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„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Viena, 1 Ianuarie 1888.

Colonia română din Viena ve 
feliciteză de jubileu.

Sibiiu, 1 Ianuarie 188S.
Ve felicită pentru perseveranța 

cu care ați luptată jumătate de 
seculă pe cariera spinosă și in
grată ce v'ațl impusă și ne t'eli- 
citămă pe noi Românii că putemă 
presenta astădl lamei civilisate a- 
cestă dovadă. Parteniu Cosma.

De.șiu, 1 Ianuarie 1888. 
felicitări cordiale participan- 

țiloră la jubileulă „Gazetei Tran
silvaniei-" Inteligința română.

Alba-iiilia, 1 Ianuarie 1888.
Salutare celoră adunați pentru 

serbarea progresului culturală na
țională.

Dumnecjeu să protegă, causa 
poporului română! Rubjn patjta 

»
Suceava 1 Ianuarie 1888

Tînera „Revista Politică1- fe- 
licitează pe jubilanta cu finirea a- 
nului alu cincicjecilea ală unei vieți 
pline de merite în apărarea drep- 
turiloră Româniloră ardeleni, u- 
rându’i mulțl ani. n .- Dr. Lupu.

Reșița, 1 Ianuarie 1888.
„Romănisclie Revue“ trimite 

mamei „Gazeta Transilvaniei11 la 
a 50-ea aniversare a apartiunei 
sale o salutare fiescă.

Reșița, 1 Ianuarie 1887.
Direcțiunea foiei „Romănisclie 

Revue" aduce ac|l respectuose o- 
magii întemeiătoriloră „Gazetei 
Transilvaniei.11

Bradu, 31 Decemvre 1887.
„Gazeta Transilvaniei.11 fala 

Româniloră, luptândă o jumătate 
de seculă contra tuturoră elemen- 
teloru dușmane propășirei neamu
lui nostru, a dată dovadă despre 
superioritatea și trăinicia Româ
nului. Sub tote sistemele politice 
atitudinea ei românescă a rămasă 
neschimbată.

Unindu-ne și noi Zarandenii 
bucuriei generale a. Româniloră, 
strigăm ă:

Trăiescă „Gazeta Transilva
niei,” magazinulă istoriei nostre 
în timpă de 50 de ani.

Damian, Rusii. Bacilla. Groza. 
Costea. Irimie, Rimbaș. Ger
man. Cosma. Câmpean.

Zalnociî, 25 Decemvre 1887.
Onorate Domnule Redactoră, 

iubite generale! Din incidentulă 
pre plăcută că „Gazeta Transilva
niei11 a ajunsă a'șl serba jubileulă 
de 50 ani ai esistenței sale, vină 
și eu modestulu luptătoră. simplulă 
gregară a’ml descoperi simțămin
tele ce le nutrescă atâtă pentru 
întemeiătorii și susținătorii ei din 
trecută, câtă și față de Domnia-ta, 
carele în presente ții steagulă susă 
cu consciință de sine și cu rară 
bărbăția.

Decă căutămă înderetă la tim- 
pulu când s’a înființată „Gazeta 
Transilvaniei11, acăstă busolă a na- 
riunei Române de dincbce de Car- 
pațl. aflămă că ea s'a înființată 
într'ună timpă greu, într'ună timpă 
< ând censura cea aspră tăia ari
pile ol-cărui aventă nobilă ală spi

ritului. Și decă. în aceste împre
jurări ea nu numai s'a putută în
temeia, ci și a se susține, acesta 
arătă rarulă talentă și măiestra 
dibăciă a celoră doi titani Români 
Georgiu Bariță și lacobă Mure
șianu.

întemeiată de inimi generose, 
cari ardeau de dorul ă a vede și 
națiunea română la o stare poli
tică și culturală demnă de ea jsi 
de lungile, ei suferințe, ea fu spri
jinită de acea națiune, carea în ea 
consideră steagulă în luptă, toia- 
gulă lui Moise, carele tace cărare 
ne mai umblată, astfelă că „Ga
zeta11 deveni cea mai populară fbiă 
românescă și astfelă încungiurată 
de fii credincioși ai poporului ro
mână ea îșl trăi ună traiu frumosă 
de o jumetate de vecă. Durere, că 
unulă dintre întemeiătorl, când era 
aprope de a serba acestă jubileu, 
s'a dusă dela noi, ca se ’șl ia cu
nuna cea neveștejită. Lui lacobă 
Mureșianu îi ijicemă deră acuma: 
Fie’țl în veci neuitată memoria! 
D-lui Georgiu Bariță îi of'tămu încă 
mulțl am, dela Atotputintele spre 
fala Românismului! Eră Domniei- 
tale, carele ai urmată bătrânului 
d-tale Tată în onorifica, der grena 
sarcină, îți ofteză dela bunulăDum- 
necțeu multă tăria corporală și su- 
fietescă, pentruca neobosit de greua 
luptă, să poți sta la postă, la co
mandă, era noi gregarii se. te ur- 
mămă până la biruință, ca se pu
temă serba și jubileulă unui se
culă de esistență, der atunci cu 
bucuria de a ne vede neamulă fe
ricită.

Să trăiesc!, generale iubite.! îți 
strigă din inimă sinceră

simplulil gregarii 
Ioană Sonea.

Romanii, 1 Ianuarie 1888.
Bătrânului stâlpă ală Româ

nismului, înprejurulă căruia se în
veliră luptele naționale de 50 ani, 
îi dorescă trăinicia câtă și Româ
nii voră esista.

A. Gafencu, Decan. alil advocațiloril: 
G. Petrovici, advocat; C. Melinte, pro
prietarii mare.

Romanii, 1 Ianuarie 1888.
Jubileulă de astă(|I mișcă pe 

totă Românulu. Ca Română ureză 
și eu „Gazetei11 prosperitate și în
doite succese în viitoră.

I. Vasiliu, advocata.

Botoșani, 30 Decemvre 1887.
Domnule Directorii! La ser

barea ce sărbătoriți mâne luândă 
și eu parte cu inima și cu gân- 
dulă, vă trămită felicitările mele 
pentru distinsele merite, pentru 
idea națională-, cari organulă ce 
conduceți șl-a adunată în timpă 
de o jumetate de secolă prin o 
luptă bărbătescă și fără pregetă.

Totodată rogă pe Atotputer- 
niculă, care ține în mână cum
păna poporeloră, ca să vă fie dată 
a vede cu ochii realitatea progra
mului pentru care luptați.

Quod bonum faustum felixque sit.
G. Gr. Băleanu, profesorii.

Salcina, ajunul nascerei D-nului 1887.
O jumetate de veac.ă e, de când 

„Gazeta11 mână înainte nava na
țiunei române. De atunci și pănă 
ai]I multe furtuni s'au strecurată; 
însă poporulă română avut’a har
nici cârmaci, cari stând fără pre
getă la postulă loră, priveau cu

ochi ageri la tote mișcările valu- 
riloră și necontenită strigau : Sus 
inimile, deșteptați-ve! Dumneijeu 
e cu noi, ajunge-vomă la limanulă 
dorită!! — și grația acestora, am 
resbită și resbimă mereu printre 
valurile de potopii înainte.

Unulă, celă mai vechili și ne
obosită cârmaciu în ijiaristica ro
mână, „Gazeta Transilvaniei11, ai]I 
stă în liniște pe ună momentă, se 
odihnesce și odilmindă cu veseliă 
privesce înderătă la drumulă plină 
de nevoi și fatigii percursă într’o 
jumetate de veacă prin stăruințele 
sale.

Când deci acestă iubită câr
macii! are serbătore mare, jubi
leulă de aură, ne grăbimă și noi 
a aduce cărunteței Sale la acestă 
serbare felicitările nostre din inimă.

Dee ceriulă ca serbarea acesta, 
care e a națiunei române întregi 
să fiă numai unu, nou isvoră de 
puteri pentru cârmaciu, și o mân- 
găere pentru elă, dreptu răsplată, 
vedăndă că faptele vrednice eu 
vredniciă se resplătescă.

Cu Dumnecțeu înainte!! dică 
năeșii.

losifu Hățieganu, parochti gr. cat., 
George Cimoca parochti gr. or. in 
Sălcina de josti, Eutimiu Frasila, 
parochti gr. or. LaturenI, Vasilie 
Ganu, înveț. rom.. Andreiu Muntean 
înveț. românii. Vasilie loaniciu înv. 
rom., Simeonii Samuilă, teologii abs.

Budapesta, 30 Decemvre 1887.
Primiți sincerile nostre felici

tări la serbarea jubilară a „Gaze
tei Transilvaniei, care timpă de 
50 de am a strălucită ca ună lu- 
cefără himinosă, arătândă calea 
celoră ce umblau întru întune- 
rec.ă.

Jubilămă cu D-vostră.
Teologii români

Romanii, 30 Decemvre 1887.
Cu ocasia jubileului ureză du

rată lungă și îndoite forțe puter
nicului organă de luptă națională. 

Fabian.

Figa, 30 Decemvre 1887.
Aducerea aminte de timpulă 

redeșteptării neamului nostru ro
mânescă ne reînprospeteză în 
memoria acelea timpuri de când, 
acuma simtă 50 de ani, s'a înfiin
țată „Gazeta Transilvaniei11 de 
ilustrulă nostru bărbată Domnulă 
Georgiu Bariță: cunoscute suntă 
națiunei române luptele ce le-a 
avută și greutățile ce le-a îndu
rată pentru apărarea causei ro
mânismului.

Er încât pentru conducerea 
„Gazetei11, și celă din urmă țăran 
română scie despre lupta bărbă
tescă ce o suportă „Gazeta Tran
silvaniei11 sub neînfrânații ei Re
dactori Georgiu Bariță, neuitatulă 
lacobă Mureșianu și actualulă seu 
Redactoră Dr. Aurel Mureșianu.

Vă felicitămft scumpe Domnule 
Dr. Aurelă Mureșianu, cu ocasiu- 
nea jubileului de 50 ani ală „Ga
zetei11, | pentru ținuta bărbătescă 
ce a observată „Gazeta Transil
vaniei11 , vă poftimu viață lungă 
și curagiu neînfrântă, pentru ca 
să puteți conduce și mai departe 
acestă cjiară atâtă de prețiosă. 
Luptați! și în lupta legală cu Voi 
suntemă.

Simionii Popanii preotu localii. 
Procopiu Motentanu învățătorii.

Bi ’iișovu, 1 Ianuarie 1888.
Felicitările mele cele mai sin

cere de anulă nou și la jubileu.
Cari Solyom.

foștii culeg, alu „Gazetei.11
—rH»- -» - -

Brașovu 8 t'20j Ianuarie 1888.
Prin negura desă a nesiguran

ței și a iritațiunei, ce a cuprinsă 
în timpulă din urmă tote cercu
rile politice și militare ale monar- 
cliiei nostre, au străbătută cuvin
tele liniștitofe din scrisorea ce a 
adresat’o Tarulă Rusiei guvenia- 
torului din Moscva, ca o radă, ce 
vestesce înseninarea orisontului.

„Am firma speranță — d'se 
Tarulă cătră guvernatorulă său — 
că pacea ne va concede a dedica 
tote puterile nostre în anulă acesta 
și în anii viitori desvoltării interi
ore a imperiului.11

Cuvinte frumose și liniștitori-, 
suntu aceste, der remână mimai 
cuvinte, deși au eșită din gura 
celui mai puternică âutocrată ală 
Europei. Tfuulă spereză numai. - 
Cine nu spereză împreună cu elă ? 
Unde remână însă faptele cu con- 
secențele loră nerăsturnabile?

„Cuvintele Tarului suntă do
mole, der soldații lui suntă puși 
în mișcare și miniștrii lui pretindă, 
ca Europa să legitimeze supunerea 
cu forța a Bulgariei, subjugarea 
unui poporă liberă, amenințarea 
tuturoră stateloră independente 
din Orientă. O ocupațiune a Bul
gariei din partea Rusiei făcută cu 
consemțămentulu puteriloru însem- 
neză sferșitulă tractatului de Ber
lină!-1.

Așa scrie „Nene f'reie Presse-- 
de AfercurI și cam totă în acestă 
sensă comenteză foile germane 
scrisorea Tarului. Speranțe și e- 
rășl numai speranțe! esclamă ele. 
er organulă lui Bismarck găsesce, 
că discursulă generalului Gurko 
dela anulă nou nu iertă ca lumea 
politică să se bucure deplină de 
cuvintele Tarului.

Limbagiulă celă portă diarele 
rusesc! asemenea nu este de na
tură a întări „speranțele" Tarului 
Alexandru. „Gazeta de Moscva-1, 
„Novoie Vremia11 ș. a. suntă ne
mulțumite eu Austro-Ungaria.

Tote ce se petrecă aițî în monar- 
cliia nostră, atitudinea oficioșiloră, 
conchemarea reserviștiloră pentru 
mânuirea nouei pusei de repetiția, 
și interpelațiile lui Helfy și Per- 
czel in camera ungară suntă con
siderate de foile rusescl ca nisce 
simptome amenințătore, cari ară 
dovedi, că Austro-Ungaria nu vrea 
pacea și că nu este aplecată a 
lua parte în modă leală la solu- 
țiunea crisei. Față cu aceste simp
tome pressa rusescă accentueză 
iubirea de pace a Rusiei și asi
gură mereu, că Rusia nu se va a- 
bate nici câtă negru sub unghiă 
de programulă seu bulgară.

Mare este agitațiunea spirite- 
loră în aceste momente între Po
lonii din Rusia și Austria. Dilele 
aceste se lățise faima că în Ver- 
șovia s’au împărțită proclamațiunl 
tipărite în secretă, purtândă em
blema polonă și austriacă. In fața 
acestoră faime diarele polone „Re
forma11 și „Dziennik Polski-1 ape- 
leză la Poloni, ca să fiă cu sân- 
gelel rece. O reseblă polonă îna
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inte <le isbucnirea rdsboiului ar 
ave. ijicTt ele, nisce urmări funeste 
pentru Poloni. Rusia în casulft 
acesta s’ar grăbi a face Austriei 
nisce concesiuni, prin cari s’ar pute 
delătura rSsboiulu: sângele polonă 
ar ti atunci înijloculil de a efectul 
o apropiare între Rusia și Austria 
și acesta nu e nicidecum în inte- 
resulă Polonismului.

Se <]ice că contele Wielopolski 
se ti căletoritu în misiune specială 
și se ti primită pretutindeni res- 
punsulu, că în împrejurările de 
față Polonii nan nici unu inte
resă la isbucnirea unui răsboiu și 
că vorn retușa orice concursă la 
acțiunile de după culise.

Polonii s’au învățată minte și 
numai vom se precipiteze lucru
rile. Ei ceru acum o yaranțiă ca 
se se potă declara solidari cu 
Austria. Scopulă unui resboiu 
austro - rusescu nu pote ti altulă 
— dică ei — decâtă restabilirea 
Poloniei.

Mare dorință ! — Pote se aibă 
dreptate „Varșavski Dnewnik1-, 
când o numesc© fantomă și utopia 
și când susține, că este o nebunia 
a crede, că Germania va ajuta ca 
se se redice erăși Polonia.

---—---
Vorbirile

ținute la banchetulu festivu datu cu ocasiunea 
jubileului „Gazetei Transilvaniei.“

Publicăinu ac|I parte din Vor
birile ce s’au ținută la banchetulă 
festivă, și anume parte din vorbi
rile ce le avemă întregi, remâ- 
nendă ca restulă se-lă publicămă 
în înunerulă viitoru.

Vorbirea parocliului cetății Bra
șovului B. Batulesc.u:

Domniloră! Serbarea jubilară a „Ga
zetei Transilvaniei“, care ne-a concen
trații adl aici, ne dă ocasiune a ne cugeta 
și la împrejurările ce au esistati! înainte 
cu 50 de ani.

S’a putută în acele împrejurări grele, 
amu pute dice timpuri ale întunerecului, 
se iasă la luminii prima foiă politică ro
mânescă, numai fiindă-că Casa domnitore 
a Habsburgiloră și Pre - înălțatulii mo- 
narchu l-'crdinand I a fostă condusă de 
principii liberale. Astfelă s’a putută ca 
lupta poporeloră de sub sceptrulu aces
tei Case se producă radele culturei și ale 
desvoltării naționale.

Constatată este, că înălțatulă nostru 
monarcliă Franciscu Iosifă I a concesă 
înființarea „ Associațiunei transilvane pen
tru cultura și literatura poporului română11.

Ochii Româniloră suntă ațintiți a- 
supra Casei împărătesei și astădl când 
luptă pentru apărarea lorii națională.

Dați-ml voiă Domniloră, se ve rogi!, 
ca primulă toastă să-lă ridicămă întru 
sănătatea și prosperarea Majestății Sale 
a împăratului și Regelui nostru Fraii- 
ciscă Iosifă I și a întregei Case domni
tore.

Să trăiască !
Vorbirea d-lui adv, l. Lenycru:
Domniloră! Fiecare epocă îșl are 

caracteristica sa. îșl are ideile sale con- 
ducetdre, ală căroră întregi! îlă nuniimă 
spiritulă timpului.

Timpulă secuiului trecută, începutulă 
secului presentă se caracteriseză în pri
vința Româniloră prin redeșteptarea sim
țului națională între Români, opera unoră 
bărbați ca Șincai, Clain, Petru Major și 
a altoră bărbați învățat! ai Româniloră.

A fostă o fericire, pentru noi Ro
mânii că, după sus muniții bărbați mari, 
au urmată alțl bărbați, cari înțelegândă 
spiritulă timpului în care trăescă, s au 
hotărîtă sS continue opera începută de 
matadorii români deja decedați și să lncre 
în modă puternică la renascerea româ
nismului. Acești bărbați au fostă domnii 
George Bariță, Iacobă și Andrei Mure- 
.șianu.

Acești bărbați au avută curagiulu de 
a se cugeta la înființarea unui organă 
politică și literară în Transilvania, chiar 
în acele timpuri, când națiunea română 
în acestă țeră după lege era numai su
ferită, nu avea drepturi ci numai obliga- 
minte.

Pote cu greu li-ar fi succesă numi- 
tiloră bărbați întreprinderea loră, decă 
nu ar fi fostă ajutați în modă puternică 
de ună bărbată, care deși streină de na
ționalitatea română, totuși totdeuna a a- 
vută inimă bună și simtă curată pentru 
înaintarea Româniloră. Acestă bărbată 
este veteranulă tipografă D-lă primară 
în pensiune Iohann Gott, ală cărui nume 
cu deosebire la serbarea de astădl tre- 
bue să-lă esprimăniu cu recunoscință, 
„Diesen Leuten muss geholfen werden,“ 
dise străinul Gott, și astfeliu puse și elă 
umără la înființarea celui dinteiă diară 
politică românescă atâtă dincoce câtă 
și dincolo de CarpațI.

Ceea-ce înainte cu 50 de ani de si
gură nu s’ar fi concesă bărbațiloră noș
tri. aparținători unei nsțiunl abia tole
rate, s’a concesă lui Iohann Gott, care 
aparținea unei națiuni privilegiate, na- 
țiunei săsesc!.

Astfelă, acum 50 de ani, pășindă 
bărbați ai noștri ca autori intelectu
ali, iară veteranulă Iohann Gott ca a- 
jutătoră în direcțiune materială, figurând 
ca proprietară, înființară, cum am cJisiV, 
celă dinteiu tjiară politică românescă 
„Gazeta Transilvaniei11 și Foia pentru 
minte, inimă și literatură.1-

Cumcă susă muniții bărbați n’au cre

ată ună opă efemer, un lucru superfluu, 
ci că prin înființarea „Gazetei Transil
vaniei11 au împlinită unii golă, au um
plută o lacună simțită între. Români, au 
tăcută o creațiiuie necesară pentru Ro
mâni: acesta, Domniloră. se constată în 
modulă celă mai eclatantă prin îndelun
gata esistență a acestui diară. Și într’a- 
ilevără, este lină lucru fenomenală, ca 
la o națiune tânără, abia deșteptată din 
letargia trecutului. s<5 esiste ună diară 
50 de ani. Der la acesta a trebuită 
se conlucre munca onestă, neobosită și 
desinteresată din partea lucrătoriloră in
telectuali.

Câtă a prestată „Gazeta Transilva
niei pentru opera renascerii românismu
lui și câtă a făcută „Foia pentru minte, 
inimă și literatură11 pentru deșteptarea 
activității literare și pentru înaintarea 
culturei la Români, presupună ca lucru 
cunoscută tuturoră Româniloră, cari sein 
carte.

Și noi, cari recunosccmă și apre- 
țiămă aceste merite, trebue se admitemă, 
că se cuvine, ca la aniversarea de 50 de 
ani a „Gazetei Transivaniei11, s6 ne adu- 
cemă aminte cu recunoscință și venera- 
țiune de fundatorii ei.

Doi dintre acei bărbați bine meri
tați și anume Andrei și Iacobă Mureșianu 
nu mai suntă între cei vii, se cuvine 
nouă deci, ca în acestă di jubilară să 
ne ridicămă și esprimându-le recunoscință 
nostră să le dicemă: fie-le numele bine
cuvântată și memoria eternă!

In vieță mai simtă ilustrulă nostru 
literatori! D-lă George Bariță și filoro- 
mânulu și omulu de inimă Iohann Gott, 
a căroră absență dela acestă frumosă ser
bare o simțimă cu toții durerosă. Deci 
Ve invită Domniloră, ca acestoră domni 
și cu deosebire principalului autoră ală 
întreprinderii, D-lui George Bariță, se 
aducemă omagiele nostre de recunoscință 
și se le urămu : să trăiacă întru mulțl an! !

A fostă o fericire. Domniloră, că dia- 
rultl jubilară, schimbându-șl din diferite 
cause redactorii săi. totdeuna a ajunsă 
în mâni de bărbați laborioșl, desintere- 
sațl și inteligențl, cari blândă firulu an- 
tecessoriloră loră au sciută urmări ten
dința fundatoriloră.

Astfelă și astădl acestă diară se 
află în mânile conducetore ale unui băr
bații energică română din crescetă pănă 
în tălpi ,și muncitori! neobosită. Câtă 
vreme „Gazeta Transilvaniei-1 va fi re- 
digeată de asemenea bărbați, putemă nu
tri speranța, că decă nu noi cu toții, 
celă puțină unii dintre noi cu urmașii 
noștri îi voru serba și jubileulă de 100 
de ani.

Deci încheindă toastulă meu, îi u- 
reză vrednicului redactori! actuală Dr. 
Aureli! Mureșianu, ca Dumnedeu să-lă 
țină întru mulțl ani și să’i dea putere, 

ca in modă valoroși! si înțelepți! se con
ducă încă mulțl ani redacțiunea „Gaze
tei Transilvaniei,11 iară diariilui jubilară 
îi ureză ca să se bucure pentru toți timpii 
viitori totă de asemenea redactori vred
nici ca și pănă acuma și astfelă să ajungă 
a’șl serba și jubileulă de 1(M) ani.

Se trăescă !
Vorbirea d-lui Ios. W. I'i/t,sch, 

RedactorulCi foiei „Kronstadter 
Zeitung11:

Domniloră! Permiteți să vorbescă 
și eu câteva cuvinte și adecă în limba 
română, care o iubescă, și decă nu o 
vorbescă așa bine, cum ași! dori. îmi 
pare forte bine, că ml-ațl făcută ondrea 
do a mă învita și pe mine la serbarea 
acesta, care-o serbeză astădl stimatulă 
colegă și prietină ală meu Dr. Aurel 
Mureșiană. Cunosci! eu forte bine gre
lele lucrări ale unui redactori!: deră cu- 
noscă și acea satisfacțiune. internă, carea 
aduce cu sine consciința. de a lupta pen
tru ună lucru bună și dreptă. Astădl 
în dina jubileului său dorescă, să nu 
schiopete niciodată în lupta pentru în
dreptățirea egală a poporului română, 
pănă când nu este ajunsă scopulă.

Vorbirea d-lui Petra Petrescu:
D-loră! Uni! poeți! din antichitate, 

pare-mi-se Ovidiu, a (lisă undeva : „ILst 
Dens in nobis~, adecă : este ună D-deu 
în noi. Se vede că cineva s’a minunată 
de elă că scrie așa frumosă. că vorbesce 
așa la inimă și l’a întrebată că de unde 
scote așa lururl minunate ? cine îlă în- 
veță ? er poetulă a răspunsă cu cuvin
tele amintite, dicendu că ună D-deu vor
besce din poeți.

D-loră! In timpii din urmă străinii 
suntă uimiți de isbândele ce faci! Ro
mânii pe tote terenele, se miră de unde 
răsare acestă poporă vigurosă, care ui- 
mesce lumea cu însușirile lui eminente ?

Est dens in nobis ! respundemă noi. 
Este o scânteiă D-deescâ. D-loră. în mima, 
în creerii Românului, în veci neperitore, 
care’lă îndreptă totu înainte, cu ajllto- 
rulă căreia minimi este în stare să facă.

D-loră! Ridică păharulă în sănă
tatea poporului, a nației române, păs- 
trătorea acestui focă D-deescă !

Vorbirea d-lui Lud. Ilonuutu
Domniloră! Festivitatea de astădl. 

care însemnedă nisuința spre, progresulă 
culturală națională românescă. nu es- 
cliide considerațiunea nostră cătră con
cetățenii noștri de altă naționalitate.

In patria nostră iubită conviețuescă 
și stau în legătură cu noi naționalități, 
a căroră valdre o seim prețui.

0 flore frumosă, Domniloră. ne în
cântă fără îndoela, der acestă flore va fi 
cu atâtă mai frumosă, decă împreună cu 
diferite flori formedă lină buchetă.

Așa și patria nostră este valordsă,

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS.“

’ IMPERATULU traiahu
(lupă

Monumente archeologice.
Lecținne introductivă la cursiilu <le arclieoloșriă 

la Universitatea din lhicuresci, 1887.
(Urmare și fine.)

Gluma prinde bine, căci mai nu era 
locă în Roma unde Traiani! se nu fi adusă 
vre-o îmbunătățire monumentelor^ de u- 
tilitate seu poddbă publică.

Apoi, osebită de mărețele clădiri ce 
elă înalțâ în diferite părți ale cetății, 
întocmi complexulă de edificii, unică sub 
ceră. Sinf/ularem sub coelo structuram, ce 
se chiamă Forulă lui Traiană, și în care 
se grupau eu o minunată simetriă arculă 
său de triumfă, și statua sa equestră, și 
ambele sale biblioteci, grecă și latină, și 
Basilica și Templulu și în fine neperito- 
rea sa Columnă.

Asupra tuturoră acestora vomă re
veni cu osebită luare aminte.

Der. după ce vomă fi cercetată totă 
ce a e.șită rnăreță și durabilă din mânile 
lui Traiană, ne vomă cerca încă a dibui, 
atâtă din disele scriitoriloră contimporani 
cu densulă. câtă și din rămășițe forte 
mărunte. totă lelulă de prodticțitinl ale 

arteloră secundare și ale industrii loră ar
tistice ce înfloreau sub domnia lui. In acea 
epocă de supremă mărire a Romei n’a 
lipsită dintr’ensa nici nunii! din gusturile 
suniptuose ale societății oră bogate și ra
finate. Pictura mosaică, argintăriile, giu- 
vaerile, ba chiar și musica nl-a lăsată 
amintiri și resunete, mai adesea însă li
terare.

Și pe acelea le vomă culege, fără 
de a nesocoti nici măcari! fărâmele de 
podobe de arme, de vase și de mici u- 
nelte ce s’au aflată prin nisce depărtate 
stațiuni militare, unde legionarii romani 
ai lui Traiană viețuiau în contactă, când 
prieteni, când dușmani, cu barbarii din 
centrală și din orientulă Europei.

\ edețl, domniloră, numfirulă și va
rietatea obiecteloră de studiată este mare. 
Urmărindu-le pe rendă nu ne voră lipsi 
timpi! îndelungă materiele de cercetată 
și speră că fie-care din ele va atrage la 
sine ună interesă specială și mereu îm
prospătată.

Nu credeți ore și d-vostră ca mine, 
că, de amă fi întreprinsă se analisămă aci 
împreună aceleași materii archeologice, 
fără însă de a ne reporta pururea cu min
tea la o anume epocă a istoriei, care are 
legitimuh! privilejă de ațâță în noi o deo

sebită. o afectuosă curiositate, nu gândiți 
d-vostră că ați privi cu ochii mai nepă
sători și ați asculta cu auduli! mai dis
trasă descripțiunile și imaginile ce ine 
voiu sili se rechemă .și reconstituescu di
naintea d-vostră, spre a explica vieța, 
traiulă și faptele lui Traiani! și ale ome- 
niloră de pe timpulă său?

Mai repetă încă odată, că nu cumva 
să mi-se facă imputare, că depășescă a- 
tribuțiunile catedrei mele, auxiliară a stu
diului istorică, călcândă întru acesta, — 
mai repețescă că nu din povestim istorice 
avemă se culegemă acele noțiuni.

Der fiindă-că s’au perdută pentru 
noi tote operele istoriografice, cele mai 
desvoltate asupra epocei lui Traiană, și 
adecă biografia acestui împărați! scrisă de 
Suctoniu, contimporanulă seu, scrierile lui 
Jlariiis Majcimus, lui Fabitts Marccllinus. 
lui Aurclius Victor, lui Statius Vulens, lui 
htlius Conlus și chiar acea porțiune din 
Itione (’assiu, din care nl-a rămasă nu
mai ună slabă breviaru lucrată de Xifdiu. 
autoră bisantină din ală Xl-lea secolu: 
fiindă-că suntemă reduși numai, osebită 
de acelă brevian! și de altulă compusă 
de- Futropiu, la câte-va fragmente din 
Aurclius Victor, din Fmd O/ o.siw, din Cro
nica .S-tuliii /mmim't, și în sfârșită la l‘u- 

ncț/iriculu, mai multă declamatoriu decâtă 
cuprindetoră de fapte, ală lui Pliniu celă 
tenerti, a cărui corespondență este pote 
într’acestă casă cu multă mai importantă; 
fiindă-că. osebită de acești prosatorl an
tici, nu mai avemă alte isvore pentru is
toria lui Traiană și a timpului seu de- 
câtă alusiunl mai multă seu mai puțini! 
directe respândite prin felurite scrieri, 
er mai alesă în poeții, cari au trăită de 
odată cu densulă, și anume în asprulă 
satirici! Juvcnal și în desfrenatulă epigra- 
matistă Marțial; fiindă-că.—în mai puține 
cuvinte, — marele împerată Traiană. celă 
mai marinimosi! domnitori! ală întregei 
ginte latine și celă mai ageră înfrângfi- 
toră și mai aprigă înfrenători! ală ini- 
miciloră seculari, cari pururea au rîv- 
nită și rîvnescă la densa, fiindu-că Tra
iani! nu mai are astădl partea ce i se 
cade în istoriă. Archeologia pote, cu totă 
dreptulă, se înalțe glasulă. reclamândă 
pentru sine merituli! de a-i ti păstrată 
mai cu sfințeniă amintirea, și de a-lă pu
tea presentă noue și viitorimii sub mai 
vii, mai variate și mai precise colori.

Deci, conchidemă dicendă că: ală 
nostru, aii! Ilomâuiloră, este Traiană ca 
străbunulă ce a răsădită aci, in țeră la 
noi. lăstarele națiunii românești: și apoi 
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când toți conlocuitorii ei fără deosebire 
de naționalitate trăescă în cea mai bmiă 
armoniă între dânșii.

Națiunea română totdeuna leală n’a 
avută niciodată țînta spre predomnire 
asupra altoră naționalități, der nici nu 
pote fi îiiulțămită a fi stăpânită de altă 
naționalitate conlocuitbre.

Românulă se luptă și se va lupta 
totdeuna pentru egala îndreptățire a tu
turoră conlocuitoriloră scumpei nostre 
patrie, prin urmare : pentru libertatea și 
tericirea cea adevărată.

Ridică der acest pocăiți pentru egala 
îndreptățire și înfrățire a naționalitățiloră. 
care trăiescii împreună cu noi în acestă 
scumpă patriă.

Vorbirea d-lui Ionii Purclifria, 
fruntașii din poportt, prin care a 
respimsii la cuvintele d-lui parocliu 
V. Voina adresate opincei și cio- 
recului roniânescu:

Prea stimați Domnii Dați’ml voiă 
să ridică și eu unu toastă, der mai ân- 
tâiu de tote scuzați-mă, căci omulă fără 
carte nu numai că n’are parte, der nici 
limbă; omulă fără carte este ca o pa
săre seu ca ună papagală, care decă 
nu-i tai sub limbă, nu pote cânta, după 
cum inima și sufletulă îi doresce, ci nu
mai ciripesce. Așa suntemă și noi cei 
do talia mea, cari n’amă avută norocire 
de a învăța carte.

Domniloră! Noi cei din Sclieiu amă 
fostă persecutați secuii întregi, când de 
unii când de alții; deră provedința ne 
trimise și nouă unu doctoră ca să ne 
taie sub limbă și acelă doctoră cine a 
fostă ? A fostă Ilustritatea sa Episcopulă 
Popazu dela Caransebeșă, fostă parochă 
și protopopă ală nostru, ală Brașove- 
niloră, 27 de ani. După ce provedința, 
după cum am disă, ni-lă trimise, și vă- 
dendu că ne aflămă în o așa tristă stare, 
ce facil ? Se puse în înțelegere cu bravii 
și valoroșii cetățeni și împreună și cu 
cei din Sclieiu și cu toți cei cu inima și 
cu sufietulă românescă, și cugetară cum 
ară pute se ne potă ajuta nu numai pe 
noi der pe toți în genere. Mai ântâiu. 
Domniloră. cumpărară ună locă și ce 
făcură în acelu locă? In acelă locă sădiră 
ună pomă și după ce-lă sădiră, se apu
cară de muncă, și cu mâna și cu punga, 
și săpară împrejurulă pomului, îi dete 
pământului totă ce-i era de lipsă pen
tru ca pomulă se se apuce de pămentă 
și sg crescă cât mai curendu. Și în a- 
devSră. Domniloru, pomulu se apucă de 
pămentă, prinse rădăcină și îndată în
cepu a cresce și a rodi. Și rodesce în 
totu omulă. Domniloru, și ce felă de 
rodo face? Face astfelă de rodă, de care 
tuturoră celoră ce mănâncă din rddele 
lui îndată li-se deslegă limba și începă 
a lăuda pe Dumnedeu, după ciun inima 

dorește, și a cânta în limba sa doine 
dulci și românesci.

Apoi după ce vădii că pomulă a 
prinsă rădăcini, a crescută, s’a întărită 
și că rodesce neîncetată, și cugetândă 
cumcă de acum înainte nici o furtună 
seu vijeliă nu-lă va mai putea răsturna, 
ce-a făcută acestă venerată bărbată ? 
S’a dusă dela noi, Domniloră, s’a dusă 
departe, s’a dusă acolo unde a sciută 
că se mai află niulțl frați de ai noștri 
fără de doctoră, și ce-a făcută acolo? 
Acolo s’a pusă din nou pe muncă și n’a 
sădită numai ună pomă, der a făcută 
grădini de asemenea pomi, pe cari i-a 
sădită în multe locuri, și sădesce neîn
cetată.

Și apoi, Domniloră, erășl provi
dența după ună dre-care timpă, eră ne 
trimite ună ală doilea Popazu, pe bra- 
vulă și fiu ală nostru părintele Vasilie 
Voina, care a pornită pe aceeași cărare. 
Și suntemă siguri, că va urma a se face 
vrednică urmașă alu acelui prea vene
rată bărbată ală națiunei.

Deci deră, Domniloru, dați’ml voiă 
se ridică acestă paharu în sănătatea și 
îndelungă vieță a acestoru vrednici băr
bați.

Se trăiască !

SOIRILE BILEI.
In 2 Ianuarie a. c. domnii Valeriu 

P. Bologa și Nicolac Popovicl din Brașovă 
ca mandatari ai coloniei române din Viena 
au predată Direcorului foiei nostre ună 
albumă prețiosă cu-o adresă, despre care 
vomă raporta în numârulă de mâne.

*♦ *
Foile unguresci se facil ferîme de 

nâcază, că preotulă din SisiescI Dr. Va
silie Lucaciu a primită cea mai bună pa- 
rochiă a diecesei Gherlei, anume paro- 
chia Bârsana. Noi nu putemă decâtă 
să-lă felicitămă. căci vrednică este, do
vadă și otrava foiloră unguresci.

*♦ +
Românii din Dna, în urma unei sub- 

scripțiunl întreprinse de denșii, au dă
ruită de Crăciună haine, recliisite șco
lare și lucruri de mâncare tuturoră ele- 
viloră școlei române de acolo.

** *
Din Teigulă Mureșului, care, ca tote 

orașele unguresci, încă este unulă din 
cele mai mari cuiburi jidovescl, ni-se tri
mite unu articula, prin care ni-se arată 
năpăstuirea populațiuuei în genere, și 
mai vârtoșii a celei românesci de pe la 
sate prin esploatările jidovescl prin bău
tura vinarsului otrăviciosă și prea adese
ori cu tot ulii falsificată, care corupă po
porală cu desăvârșire. Vina se atribue 
în mare parte indiferentismului conducă- 
toriloră poporului nostru. In comuna 
Săbadă, cum ni-se scrie, îi succese preo

tului Cicudi să abată pe poporă dela cer
cetarea cârelumei; după depărtarea lui 
însă poporală eră a începută a se strica, 
îșl prăpădesce banii în cârciumă, de unde 
urmeză certuri și apoi amende și procese 
păgubitdre. bl comuna Vinerea de lângă 
Orăștiă, cu ocasiunea esarandărei drep
tului de cârelumăritu, învățătorulă ro
mână de acolo s'ar fi pusă indirextu în ser- 
vițiulă Evreului. In comuna Ciora, lo
cuitorii români s’au hotărîtă să cumpere 
moșia de vendare a unui proprietară ma
ghiară. In scopulu acesta au cerută în- 
trevenirea unui advocată română din 
Alba-Iulia pentru facerea contractului și 
săvîrșirea întabulărei. Advocatulă însă 
s’ar fi pusă în servițiulă jidanului Gluck, 
căruia i-ar fi descoperită voința respecti- 
viloră locuitori români, fiicendu-lă prin 
acâsta să se amestece în lucru, să cum
pere moșia și să strice tergulă Româ- 
niloră. Nu putemă sci, decă simtă ade
vărate tote acestea, ar fi însă la totă 
casulu tristă și durerosă, decă așa ar fi, 
și datoria binevoitoriloră poporului este 
să cerceteze și se îndrepte lucrurile.

» » *
D-lă Emilii Fekete Negridu, care astă- 

veră, îndată ce a absolvată studiile me
dicale. a și fostă aplicată ca practicantă 
cu salară la institutulă de oculistică ală 
universității din Clușiu, după ce a de
pusă cu succesă eminentă rigorosele, 
erl în 7 119) Ianuarie a fostă promovată 
la gradulu de doctor universae medicinae. 
Gratulămă din inimă tânărului doctoră 
și ’i dorimu deplină succesă pe umani
tara carieră ce și-a alesă! Și ne bucti- 
rămu din inimă de liotărîrea densului de 
a se stabili definitivă în Clușiu. unde 
până acum nu aveamă nici ună medică 
din neamulă nostru, deși giurulă pănă 
în cea mai mare depărtare e mai multă 
românescă.

♦ *
Iu Baia a arsă șura lui Ioh. Weiss ; 

paguba e de 1052 fi. Cerealele arse au 
fostă asigurate pentru suina de 252 fi. 
In Galați lângă Făgărașă a arsă șura 
lui Ionu Comșa; paguba e de 280 fi., 
der a fostă asigurată. In Buciumă a 
arsă provisiunea de fenă a lui George 
Gheraur ('?'); paguba e de 60 fi. In Po- 
ruml/aeulă de susti a arsă ună magazină 
cu sticlăria ală fabricei de sticlă, apoi 
birtulă, pricinuindu-se o pagubă de 1000 
fi. In Mergindală a arsă șura Barbarei 
Frank, pricinuindu-se o pagubă de 300 
fi., dintre cari 150 au fostă asigurați. 
In Bogata românescă a arsă grajdulă de 
porci ală lui Hie Sintea, precum și co- 
perișulă casei cu păpușoiulă din podă; 
foculă a fostă pusă.

» *
Pe calea ferată Sighișora-Oderhciu 

circuleză în fiecare di ună trenă mixtă 
în legătură cu trenulă de Budapesta. 

Trenulă părăsesee Sighișdra la 6 ore di- 
mineța și sosesce în Oderheiu la orele 
945 a. m. De aci plecă la orele 538 
<1. p. și sosesce în Sighișdra la orele 
9-16 sera.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Pesta, 20 Ianuarie. Camera de- 

putațiloru: Ministrulu Tisza a re
flectați! la espectorările oposițiunei, 
apoi dise că Sașii arii puți fi si
guri de aceea, că în casu când ei 
arii fi fideli și supuși ideii de stătu 
ungurescu și aru înceta a fi unu 
isvoriî de învinuiri îndreptate con
tra Ungariei, elu va face totu 
ce unu guvern îi binevoitorii p6te 
face pentru aceea, ca Ungurii și 
Sașii se formeze o falangă tare.

Juliu Sc.hwarz atacă direcțiu
nea retrogradă a oposițiunei.

Apponyi la rândul ii seu aperi 
atitudinea oposițiunei față cu re
forma camerei magnațiloru.

ParîSU, 20 Ianuarie. Camera 
începe Luni desbaterea bugetului.

Londra, 20 Ianuarie. Bereford. 
ministrulu marinei, a demisionatu.

— ••—
NECROLOGtT.

Ioană Turcit, protonotară ală comi
tatului Făgărașului în numele său și ală 
miciloră săi copii Iancu, Pompilin, Maria. 
Liciu și Elena, precum și alu vid. B. A. 
Dană, ca mamă, Ioană Dană ca frate, 
vid. M. I. Duvlea născută Mcțiană ca 
bunică, Ilariu Dutlea advocată ca unchiu, 
Ni cotau Turcit și Marin Ioană Dană ca 
ciunnațl, și în numele tuturoră celorlalte 
numerose rudenii din apropiere și din 
depărtare, cu inima plină de adâncă du
rere face cunoscută, cumcă pre buna loră 
soțiă, duiosă mamă și respective iubitore 
fiică, soră, nepotă și cumnată Sora loanu 
Turcu născută Danu, membră fundatore 
a reuniunei femeiloră române gr. or. din 
Făgărașă și giură, după grele și îndelun
gate suferințe, împărtășită cu sfintele 
taine, a încetată din vieță adl la 4 ore 
dimineța în ală 34 ană ală etăței și ală 
14 ană ală fericitei sale căsătorii, dân- 
du-șl nobilulă seu sufletă în manile atotă- 
puteraicului Creatoru.

Rămășițele pămentescl ale scumpei 
defuncte, — carea, ca ună modelă de a- 
deverată soțiă și bună mamă, a fostă ună 
adevărată îngerii păditoră ală casei sale 
și aloră sei, — se voră înmormânta 
MercurI în 18 1. c. la 2' 2 bre după 
prândă, după ritulă greco-orientală, la 
biserica română gr. or. din Făgărașă. 
Făgărașă, în 15/3 Ianuarie 1888.

Fiă-i țerîna ușoră și memoria eternă 
binecuvântată !

Editoră și Redactoru responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

încă alu nostru, ală archeologiloră, este 
Traiană, căci prin sciința nostră l’a cu
noscută și-lă va cundșce totă mai bine 
lumea actuală și cea viitore.

Chiar dela întrunirea nostră urmă- 
tbre vomă căuta a dovedi cu probe ne
tăgăduite acestă ultimă adevâră.

Intr’însa ne vomă ocupa de resta
bilirea critică a cronologiei, referitore 
la vieța și la acțiunile lui Traiană ; der 
totdeodată vomă cerceta cu scumpetate 
caracterele fisice ale fisionomiei marelui 
împărații și ale familiei sale, adecă a ta
tălui său, a soției sale, virtuosa Plotina 
Pompeia. a multă iubitei sale surori, 
Marciana. a fiicei acesteia, Matidia, și a 
strănepoțiloră lui Traiană, împerătesa 
Sabina, soția lui Adriană, și Matidia cea 
jună, ambele fiice ale primei Matidie. 
Aceste nobile femei er mai cu semă 
cele trei dînteiu, Plotina. Marciana și 
Matidia. au fostă ca niște blânde ursi
tori, care au veghiată asupra casnicei fe
riciri a acelui bună, dreptă. simplu, der 
energică bărbată, despre care poetulă 
Marțială, cu subtilitatea corupțiunii sale, 
a disă, nu fără de orecare tăinuită ironiă, 
că elă n’a fostă ună domnitoră, ci ună 
general, și celă mai dreptă dintre senatori.

Nou est liic Dominus. sed imperator
Sed justissimus omniuin Senator.

Fiindă-că am să ve vorbescu mai 
nainte de tote despre chipulă lui Tra
iană așă fi dorită, domniloră, sâ ve potu 
procura mijloculă de a vede cu ochii 
acestă cliipă caracterisată prin trăsuri, 
în care o blândetă ca și vulgară se află 
unită cu o minunată tăriă.

Der cum să facemă ca se realisămă 
acestă dorință?

Decă, — precum aspirămă și ce- 
remă acum de mulțl ani, — amă fi po
sedată chiar aci, pe pieța acestui edifi
ciu universitară, o reproducțiune în 
bronsu a Columnei lui Traiană cu sta
tua lui deasupra, precum fusese odinioră 
la Roma, v’așă fi povățuită s6 ve suițl 
prin scara-i întortochiată, pănă la ver- 
fiilă ei și, acolo susă, să priviți mai dea- 
prbpe chipulă părin escă și placidă ală 
acelui urie.șă, ce din înălțimea noriloră 
ar domni și ar vegliia peste tote țările 
cuprinse de colonii lui.

Der se vede că nu suntemă încă 
nici destulă de bogațl, nici mai alesă 
destulă de patrioțl, ca să jertfimă ceva 
mai puțină chiar de ună milionă, spre a 
înălța în capitala liberei Românii, fiil- 
niculă monumentă seculară, carele ne 
va aduce aminte, pe totă, dina, că nu 
suntemă, — precum le 'place a dice u

nora, — nisce venetici de neamuri cor
cite, ci că suntemă fii ai imperiului ro
mană, aduși și împământeniți aci de 1800 
de ani, de cătră virtuosulă și mărețulu nos
tru patronă și părinte, împăratulă Traiană.

Totuși, să spunemă întregă adevă- 
rulă. Stăpânirea, de altmintrelea forte 
prevădătore, bine dispusă și darnică pen
tru totă ce priveșce archeologia, ne-a 
îidesnită cu mai puțină cheltuială, ună 
mijlocă practică de a satisface curiositatea 
anticară ce voiam se deșteptă în d-vostră.

Pe multă mai eftină decâtă ună 
milionă, adecă cu ună simplu biletă de 
bancă de două-decl lei puteți, d-lorăj 
se ve mângăiațl de lipsa printre noi a 
columnei și a statuei lui Traiană.

Priviți în zare foița de hârtia mo
netară și veți găsi pe dânsa silueta forte 
fină și corectă stampată a întemeieto
rului patriei și naționalității nostre, pe 
care — lucra de mirată ! — singură Banca 
Națională l’a luată la noi dreptă pa
tronă și garantă ală emisiuniloră sale de 
hârtia monetă.

Oare gânditu-s'a cineva, adoptându, 
tocmai la Bancă, acâstă efigiă venerată, 
că Traiană a fostă acela carele a înfiin
țată în forte multe cetăți ale imperiului 
romană băncile dise Alimentare, bănci. 

ală căroră scopă era crescerea copiiloră 
săraci, precum și înmulțirea poporațiunii 
în Italia.

Acestă folositore și umanitară ins- 
tituțiune va fi și dânsa, — grațiă unoră 
vestite tabele epigrafice, — una din ces- 
tiunile de care ne vomă ocupa întruna 
din dile, și negreșită, că ea nu este aceea, 
pentru care Traiană, totă așa de luare 
administratoră ea și mare căpitanu, .șl-a 
dobândită mai puțină laudă în ochii 
omenirii. Elă , cu părintescă dra
goste și prevedere, se îngrijea ca nimică 
se nu lipsescă pentru crescerea și des- 
voltarea copiiloră, — câtă de numeroși 
ară fi, — ai cetățeniloră supuși înțeleptei 
și blajinei sale cârmuiri.

Vedeți der, domniloră, că divulă 
nostru Traiană a fostă chiar și protec- 
torulă plină de soEcitudine ală prunci- 
loră și ală tinerimii.

Elă a întrunită în sine tote gloriile, 
tote bunătățile.

Fie ca pururea, — precum diceau 
odinioră Romanii cătră suveranii loră. — 
se avemă totă mereu Domnitori „Mai fe
liciți decâtă Augustă, și totă așa de 
„buni ca Traiană, bunulă Traiană!“.

Alexandru I. Odobescu.
--- — -
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INCUNOSCIINȚARE!
Farmaciștii din Brașovu an hotărîtn n nan imn în adunarea 

loru din 5 Decemvrie 1887, forțați prin pretențiunile mai mari ce 
li se făcu, și în considerarea raporturiloru nefavorabile, cari dilnicu 
se tormeză, ca pentru spitaluri, infirmării, case pentru cașuri de 
bolă, reuniuni pentru cașuri de bolă și pentru calea ferată, se iicseze 
reducția din prețu la 10%. La persone private nu se pote acorda 
nici o educțiă. Membrii reuniuniloru pentru cașuri de bolă, a ca- 
seloru pentru cașuri de bolă și amploiații dela calea ferată spre 
comoditatea loru se potu servi de ori ce farm a ci ă, de ore&e în 
tie-care farmacia se distribue medicamente în contulu men- 
ționateloru case, reuniuni etc.

Farmaciștii din Brașovu : ('ari Schii.ster, Eerdinaud Jekelitis, Joliaun 
(looss, Edttard Kuifler, Eriedrich Steimer, Jidins Ifontunij, Victor Kleiu, 
Erau; Kelleiuen, Ilebirich <r. Obcrth. 21-1.3—2

Nr. 214!) ex 1SS7. 
lnspcct. CONCURS

Pentru ocuparea postului de invețdtoru ordinară sistemisată la școla elemen
tară cu limba de propunere română din comuna Maieru cu salaru anuală de 
300 fi. și eventuală pentru locuință și grădină 100 fi.

Doritorii de a ocupa acestă postă au a-șl trimite la mine concursele loră 
prin respectivulă inspectorii r. de școle pănă la I Februarie 1888. Concursele să 
fiă scrise de mâna propriă în limba maghiară și română și provădute 
de boteză și documentele referitore la starea sănătății, la servițiulă 
acum și la ciuioscința limbiloră.

Bistrița. 30 Decemvre 1887.

cu cartea
de pănă

218.8—2
Iuliu Havas,

inspectorulu r. de școle ală 
Bistrița-Năseudu.

comit atulu

rNr"4"'”8 PUBLIC ATIUNE.•

Pe basa planului economică aprobata de eătră localii mai înaltă se pune 
la vendare în eerculă forestierii Ajmc.za, revierulă orășenescă din Kri~bacă. clasa 
de usploatare />. Ilistrietidii 1, secția 1 și ti, circa :>ld nutri cubici copaci de ste
jarii în pieidre.

('opacii suntu în numeri! de 416 bucât'i și pănă la înălțimea peptului, au 
unii diametru mijlociu de .17[ cm. și o înălțime de 14 metri.

Afară de aceștia se mai pună acolo la vendare în Hatdrpatak. dosulu dela 
Szckarok pănă la Komlos. !)7 trunchi de, stejarii până la 160 cm. diametru, cuprin- 
diendii în totalii circa 441 metri cubici lemnă de cualitato inferioră.

Spre scopulă acestei vendărl se va ținea Luni, 30 lanuariu n. a. C. II ore 
a. m. în biuroulâ forestieru-orășenescu din locii pertractarea oferteloră pănă la 
acestă termină sg potu vedea condițiunile ofertei și ale contractului la subsem- 
natulă oficiu și la administrațiunea orășenescă a revirului Krizbavă, în orele 
de oficiu ; la celă din urmă se pote cere și arătarea lemneloră de tăiată la fața 
locului.

Doritorii de a cumpăra se ’șl predea la subsemnatul^ oficiu forestieră până 
la terminulă susli numită ofertele loră în scrisă, sigilate și provedute cu timbru 
de 50 cr. In aceste oferte să arate prețulă pentru ună metru cubică deosebită 
pentru copaci și deosebită pentru trunchi, seu ca sumă pau.șală pentru cantita
tea lemneloră ce doresce a cumpăra, sumele treime scrise precisă atâtă în cifre, 
câtă și cu litere ; ofertele mai trebue să conțină ca vadiu și 30°/„ din suma o- 
ierată pentru cumpărare în bani gata seu hârtii cu valore de cauțiune, numele 
și locuința trebue scrise precisă și lămurită și totodată a declara că condițiunile 
de ofertare și ale contractului îi simtă cunoscute, și că se supune necondiționată 
la aceste.

Ilrașocit, 9 lanuariu 1888.
3,2-1 Oficială forestieră orășenescă.

I

Unu învățăceii!
care se fi absolvatu celă jiiiținfi trei clase gimnasiale ori reale, și cunosce limba 
română și una celii puținu din celelalte limbi ale terii, se primesce în Tipografia 
A. Mureșianu.

abonameutu
la

anulu 1888
Cursuliî XII. — Apare în 1 și 15 <]i 

ș. a.
AMICULU FAMILIEI. Diaru beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiuni.

a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali
- mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu refiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 

socială a Românilor!! 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 totu nisuesce a întinde tuturora individiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Diaru bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'.2 — 3'/2 cole; și publică portretele și biografiile arcliiereiloră 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- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețuia de prenumerațiune pre anulă întregii 
e 4 fi.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Alinieri de probă se triiiiilă gratisu ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU^ în Gherla Sz-ujvăr. Transilvania. “W
—■■ >----------------------

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propriă:
Apologie. Discusiunl 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 românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și FU. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura HI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anu, 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 întrochicerei, fasele prin cari 
a trecută și modulă cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețuia 15 cr.

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

Idealulu pierdută. Novelă origi
nală de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre- 
țulu 15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. —Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. 

de

de

Novelă 
de N.

Schiță

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

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

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

Hermanii și Dorotea după W. de 
Goethe, 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.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu 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
țulă redusă (dela 1 fi. 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 auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, n, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu și cliemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vgțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoru pre- 
parandialu. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în mesura în care este 
acesta, pentru aceea îlu și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și înve- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoru la 
gimnasiulă din Năseudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă do culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, ” .........
Prețulă 30 cr.

Gramatica limbei 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cble. Prețulă 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negință, 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 composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 
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române lucrată

cu multă folosă de eătră. preoți. învă
țători si alt! cărturari români. Prețulă 
1 fi. 16 cr.’

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

Carte conducâtore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărțT de rugăciunT:

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulîi unui 
esemplarti bro.șuratii e 40 cr., legată 
50 cr., legații în pânză 60 cr., legatu 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxli 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulîi 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. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50- 3 fior.; 
100=5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
moso. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 eseinplare 3 fi., 
100 eseinplare 5 fi. v. a.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


