—M. David, 
„Rosette11- M. Teodorescu, „Petit Piere11 
—J. Sclmster, „Janette11— M. Boamben. 
Fete tinere. începutulă la 71/., ore.

Mulțămită publică.
Subscrisulu comitete parochială rom. 

gr. or. din comuna Ghimbavă esprimă 
stimatei Domne Zoe D. IonciovicI și e- 
redilori! din Brașovtl profundă mulțu
mire pentru generositatea documentată 
prin aceea, că a donate bisericei rom. 
din comuna susă numită suma de 50 fl. 
spre a eternisa memoria defunctului 
Domnu Dumitrii IonciovicI. Dee D-deu 
ca acestă faptă nobilă să o imiteze câte 
de mulțl creștini ai bisericei nostre.

Ghimbavă, 5'1 1888.
Comitetulă paroch. rom. gr. or. 

prin
Dumitru Popii losifi) Maximiliami

președ. com. p. notar, com. p.
— >0*  «----

*) Espediția francată se va face pe spe
sele societății. Eventuala tacsă de recoman
dare p. t. domni abonenți suntu rugați a o 
solvi deosebită.

Editoru și Redactorii responsabila: 
Dr. Aurel Mureșianu.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, alt! „Gaz. Trans.u)
Pesta, 17 Ianuarie. Conferința 

deputațiloru sasî, cari nu aparțin 
partidei guvernamentale, a liotă- 
rîtu s6 respingă și în generală 
bugetulil.

Societatea pentru întemeiarea 
unei fabrice ungare de arme s’a 
constituită. Capitalului acțiiloru e 
de trei milione. După înprotoco- 
lare se va încheia cu guvernulu 
unu contractă pentru furnisarea a 
180,000 pusei.

Sgomotulă despre reformarea 
instituțiunei voluntarilor:'! e neîn
temeiată. Guvernele încă n’au trac
tată de locă asupra revisuirei le
gii militare.

PariSU, 17 Ianuarie. Camera, 
după interpelarea în causa atitu- 
dinei ațîțătore a consiliului comu
nală ală Parisului în timpulă cli
sei presidențiale, a votată încredere 
cu 265 contra 178 voturi.

Berlină, 17 Ianuarie. Presidiulu 
s'a realesă. Bugetulil arată, cu 
totă sporirea cheltueliloră încă cu 
81 milione, unu eseedentă de 2!) 
milione.

Noulu Almanachu
(tlti Societății f.lțoiiituiia-,h()iă din

Acum cinei ani societatea acade
mică „România-Jună11 a edată prin con- 
cursulă celoru mai distinse puteri lite
rare ale Românilor:! unu almanachă, care 
a fostă întimpinată din partea onoratului 
publici! r omânfl cu cea mai viuă căldură

Almanachulă acesta a rcalisatîi o ve
che dorință a societății nostre, care în 
moinentulă când s'a împlinită, ne-a um
plutei de o veselă mulțămire și nl-a des
chiși! totodată calea spre a continua lu
crarea începută.

Er lucrarea s’a continuatu. Și adl 
suntemă prea fericiți de-a pute anunța 
onoratului publicti românii, că societatea 
academică ,,România-Jună11 va eda ăstă 
ană uni! nou ,,almanachu,11 distinși! cu 
Augustulă Nume Carmen Sylea și îna
vuțită de iluștrii scriitori ai almanacliu- 
lui trecută și de alțl bărbați eminențl, 
membri ai societății.

Almanachulă va cuprinde următorele 
scrieri noue :

Carmen Sylea, Scăpată de suferință. 
(Novelă).

Alecsandri Ovidiu. (Actulă celă 
nou.)

Eminescu M. De ce nu-mi vii? — 
Kamadeva. (Poesii).

Maiorescu T. Din esperiență.
Macsonyi A. Consciința națională.
Naum A. Donna Serafina. (Poesie.) 
Ncgruzzi I. Epistolă cătră Naum. 

(Poesie.)
Nenițescu I. Cânteculă dorobanțului

— Cânteculă tunariului. (Poesii.)
Olănescit D. C. Fântâna Blandusiei.

— Pastelă iaponez. (Poesii.)
Poni M. Visurile. (Poesie.!
Popescu I. Educațiitnea națională. 
Sbiera 1. Solidaritatea intereseloră. 
Slavici I. Bobocelă. (Novelă.)
Teclu N. Despre elementele chimice. 
Velocan St. Intelectualitatea ca notă 

esențială a plăcerii estetice și morale.
Vulcan I. Săraculă. (Poesie.)
Xenopol A. D. Caracterulu lui Ște

fană celă Mare.
Zamfirescu I). Liniștea. (Poesie). Frica 

(Novelă.)
Nu vomă stărui să accentuămă im

portanța acestui opă; onoratulă publică 
română, care a sciută să aprețieze atâtă 
de justă primulă nostru almanachă, va 
aprețui totă așa și pe celă nou.

Apelămă deci la sprijinulă onoratu
lui publică română, căci dela întimpina- 

roa ce o vomă afla depinde prosperarea 
„României-Jime11.

Almanachulă va apere pe la mijlo- 
ctilă lunci lui Februariu st. n., 16 —17 
cole de fipariu, 8" mare. Prețuit! 2 fl., 
pentru România 5 lei.*)

Ne luămă voiă Stimate Domnule a 
Vo ruga, să ne oferiți și D-Vostră deo- 
sebitulă ajutorin, și a deschide prin lista 
de abonamentă Nr. 20 o colectă în cer- 
culă cunoscuțiloră D-Vdstră, er celă multu 
pănă la 5 Februariu st. n. să ne înapo- 
iațl acestă listă orl-ce resultată ar avea, 
la adresa : Nicolae Ilacman, Viena, (,,Ro- 
mănia-.Jună“ i VIII., Schlosselgasse 28.

Fhwi, în Ianuariu 1888.
('omisiunea pentru „Almanachu".

Aurelianu C. Grigorovici, Virgilu Onițu.
președinte. secretară.

Venitulă curată e destinată pentru 
înaintarea scopuriloră societății. Ofertele 
marinimose se voră chita în deosebi.

------ V<=><î--------

DIVERSE,
întunecime de lună. — Intre dilele 

de 28 și 29 Ianuarie n. va fi întunecime 
de lună, care se va pute bine observa 
în părțile locuite de noi. Inceputuli! la
28 Ianuariu 10 ore și 46 minute sera, 
mijloculă la 12 ore 36 minute, finea în
29 Ianuariu 2 ore 26 minute p. m. In 
decursulă acestui anu va fi încă o întu
necime completă de lună, der în părțile 
nostre nu se va vede.

A oii abonament îi
la

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Ianuariu 1888 st. v. se 

deschide nou abonamentu la care 
învitămu pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe ună ană 13 fl.

Pentru România ei străinătate: 
pe trei luni IO franci, 
pe șese luni 30 franci, 
pe ună ană 40 franci.

Abonarea se pote face mai 
ușoru și mai repede prin mandate 
poștale.

Domnii, cari se voră abona din 
nou, sS binei'oescă a scrie adresa lă
murită și a areta și posta ultimă.

Ăiministraținiiea „Galetei Transilvaniei."

totă ceea ce trebue să scie ca să devină 
adevărațl omeni de sciință. Principala 
datoriă a unui profesoră este, după a 
mea părere, de a insufla ascultătoriloră 
săi gustulu și dorința de a studia mai 
departe, este de a-i îndrepta pe calea 
studieloră seriose, de a deștepta în- 
tr’enșii idei pe care totă ei să se de
prindă a le desvolta după metodele știin
țifice ce 11 voră fi indicate.

Celă ce, chiar și la școlă, nu-șl va 
căpăta altă sciință decâtu ceea ce ese, 
în clasă, din gura profesorului, și nimică 
mai multă, nimică prin cetiri și prin me- 
ditațiuni personale, acela va rămâne tot- 
deuna mai pre josădecâtă profesorulă său. 
Și, cugetândă, mai alesă la mine, dom- 
niloru, a.șă dori din totă sufletulă ca din
tre d-vostră, aceștia cari binevoiți a 
mă gsculta, să iasă bărbați ce au să ilus
treze sciință românescă cu descoperiri și 
opere multă mai însemnate decâtă cele 
ce a putută face generațiunea nostră.

Intr’acestă speranță stă mai cusemă 
mândria mea. când viu aci a vă spune 
puținulu ce sciu, cu gândă că repede mă 
voră întrece cei ce voră fi dobîndită, 
din modestele mele cuvinte, dorința și 
putința de a învăța mai multe și de a 
le sci tote mai bine decâtă mine.

Der nu voencă, domniloră, să în- 

cepă considerațiunile generale ce dau ma
teria, la acestă a nostră primă întrunire, 
fără de a intra în subiectulă nostru, celă 
puțină printr’o repede schițare a diferi- 
teloră specii de cercetări, asupra cărora 
ne vomă purta succesivă luarea aminte.

O ochire atentivă asupra personei 
fisice și morale a împăratului, ni se im
pune mai nainte de tote. In jurulă lui 
vomă găsi și membrii puțini numeroși ai 
familiei imperiale. Monumentele plastice 
care representă atâtă pe ilustrulă domni- 
toru câtă și pe ai săi, ne voră da oca- 
siune de a supune analisei critice atâtă 
unele cestiunl de arte câtă și felurile a- 
mănunte ale obiceiuriloră romane din 
acea epocă.

Apoi, urmândă aceeași metodă, a- 
decă procedendă dela obiectele reale 
vădute și pipăite, ce au străbătută se- 
colii și au ajunsă pănă la noi, și recu- 
legendă dintr’ensele noțiuni precise asu
pra fapteloră săvârșite și asupra ideiloră 
domnitore pe acele timpuri, vomă afla 
cliiar într’ensele prilej ă și înlesnire de 
a coordona principalele puncte de care 
avemă să ne atingemă în decursulă stu- 
diiloră nostre.

De sigură, n’am să vă povestescă 
aci istoria lui Traiană, pe care d-vostră 

o șciț.I încă de pe băncile gimnasiului.. 
Nu vă voiu înșira der, pură și simplu, 
datele principale ale vieței lui; der vă 
voiu arăta pote cum aceste date suntă 
mai adeseori procurate, alteori numai 
controlate .și rectificate prin monumente 
epigrafice și numismatice.

Nu voiu rntra nici în amănuntele răs- 
boeloră ce împăratulă purta, totdeuna 
cu mare pricepere, cu nepregetată tăriă 
și cu deplină succesă în Germania, în 
Dacia, în Spania și în diferite părți ale 
Asiei; der vomă examina împreună, în 
ce modă și cu câtă dibăcia artistică, o 
mare parte din acele răsboie, și mai 
alesă cele care pe noi ne intereseză mai 
multă, ni-se destăinuescă prin sculpturi 
monumentale, prin inscripțiuni legendare, 
funerare seu comemorative, și în fine 
prin figurile și legendele de pe monete.

Vomă ave și fericirea de a cons
tata, cum, totă prin rămășițe ale anticei 
epigrafii romane, ni se confirmă și se des- 
voltă ființa unoră instituțiunl de căpe
tenia, civile și chiar religiose, cu care 
Traiană a fericită pe supușii săi.

Vomă studia caracterulă impunătoră 
ce unele arte de prima ordine, și mai 
alesă architectura și sculptura, au do
bândită pe timpulă acestui împărată și 

vomă descrie principalele monumente, 
încă în ființă, mai cu totulă risipite, pe 
care elă le-a răspândită cu o minunată 
profesiune nu numai în Roma, nu numai 
în Italia, der și în cele mai depărtate 
ținuturi ale întinsei sale împărății: simtă 
cetăți fundate pe malurile Rinului, și în 
pădurile Germaniei, pe țărmurile Dunării 
și pe plaiurile Carpațiloră; suntă căi ne- 
peritore așternute în tote direcțiunile; 
suntă poduri de piatră aruncate pe riu- 
rile cele mai mari ale Europei, ale Asiei 
centrale și ale nordului Africei; suntă 
porturi, apeducte, temple, biblioteci, al 
tare și monumente triumfale, din care 
cele mai multe portă încă numele și efi
gia nemuritorului împerată. In primii cjece 
ani ai secolului ală Il-lea după Christosă, 
Traiană a clădită prin așa multe locuri 
și așa însemnate edificii, incâtă glumeța 
Roma, care, cu totă a ei gravitate și su
punere, nu se sfia să urzice pe ai ei stă
pâni, chiar și pentru faptele loră de 
laudă, dăruise pe multă clăditoru-i îm- 
păratu cu porecla de herba parietaria, 
iarba părețiloru.

(Va urma.)
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SubsenmatuliT încunosciiuțezu pe onor. 

publi.Qu. că am deschișii o

MACELABIĂ
vis-ă-vis de Teatru. în 
undo se allă totdeauna

Carne prospetă <le
țț țț țț

vită 32 cr. 
porcii 40 „ 
vițelu 30
bine cântărită

PUBLICATiUNE.*

In urma procesului vincularit intentata la acostă t'ortî de Nas- 
tasia Crișianu ea A. contra bărbatului sfii Bruchentariu- Vasiliea 
ca 1., prin acesta este legitime citată a se presanta în pcrsonă 
înaintea acestui foră matrimonială în termină de ună ană și o <]i, 
spre a lua parte la pertractările vincularl ou soția sa, căci la din 
contră projJjsulă se va pertracta și decide și în absența densului.

Dela presidiulă tribunalului matrim. gr. cat. de l-a instanță a 
tractului Dergei.

Dergea, la- 28 Noeinvre 1887.
îsia.s-i Ioană Hațieganu,

V.-pi'otop. fruct. .și preșide alu tor. matr.

țț

Deca)
la oricare altă măcelăria.

Dela 25 lanuariu a. c. încolo se va 
alia de vendare în măcelăria mea Salamfi,
Șuncă,Slănină,Untură, Cfîrnațu polonezii (4c.

Cu înaltă stimă

Ștefană Bureția.
OCOT

CU
4

-J

2.2—1

V^7U^’'VJ'

Nr. 21 Ui vx lssj.
Inspect.

Pentru ocuparea postului de Intetătorli ordinarii sistemisatu la școla elemen
tară cu limba de propunere română din comuna Maieru cu salarii anualu de 
300 fl. și eventualii pentru locuință și grădină 100 fl.

Doritorii de a ocupa acestil postu au a-șl trimite la mine concursele lorii 
prin respectivulil inspectorii r. de școle pănă la I Februarie 1888. Concursele sâ 
fiă scrise de mâna propriă în limba maghiară și română și provedute cu cartea 
de boteză și documentele referitdre la starea sănătății, la servițiulil de până 
acum și la cunoscința limbiloru.

Bistrița, 30 Decemvre 1887.
luliu Havas,

213,3—1 inspectorulu r. de școle alu comitatului
Bistrița-Năseudu.

ataaîwlft pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunl.— Cursulă XII.— Apare în 1 și 15 <]i 
a liniei în numeri câte de 2—3 cole au ilustrațiunl frumose; 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 Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'2— 3’ 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-clidactice și sciențiiice-literarl ; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă. scolastică și lirerară» — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanțîi primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
.^cnnrrB dr prohsl se irissuisâ g-ra^isia ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚO“ în Gherla—Sz-ujvăr. — Transilvania.

Totu de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propriă:
Apologie. Disensiuni filologice și 

istorice magliiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă 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 fl.

Cuventări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anu. de I. Papi». 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opu de cuventărl bisericescl întrece 
tote opurile de acestu 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. Prețulu e 2 fl.

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

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

Idealulă pierdută. Novelă origi
nală de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre- 
țiilă 15 cr.

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală. —Continuarea novelei: Idea
lulă pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
naru. Prețulu 15! cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Codreană craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Ultimulă Sichastru. Tradițiune de
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Elă trebue se se însore.
Maria Schwartz, traducere de N. 

F. Negruțu. Prețulă 25 cr.
Branda seu Nunta fatală.

de

de

Novelă
de

Schiță

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după 'Waclismann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emest Le- 
gouve. Prețulu 10 cr.

Hermană și Dorotea după W. de 
Goetlie, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută. în șalele gimnastului din Fiume 
prin Vincențin Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulu redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, U, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și. cliemiă. Prețulii 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiii. Ed. II. Prețulii 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulu 
elevilor» normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloru și a altorii bărbați de seolă, 
de V. Gr. Borgovanti, profesorii pre- 
parandialil. Prețulii unui esemplară cu 
porto francați! 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică, abia aflămti 
vre-unil opîi, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dănnl mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoril în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De A7. Gr. Borgovan. 
Prețulii 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popu, profesor» la 
gimnasiulil din Năseudă. — Manuală 
aprobată prin ministerială de culte și 
instrucțiune publică cil rescriptulu de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețulă 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negiuță, profesorii. Opă aprobată 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 
— cuprindendă cornposițiunl de fotă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multii f’olosu de cifră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall. urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulii 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gaxiilă Trifu profesorii preparan- 
dialu. Prețulii 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură. de luxă 1.50—2.50

Miculă mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

Visulfl Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețulă unui esemplară spedatu 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe- 
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


