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JuMlenlii fle 50 Oe am
alti

„GAZETEI TRANSILVANIEI",
(’lușu, 3 Ianuarie v. 188b.

Erate Aurel! Depărtată în 
afaceri, îmi era imposibilă împli
nirea datoriei ce o are fiesce-care 
Bomânu cătră veteranulă organu 
politică ală nostru cu ocasiunea 
serbătorirei aceluia.

Inima și cugetulă meu înse era 
la voi și me încăldiam în con- 
sciința, că poporulu românii, mai 
vigurosă și mai consciu de drep
turile sale ca acum 50 de ani, 
condusă și în viitură pe căile sale 
spinose de organele, proprii pro
bate în luptă, va persevera și va 
ajunge la realisarea drepteloră 
sale, postulate, avendu dreptulu de 
a dice ac|I potestății: -In boc Cae- 
sar potuit, juris liabere niliil!“

Primesce scumpe frate și feli
citările mele ! Iul iu Coroianu.

Bistrița, 1 Ianuarie 1888.
Felicitările nostre la jubileu!

Silasi. Marin. Hangan. 
Bailla. Morar, Grigorescu.

I’loesci, 31 Decenivre 1887.
Purtată cu curagiu și cu stă

ruință lupta pentru drepturile Ro- 
mâniloră transcarpatini, ca prin 
cultură, progresă și libertate să 
se realiseze câtă mai curendu do
rințele vostre:

„Gazetei Transilvaniei11 și Re- 
dactoriloru ei unu: Vivat. crescut, 
floreat

Virgiliu Popescu, Cloaje, Romanescu, 
Negoiescu, Crapellianu, N. C. Săru- 
leanu. C. Jenescu, G. T. Stănescu, 
Germănescu. Ioană G. Stroescu, G. 
Bureția. Dumitru G. Moțoiu, G. Câr- 
jeanu. I. Eliade, A. C. Pârvulescu. Va- 
silie Bureția. G. Dobrescu. B. Roc- 
neanu. B. Spirescu, N. I. Davidescu. 
G. Millescu. D. Marinianfl, I. N. Ra- 
dovici, Pavelă P. Panțu, Z. Ovessa.
I. R. Goga. Pîrvu Tomoșoiu, D. Z. 
Popescu, Ștefană lancu.

BucurescI, 1 Ianuarie 1888.
Salutândă jubileulă „Gazetei 

'Transilvaniei" ca o gloriă națio
nală, facă auguriile cele mai căl- 
durose. Preotulft Dr. Radu.

Tiniișora, 1 Ianuarie 1888.
Amicii progresului și dreptu

ri loră naționale salută cu viuă bu
curia jubileulă, ureză isbendă și 
lungă vieță bătrânei Gazete."

Meletie Drăghiciu. Pavelă 
Rotariu, Emanuelă Ungurianu.

Borgoprundu, 1 Ianuarie 1888.
Bucuriei vost.re de astădî- ca 

tătă românimea. ne alăturămă și 
noi. Suntemă mândri de acest-ă 
însemnată evenimentă în viața nds
tră politică-literară și rugăinu Duni- 
nedeirea, ca și de aici înainte se 
vă dee putere în lupta ce o pur- 
rați pentru câștigarea drepturiloră 
și libertății ndstre politice națio
nale. Mulțl ani înainte!

Simeon Monda, Dr. HanganuțEliseu.. .*) 
Dană, Ionii Dologa. Atanasiu Ușieru. 
Toderu Vrășmașă, luliu Suceava, la- 
cobu Rusu. lacobu Onea. Pavelă Be- 
șia. Anchedim Candale. George Giția, 
Simionă Pahone. Danilă Șiuta. lonă 
Arbană. Ștefană Vrășmașă , Pavelă 
Lungană, lonă Boariu, Victoră Avramă.

Conștiința, 1 Ianuarie 1888.
Trăiască „Gazeta Transilva

niei!" Să trăescl pentru isbenda 
sfintei lupte.

Dr. Drăgescu. G. Brăteanu.
Xe lescifrabilu.

Hrănii, 31 Decernvre 1887.
Stimate D-le Redactoru! Cu 

ocasiunea jubileului de. 50 de ani 
ală multă prețuitei nostre foi na
ționale „Gazeta. Transilvaniei“, pe 
care scumpulă d-tale și neuitatulă 
nostru profesore și directoră, din 
deceniulă ală șeselea, o-a edat’o 
și reiligeat’o aprope o jumătate 
de secolă cu o virtute și abnega- 
țiune ce nu se pote descrie 
binevoesce, te rogă, a primi și 
din parte-mi sincerile și cordialele 
manifestațiuni ale gratulați unei 
mele. Atotputernic-ulă Tată ce- 
rescă se-ți oțălescă atâtă puterile 
Corporale, câtă și cele spirituale 
întru mulți ani spre a pute păși 
cu mândria la cârma navei nostre 
naționale, care are lipsă de ade- 
vărațl piloți și apostoli ai Româ
nismului amenințată de talasurile 
distrugetore ale neîmpăcatului o- 
ceană! ioană Stoianu.

Calați, c. Fâgirașu, 31 Dec. 1887.
Primesce Oii. D-le Redactoră 

cele mai cordiale felicitări la îm
plinirea a 50 ani dela ivirea celui 
dintâiu ițiaru română, „Gazeta 
Transilvaniei,** în sînulă poporului 
nostru, și primesce totdeodată a- 
sigurarea deosebitei mele stime și 
recunoscințe.

Nicolau Aronă, capelanii.
Grădisce, la 1 Ianuarie v. 1888.

Jubileulă de 50 ani ală „Ga
zetei Transilvaniei**, ca ună mare 
evenimentă în vieța ndstră națio
nală serbându-se astădî, nu nu
mai de cei adunați la Brașovu, 
ci de toți, cari alăptându-se la 
sînă de Română, simțescu româ- 
nesco ne îndemnă, și pre noi a 
ne depune omagiele înaintea săr
bătoriți loră.

Preamărită tic fundatorulă pri
mului htceaferă, părintele ițiaristicei 
române; lăudați fie bravii urmași, pro
pagatorii luminai naționale, cari cu pena 
în mână timpii de !>() ani au luptată 
pentru drepturile naționale, pentru lu
minarea poporului româneștii și culti
varea tinereloru ge.nerațiuri't.

Trăescă. „Gazeta*, farul ii româ
nismului, stânca neînfrântă de valurile 
șovinismului dușmană și mana spiri
tuală a Româniloră! Trăescă sărbăto
riții I)-nii G. Bariță și Dr. J. Mu- 
reșianu! Trăescă. garda națională a 
„Gazetei*! Trăiescă și binecuvântată 
de Dumneețeit fie și poporală română, 
care în butulă nenumerateloră jertfe 
și suferințe a susținută acestu organă 
de publicitate !

In numele preoțimei, invețătorimei și 
poporului româna din tractulu protopo- 

pesed alâ Ulpiei Traiane:
Popă Avelă Bociată, parocha ala Grâ- 
discei și adm. protopopescu ala dis
trictului Ulpiei Traiane, Andreiu lo- 
nașă, parochula Clopotivei și notaru 
districtuala, Nicolau Trimbițoniu. În
vățătorii în Grâdisce.

„Meminisse juvablt".
Budapesta, 25 Deceinvre 1887.

Am disă în „numerulu festiva* 
ală „Gazetei", că. pentru a judeca 
cu temeiu. cu competință presen- 
tidu, relativă la lipitele nostre po- 
litice-naționale, și pentru a ave cua- 
lificațiunea d’a combina și a da 
votă îndreptățită asupra viitorului, 
neapărată, se recere : a studia și cn- 
uoscv și apretiu bine-hine trecutulă. Căci 

presentulă din trecută a procesă, 
întocmai precum viitorulă din pre- 
sentă treime se se deducă. Și decă 
presentulă se va găsi corespun
zătorii trecutului, și decă. în des- 
voltare progresă se va constata: 
atunci vina noueloră generațiunl 
va ti, decă progresulă nu va con
tinua și nu va duce la scopă.

Pentru d’a înlesni priceperea 
acestei sentințe, adaugă aci și re
comandă atențiunei comune ur- 
mătorele:

Se nu perdemă din vedere, că 
luptele Româniloră din împărăția 
Habsburgiloră, după ună sclavagiu 
greu și rușinosă,’1 ce prin secoll le 
crease aristocrația maghiară, au 
începută — ca se (Jicemă așa, cam 
înainte cu ani 200, au începută 
parțială, conformă spiritului epocei 
și împrejurăriloră domnitore, ma 
numai prin eleră, mai vertos pentru 
libertatea Bisericii naționale, unii 
căutând’o în gravitarea spre Apusă, 
alții spre Bdsărită; der și unii și 
alții prolitândă de micele avan- 
tage câștigate, în interesulă ctd- 
turei naționale. Massele poporului 
au rămasă sclave. Der pornirea 
s’a făcută.

Să nu perdemă din vedere, că 
celu dintâiu, căruia i-a mers vestea 
pănă. josă la coliba iobagiloră, 
conică se intereseză de massele. po
porului, a fostă împăratulă Josif 
ală IJ-lea. Și atunci massele popo
rului nostru din Transilvania la 
1784, fără de nici o iuțeligință- - 
s'au pusă ele de sine în mișcare 
și prin focă și feru și multă sânge 
versată și-au manifestată vitali
tatea și valdrea. Der grandiosa 
mișcarej-itocmai pentru că lipsită 
de inteligință. lipsită de succese 
a fostă.

Se nu perdemă din vedere, 
că. deși lipsită de succese a fostă 
acea mișcare a masseloră popo
rului ardelenii, totuși sângele ver
sată, și — așa dicăndă din cenușa 
devastateloră castele ale tiraniloră 
seculari, a răsărită „Supjdi.r Libellus 
Valalioriim Transilvaniae* dela 1791, 
pentru egalitatea de drepții politică 
națională, operă a inteliginței, spe
cială a celei din fruntea Biserici- 
loru naționale, unica care p’acelă 
timpă esista și putea să se ros- 
tescă în numele poporului, subs- 
criindu-se: humillimi perpetuotjue fi- 
deles subditi C/erus. Nobilitarii Oii'i- 
cusque Stalus unicersae nationis in 
Transilvania Valacliicae*. Der tocmai 
pentru că bine cunoscută era opera 
de a. clerului ,și anume a clerului 
superioră, fără vr’o sprijinire di
rectă din partea masseloră popo
rului seu a vre-unei inteligințe su- 
periore a poporului, acelă „Sup- 
plex Libelus'* fără multe forme 
pusă a fostă la dosaru. Cu tote 
acestea, pasul a fostă ună progresă 
în desvoltarea logică a luptei.

Să nu perdemu din vedere, că 
la 1848. pentru prima dată ve- 
demă întrunindu-se pe „Câmpulă 
libertății*■ de lângă Blașă massele 
poporului împreună cu Herulă si 
cu o inteligință mirena națională 
numerosă. producendu la momentă 
o iinpresiune imensă și decretându 
o programă comună pentru toți 
llomânii din Ardclă. 'Totuși acostă 
mare și eclatantă progresă în des

voltarea lipitei naționale lipsită» 
a fostă de resultatele dorite și aș
teptate, și s’a dată cu soc.otela, 
că causa a fostă, căci și acea 
grandiosa mișcare totu numai par
țială era, fără conțelegere și con
lucrare solidară cu maioritatea 
elementului nostru din Bănată și 
părțile ungurene.

Se nu perdemă din vedere, că 
abia pe la înc.ejiutulu anului 1849, 
representanții noștri naționali de 
prin tote părțile întruniți în Viena, 
în frunte cu episcopulă Șaguuu. 
consistândă altcum din elemente 
forte disparate, der fiindă-eă tim- 
pulă părea favorabilă, au ajunsă 
a pricepe și au enunțată drept basă 
a programei naționale marele ade- 
veru: Numai în împreunarea tuturora 
Ilomâniloră într’ unu corpu politică- 
naționalu „este salute, pentru noi* : pe 
acesta basă formulândă în peti- 
țiunea din 25 Februariu 1849 că- 
tră lmperatulă Francisc Iosif |ios- 
tulatele comune ale tuturoră Rc- 
mâniloră și specială punetnlă prima 
verbală sună așa : .Tnirea tuturora 
Ilomâniloră din stafidă Austriacă îu- 
tr'o singură națiune de sine stătători. 
sub sc.eptrulă Austriei, ca parte între- 
gitore a Monarchiei*.

Se nu perdemă din vedere, că 
tote câte d’atuncl și pănă astăcți 
s’au făcută cu abatere dela acea 
programă comună, din inspira- 
țiune seu seducere străină s’au fă
cută și dăunose urmări au avută 
pentru causa ndstră. Nici nu dore 
ceva mai tare pe contrarii noștri 
naționali, ea nisuințele și stăruin
țele nostre, d a ne constitui în so
lidaritate într’ună unică corpă na
țională, în cadrulă Monarcliiei. 
D aci se esplică căușele, pentru 
cari dela 18G1 pănă la 1881, ani 
20 au fostă de lipsă pănă se ajun
gem ă la adunarea și programa 
comună dela Sibiiu, care este, pri- 
mulă pasă d’a reveni la basa dela 
1849 din Viena. Totă daci se es
plică aeusările și țipetele celoră 
dela putere că noi naționalii 
rei patrioți suntemă și gravitămă 
afară din centrulă loră. Da, fi- 
resce că gravitămă .și tindemu 
afară din centrală loră: pentru 
că vitalitate avemă, er acesta în 
centrulă loră neadmisă este!

După tote acestea — fapte po- 
sitive, se nu perdemă din vedere, 
că proiectulă de evoluțiune în ele- 
mentulă nostru națională și popu
lară, dela primele sale începute, 
treptată progresândă decurge, că 
prin urinare, conformă împrejură
riloră grele, predecesorii noștri din 
trecută și-au făcută datorința, er 
generațiuniloră mai june, ce as- 
tăcjl aspiră și ca mane au se fiă 
chemate la conducere, nu le ro
mâne, decă voră se fiă seriose și 
reale decată sf se cualifice bine- 
bine, ca se șl-o pricepă și împli- 
nescă și ele a loră datorință cu 
zelu și demnitate, și atunci sigură 
nu numai voră conduce poporulă 
din pustia în pămentul făgăduinței, 
ci gusta-voru și din rudele Canaa- 
nului: ceea ce nouă luptătoriloru 
de pana acum dat nu nî-a tbstu:|j.

V. Babeș

Asupra ideiloru cspriniatc in a<-i>tu a» 
rn-ulti vojjiu reveni,cu altă orasiuuc,
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Vorbirile
ținute la banchetul!! festivii da tu cu ocasiunea 

jubileului ,,Gazetei Transilvaniei.’1

Vorbirea d-lui St. Bobanctt :
Ferice de poporulă, ai cărui preoți, 

cunoscându-șl sfanta lorii chiăn.are. se 
punți în fruntea întreprinderilor!! lui, 
menite ai îmbunătăți sortea!

Ferice de poporulii, ai căroră preoți 
în orice momentă și în orice împrejurări 
gata suntti a lua crucea’n mână și a se 
pune în fruntea întreprinderiloră lui 
naționale, jertfindu-se pentru binele și in
teresele uațiunei lord!

Der ferice și de acei preoți, căci 
mare le e răsplata, gata fiindă și popo
rala ași da vieța pentru ei!

Fericita e și poporala românesca, 
căci se pote făli cu asemenea preoți!

Venerabilii părinți sufletescl, cari 
adl se atlă în mijlocula nostru, facă 
parte din acea clasă de vrednici preoți, 
'cari nu se dau îndărătă dela nici o 
jertfă, când e vorba de binele și inte
resele națiunei lora, — faca parte din acea 
clasă de harnici și demni preoți, cari se 
pota mândri, pentru faptele lora, numai 
cu răsplata neamului lora.

închina deci pahamla acelor vrednici 
preoți ai noștri, cari țină să se fălescă 
.și se pota făli, pentru faptele lora, cu 
răsplată românescă, er nu cu răsplată 
dușmănescă !

Se trăiescă !

Vorbirea d-lui preotu și adm. 
prot. A. Itaicii din Cohalmil:

Domniloră! S’a vorbita aici, că prin 
muncă se ajunge la libertate. Nimica 
mai adevărata ca acesta. Der când munca 
se face numai din o parte, ea nu e a- 
tâta de perseverantă și strajnică, ci de
vine cu atâta mai durabilă și mai rodi- 
tore, cu câta ea este sprijinită de pu
teri unite.

Drepta aceea ridica paharula meu 
pentru d-la St. Bobancu, care împreună 
eu ceilalți d-nî colaboratori presențl și 
absenți și-au data mâna și și-au întrunită 
puterile cu d-la Redactoră Dr. A. Mu- 
reșianu, oțelindă prin acesta munca.

Să trăiescă !

Vorbirea d-lui parodii! Conia- 
nescu din Codlea ținută:

In ondrea advocațiloră români cu 
inima adevărata românescă, arătânda tre
buința ce au de legiștl în timpula de 
astădl, din' tausa pre multelora legi, 
Românii cari, nefolosindu-se de legi în 
multele afaceri de proprietăți, fiindă că 
nu sein miguresce, îșl pierdă dreptula 
lora strămoșescă.

Să trăescă deci legiștii români, cari 
înaintea legii apără interesele și dreptu
rile poporului româna!

___i •

Din camera ungară.
In camera ungureseă doi depu- 

tațî au interpelataguvernulîî asupra 
situațiunei esterne. Tonulu unuia 
din interpelanțl. alu lui Perczel. 
a produsu mare nemulțumire în 
Viena. Etă interpelările:

Deputatulu Jielfij, amintindu 
scirile aduse de întrega pressă din 
țeră și din streinătate cu privire 
la concentrările continue de trupe 
rusesc! la granițele monarchiei 
austro-ungare, tjice că aceste soiri 
s'au adeverită prin conferințele 
militare, car! s’au repețitu în tim- 
pulu din urmă forte desu sub pre- 
sidiulu monarchului în Viena; nu 
pote însă aproba faimele car! s’au 
răspândită de repețite or! în pressă, 
că s’a ivită deosebire de păreri 
între o personă militară înaltă și 
între ministrulă de esterne, și a- 
nume că acesta personă a fostă 
de părere, că pentru evitarea 
resbelului ar fi mai bine a se tace 
concesiuni în cestiunea bulgară. 
Oratorulă speră că astă soire este 
falsă, dei- deorece s’a publicată o- 
dată, își ține de datoriă a res
pinge chiar și idea unui astfelă 
de amestecă anticonstituțională 
ală unei persone militare, fiă ea 
câtă de înaltă. Crede că nici re
gele nici regimulă, nici parlamen- 
tulă nu voru suferi acesta. în
trebă apoi, decă Rusia concen- 
treză mereu trupe la granițele 
Galiției. Acestă întrebare și-o 
pune totă lumea, fiind-că toți sciu 
că Austro-Ungaria nu a dată Ru
siei nici celă mai mică pretextă 
pentru o astfelu de manifestați- 
une ostilă. Der deși este adevă
rată, că întrega națiune doresce 
pacea, căci noi toți scimu ce lipsă 
avemă de densa, cu tote acestea 
este adevărată că nici ună singur 
Ungură nu doresce pacea cu ori 
ce preță. Oratorulă amintesce pro
gramulă politicei austro-ungare în 
Orientă, care are ca țintă, de a 
face poporele de acolo state au
tonome fără protectorată, arată 
periculele ce s’ar nasce din orice 
abatere dela programulă acesta.

„Interesele nostre vitale — cjice 
elă — suntu strînsă legate de 
cestiunea bulgară. In momentulă 
în care amu concede Rusiei să 
desfășure acolo flamura pan
slavismului trebue să fimă pregă
tiți la aceea, că ea va face acesta 
și în monarchia nostră și în prima 
lună în patria nostră!

Oratorulă întrebă, decă minis
trulă de esterne a făcută pașii ne

cesari pentru ca să . capete dela 
Rusia lămuriri despre scopulă și 
ținta pregătiriloră sale. Elu nu 
se îndoesce că guvernulă a făcută 
totă posibilulă între marginile pro
gramului seu pentru susținerea 
păcii, der presupuwndă că tote 
au fostă înzadară, nu ar li bine, 
decă guvernulă ară lua inițiativa 
la o resolvare internațională a a- 
cestei cestiunl și anume în direc
țiunea urmărită de programulă 
seu ?

In fine vorbitorulă înterpeleză 
în cestiunea alianțeloră, întrebă în 
ce constă ființa alianței cu Ger
mania și cu Italia, și când și pănă 
la ce punctă se pote conta pe a- 
cesta. Cetesce apoi vorbele cu
noscute de ministrulă Kalnoky 
din Septemvre 188G, că fiăcare 
din aliațl are și interesele sale 
particulare, care nu întră în sfera 
intereseloru celuilaltă stată; că 
alianța se mărginesce numai de 
a garanta posițiunea independentă 
de mare putere a monarchiei, că 
în Bulgaria nu esistă nici ună in
teresă germană de apelată etc.

Oratorulă cțice că decă lucru
rile stau într’adeveru astfelă, cum 
le-a arătată ministrulă Kalnoky, 
decă cestiunea bulgară este o ces- 
tiune specială a Austro-Ungariei. 
în care acesta nu pote conta la 
ajutorulă aliațiloră, atunci alianța 
nu are nici ună scopă, deorece 
în presentă numai cestiunea bulga
ră pericliteză interesele monarchiei.

„Suntemă noi ore într’ade
veră numai de aceea buni, ca se 
asigurămu și se aperămă Alsația- 
Lotaringia pentru Germani? Ce 
ar (țice principele Bismark, decă mi- 
nistrulă președinte ar declara că 
Alsația-Lotaringia este pentru noi 
Hekuba? Căci nu încape nici o 
îndoielă, că Alsația - Lotaringia 
pentru Nemți nu este atâtă de 
importantă ca Bulgaria pentru noi. 
E posibilă că prin intrarea Italiei 
în alianță s’au schimbată lucru
rile în favorulu nostru, că întru 
adeveru mai putemă conta la a- 
jutoră. Der pentru ca noi se fa- 
cemu totă pentru susținerea păcii, 
ba chiar și concesiuni, nu avemă 
lipsă de alianță.“

In fine oratorulă înclieiă <ji- 
cendu că’șl va des voi ta mai de
parte interpelarea după respunsulu 
ministrului-președinte.

Deputatulu Nicolau Perczel sen., 
fostulă fișpană ală comitatului Ba- 
rany, adresă următorea interpela- 
țiune guvernului comună în ace
eași cestiune:

Oratorulă dojenesce politica 
europenă, care în modă lașă se 
retrage dinaintea politicei ruse, și 
doresce o resolvare grabnică a ces- 
tiunei orientale față țju Rusia. 
Vorbesce apoi cu cuvinte vătemă- 
tore despre intențiunile Rusiei, 
ale cărei unelte suntă ună tîm- 
pitu, der fanatică cleră, o minci- 
nosă...

Președintele se vede silită a-lă 
adinonia se’șl alegă espresiunile. 
Stînga lărmuesce, strigândă că are 
dreptate vorbitorulă.

Perczel amintesce curajulu na
țiunei bulgare, care singură a re- 
sistată pretensiuniloră rusesc! și 
crede că deja mai nainte ar ii 
putută ii înfricată Rusia print’o 
acțiune diplomatică a Europei. 
Ișl esprimă apoi părerea de reu 
că monarchia e încă nedecisă. 
Pice că politica Austro-Ungariei 
trebue se corespundă spiritului de 
libertate și independență a popo- 
reloru; că nu trebue se concedă 
ca Rusia se asuprescă poporele 
balcanice și se’șl câștige acolo e- 
ră.șl posițiunea de mai nainte; că 
parola trebue se fie de acum în
colo : Russiam esse re.strințiendain. 
iAplau.se în stînga estreină.)

CRONICA POLITICĂ.

Diarulă „Post11 din Berlină publică 
din nou ună articula îndreptată in con
tra Ilusiel. Germania, dice numita foiă, 
observă o liniște împunătore față cu pro
vocările Rusiei, der urmăresce cu aten
țiune încordată pregătirile ei pentru atacă, 
îndată ce aceste pregătiri voru fi ajunsă 
la unft gradă ore-care, Germania va tre
bui să ia măsurile sale de siguranță. Nu 
va face însă nimică pănă ce Rusia nu va 
ajunge la marginea estremă a armăriloră, 
în care timpă se mai potă aplana lucru
rile. Puterile se mai potă înțelege, fiindă 
chiar armate pănă în dinți, der suntu 
rare esenrplele unei asemenea înțelegeri.

Intr'aceea împeratuhl Willnlm se fo- 
losesce de orl-ce ocasiune spre a’șl es- 
prima speranța în susținerea păcii. Acesta 
a făcut’o și cu ocasiunea primirei preșe- 
dințiloră ambeloră camere ale dietei pras- 
siane, în diua de 20 Ianuariu. Totă în 
sensulă păcii sa declarată și prințulă de 
Bismark îutr’o convorbire nu ambasado- 
rulă germană în Hambm-g de Kusserov 
și cu frații Ohlendorff.

în 21 Ianuarie n. 188b Polonii din 
(laiițiți au serbată aniversarea a 25-a a 
răscolei poloneze dela 1863, cu parastase 
celebrate în tote bisericele pentru Polo
nii căduțl si cu cântări naționale. Tote 
balurile și petrecerile au fostă sistate 
pentru acăstă di. Ună publică forte nu-

FOILETONULU „gaz. TRANS.“

(2)

POPA CARE SCIE CARTE
(Poveste culesă de A. A. Ureche.)

Faima învățăturei părintelui Onoffei 
trecuse de jităria satului și, din omă în 
omă. ea străbătuse pănă la Suceava și 
la Suceava răsbi păn' la urechile lui 
Ștefană Vodă.

— Măi. ce-i de popa dela BărbeștI, 
dise într’o di la Divană Ștefană-Vodă, 
că i se închină lumea ca la popa celă 
mai cărturară. O să mă ducă într’o di 
la BărbeștI să-lu vădă și eu.

Și etă, mări, că sosi cjiua aceea 
cănd trebile țării duseră pe Stefană-Vodă 
la Romană, și cum Bărbeștii suntă la o 
asverlitură de praștiă din Romană, nu
mai ce-i dete lui Vodă în gândă, să 
mergă într’o seră la BărbeștI să afle pe 
părintele Onofrei. celă vestită de carte 
multă.

încăleca Măria sa Vodă pe calulă 
lui celă albă de ți- se părea când îlă 
vedeai că-i arhanghelulu călare; și făr’ 

de alai , numai cu doi, trei slujbași 
mearse la BărbeștI.

Der pasă-ini-te și aflase Șoltuzulă 
I rajbă că o să vie la BărbeștI Vodă, că 
au slujbașii mici iscode pe lângă cei 
mai mart. Și așa chitea Vrajbă, că la 
densulă o să tragă dreptă Stefană-Vodă, 
că elă era celă mai mare dintre cei 
mici.

Numai Vodă trase dreptă la părin
tele Onofrei. Geaba Șoltuzulă așternuse 
velințe vîrstate ca ogorele detomnă, de- 
alungulu bătăturii casii, pe prispe și în 
cămări; geaba adusese dela mănăstire 
divană de mătase, ca să se odihnescă 
pe elă Măria Sa Vodă. Buciumele di- 
ceau pe întrecute cu viorele în chioto- 
rea bătăturei, lângă pîrlază, și din coli
bele de scânduri nouă, cu mirosă de 
bradu, se urca la înaltulă cerului fumul 
focuriloră undejupănesa lui Vrajbă, fe
tele lui, nepoțele și vecinele, cu mâne
cile suflecate pănă în bata gâtului, în
vârteau, unele frigări cu berbeci întregi 
de se rumeneau la dogorela jarului, și 
altele privegheau în cuptore mălaiulă 
întinsă pe fraude de nucă verde, cres
cândă ca gogosa aurită, pe când argații 
întorceau, hăulindă o doină la teasoulă 
din care curgea, ca aurulă topită, îm- 

prăștiindu moi miresme uleiulă de se
mințe prospetă, pentru pregătită buca
tele lui Vodă. Tote erau gata de bună 
primire a Domnului la casa lui Vrajbă, 
der Vodă dise Șoltuzului: „Nu numai cu 
pane trăesce omulu, ci și cu. totii cuvfintulă 
ce esc din gura lui J)itmne<leu..“ Du-mă 
jupână Șoltuze la gazdă la părintele 0- 
nofrei, că nesecată isvoră curge și acolo 
de sfată bunu și de graiu domirită.

Să nu mai lungimă vorba, boerule, 
că vorba lungă sărăcia în pungă. Câtă 
vădu Măria sa Vodă pe părintele Ono- 
frei și câtă din buzele lui răsuna la au- 
dulă lui Vodă graiulă românescă, nici 
că mai îi trebui lui Ștefană-Vodă să stea 
cu popa la sfatu, pănă ce să se urce 
cloșca cu puii pe ceră cale de multe su- 
lițl și mi-lă știa Vodă pe popă, din firă 
a pără. Cu mehenciulă minței sale, 
probă de ajunsă și de rămasă făcuse 
Vodă de învățătura popi.

Atunci Vodă, care nu iubea min
ciuna și era mare dușmană ală faimei ce
lei neîntemeiate, se hotărî să deștepte 
satulu din înșelăciune. Ce dică sătulă ? 
Ltunea întregă.

— Părinte Onofrei, dise Ștefană- 

I odă când fu gata de plecare: Lumea 
se închină sfinției tale, ca la celă mai 
învățată preotă. In Moldova întregă 
faima învățăturei sfinției tale se luptă să 
întunece și pe a episcopiloru și chiar 
pre a înaltă pre sfințitului mitropolită. 
Pentru ca și eu, ca totă lumea, să-mi 
plecă cu umilință capulă înaintea sfin
ției tale, m am hotărîtă să pună la în
cercare adâncimea minții și înălțimea 
gândului sfinției tale.

Trei întrebări o se-țl pună, cinstite 
părinte, și nu îndată, ci în vade de una 
lună de cjfle așteptă să-mi răspundl la 
acele trei întrebări. Adl este 15 Florară; 
la 15 Cireșară vei veni la Romană. A- 
colo voiu fi eu și cu totă Divanulă țărei, 
la episcopie; întră în Divană la sorele 
a chindie. Decă răspundl bine la o în
trebare numai, nu vei fi spendurată de 
gâde, ci tăiată; decă la a doua între
bare respuntji bine, armașulu mare te 
va ucide cu chiar buzduganulă domnesc: 
decă răspundl, cum se cade, la tustrele 
întrebările mele, te facă ejiiscopii de Ilă- 
dâuțl. Nu-mi place faima altoită în crăn- 
gile stufose a pomului minciunii!

— Ascultă, Măria ta, dise popa, gal
ben ca fuiorulă de borangică și tremu- 
rândă ca para făcliei dela toiagulă mor-

iAplau.se
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merosă a luat ti parte la aceste cere
monii.

Organtilă cancelariei rusescl, ^Nord~, 
din Bruxella, dice că decă cuvintele 
paclnice ale Țarului din rescriptulii său 
cătră guvemorulă generalii din Moscva 
n'ati făcutti se se însenineze orisontulă 
internațională, causa este Austro-Ungaria 
care nu voesce să se lapede de neîncre
derea în manifestările de pace rusescl, 
ci simuleză numai temeri, cari suntă mai 
multă simulate decâtă sincere. „Nordd 
se provocă ca dovadă la învinuirile foi- 
loră rusescl, că Austro-Ungaria tinde la 
protectoratulă asupra peninsulei balca
nice, încurageză mereu pe prințulă de 
Coburg și paraleză din tote puterile so- 
luțiimea cestiuuei bulgare.

„Telegraphulăd din BucurescI rapor- 
teză, că ambasadorulă rusescă de acolo 
Hitroio s'ar fi esprimată cătră unu băr- 
bată de stată română astfelă: „Noi ne- 
amă recâștigată deja în parte influința 
în Bulgaria, și suntemă convinși, că în 
curendă maioritatea societății bulgare 
îșl va îndrepta privirile cătră Rusia și 
o va ruga de a elibera Bulgaria a doua 
oră din sclavia în care a cădută.“

SCIRILE DILEI.
Ni se comunică din Orțștiă, căinteli- 

gința română de acolo și juru se pre- 
gătesce seriosă a înființa în Orăștiă, în 
combinațiune cu o librăriă și edarea unui 
diară locală periodică, și o tipografiă 
română. întreprinderea e forte salutară 
și nu putemă decâtă se dorimă isbendă 
inteligenței române din Orestiă.

* * *
Societatea academică „România-jună 

din Vtena șl-a alesă pe anulă adminis
trativă 1887/8 următorulă comitetă : Pre- 
șidente: Virgilă Onițtl stud. phil. Vice
președinte : Demetriu Acsentc stud. med. 
Secretară I. : Constantină Braileanu stud. 
silv. Secretară H ; Eusebie Isopescul stud. 
med. Casar: Nicolae Hacman stud. med. 
Controlor. Emanuilu Haldan stud. med. 
Bibliotecar : Nicolae JZaztniit, stud. techn. 
Economu: Ioană Scintilla stud. silv. In 
comisiunea literară: Bie Gherghell abs. 
pliil., George Stolojauu stud. phil., George 
Bogdană stud. phil., Nicolae Mixim stud. 
techn., Eugeniu Solomonu stud. med. In 
comisiunea revedătore : Ion cav. de Flon- 
dor stud. jur., George Bogdan stud. phil., 
Victoră Popp de Harșian stud. silv.

* **
In Hermamdă, ungurescu, corn. Oder- 

lieiu, a fostă acum câteva dile o moderare 
sângerdsă între membrii familiei Szakâcs 
și între membrii representanței comunale, 
cu care ocasiune s’a împușcată și din- 
tr’o parte și dintr’alta. Judele comunală 
fu rănită de morte de ună glonță, bă

țului când e dusă la gropă în cji de 
ventă. ■

— Ecă întrebările, părinte Onofrei: 
Voiu să sein, întâiu, câtă prețuescu eu ? 
Iinbunătorii din jurulă scaunului dom- 
nescă îmi flică că sunt omă fără de 
preță... Ha! ha! ha! Ce credl d-ta pă
rinte ? Ală doilea, voiu să sciu, — de 
ore-ce Dumnedeu a pusă spadă oțetită în 
mâna mea, la care neamurile vecine se în
chină, — in câtă timpii putere-a-șă eu a- 

junge dela unu capătă la altulă ală lumii? 
Și ală treilea, îmi vei spune, care-i gân- 
dulu în care, suntă greșită ? In bresla lin- 
gușitoriloră din Divanii nu potă găsi 
răspunsă nici la așa întrebare! Ună pre- 
otă cu mintea luminată de învățătură 
cum dice lumea că ești sfinția ta, va 
găsi răspunsă bună cu mare înlesnire. 
Așa der la 15 Cireșară când surele o fi 
a chindie... la Romană... la Divană... Răs
punsuri bune ca dela ună omă de carte 
așteptă. Episcopă de Rădăuți, ori spen- 
<lurată, seu tăiată... de nu buzdugănită !.. 
Amu cjisă !...

— Der. Măria ta!...
— Am disă, strigă Ștefană-Vodă, 

încălicândă cu curtenii și plecândă în- 
dărătă spre Romană.

(Va urma.)

trânului Szakâcs îi trecu ună glonță prin 
peptă, și bătrânei Szakâcs îi sfiirîmâ ună 
altă glonță umărulă ; afară de aceștia mai 
fură rănite și alte persone.

* * *
Dela stațiunea căii ferate din valea 

Someșului, Apahida, pleca îu 11 Ianuarie 
n. desă de dimineță cantonierulă Ștefan 
Mocsay cu mai inulțl eunoscuțl la vânată. 
Când se împrăștiată vânătorii prin pă
dure detuna de o dată o împușcătură, și 
cantonierulă Ștefană Mocsay cădii la pă- 
mentă. Primise în picioră o rană adâncă 
din care curgea sângele vale. Neferici- 
tulă omă muri în urma scurgerei sânge
lui înainte de a se fi putută lega bine 
rana ; probabilă este că Mocsay s’a împuș
cată însuși din nebăgare de semă. O 
altă nefericire se întâmpla în Kis-Koma- 
rom, unde preotulă Karl Pap scose din 
nebăgare de semă cu o umplătură de a- 
lice ochiulă tînărului de 17 ani Ioan Harcz, 
și îi răni și brațulă dreptă.

* * ♦
Pe drumulă dela oficiulă de postă 

din Clușiu pănă la gară s’au perdută, cum 
spune „Kolozsvâr,“ în 19 1. c. două pungi 
în cari se aflau cu totulă 300 fl. (200 fl. 
bani gata și 100 fl. hărții de valorej. 
Pierderea care se spune că a fostă cau- 
sată prin aceea, că ușa carului de postă, 
fiindu rău inclusă, s’a deschisă pe drumă 
și pungile au cădută pe pavagiu, ceea ce 
s’a observată numai la gară. Se trimise iute 
ună omă înderetu în orașă care afla în 
ulița podului punga cea mai mare golă.

* £ ofc
Din Șomcuta-mare ni-se trimite o co

respondență. prin care ni-se descrie în 
colori forte triste sortea învățătoriloră 
români din acele părți. In mare parte 
abia decă au o dotațiune anuală de 50— 
100 fl. Miseria îi împedecă multă dela 
progresă pe terenulă sciențifică. Mulțl 
ară dori să cetescă scrieri românescl, să 
se cultive în literatura română, der mij- 
locele nu-i ertă spre a’șl pute cumpăra 
cărți. De aceea este forte de lăudată 
nisuința aceloră bărbați de a-i noștri, cari 
au inițiată idea de a înființa o bibliotecă 
comună românescă în Șomcuta-mare, care 
este centrulă Chiorului. Sciută este, din 
colonele foiei nostre, că pentru înființa
rea acelei biblioteci s’a pusă deja o basă 
destulă de ftumosă și ar fi forte de do
rită, ca Românii să conlucre cu totă se- 
riositatea pentru desvoltarea și sporirea 
ei, căci asemenea biblioteci suntă nisce 
isvoră neapărată necesare pentru desvol
tarea poporului. * *

Lipscanulă de mărunțișuri Samu Szen- 
tivănyi din Brașovă a dată falimentă.

* *
Intre Deva și Brănicica fură căleați 

de trenă doi lupi. Pe drumulă dela Si
biu la Poplaca întâlni preotulă Comană 
Baca 3 lupi, cari au luat’o la sănătosa 
în urma larmei făcute de preotă. In 
munții Hațegului fură atacați de lupi în 
10 Ianuarie n. călătorii unei sănii. Caii, 
cari deja de mai nainte daseră semne de 
neliniște, la privirea bestieloră o luară 
la fugă cu sania, er lupii după ei. Unulă 
dintre călători cu numele Bela Muzsnay 
împușca în lupi și nimeri pe unulu din 
ei. Ală doilea călătoră aruncă ună 
straiu în zăpadă, și atunci se opri t6tă haita 
pentru ca să ’lă rupă în bucăți. Intra- 
ceea sania ajunse în vale, ai cărei lo
cuitori eșiră înarmați cu furcoe în con
tra bețiloră Lupi, însă dispăruseră. — 
Mai că’i vine omului a crede, că trăesce 
în selbătăciile Asiei.

* * *
La universitatea din Budapesta s’a 

promovată în 211. c. la gradulă de doc
torii în sciințele juridice d-lă Demetriu 
Florescu, candidată de advocată în Lugo.ș. 
Adresămă felicitările nostre tânărului doc
torii !

* * *
Casina din Dobra — G.-Dobra — va 

arangia la 5 Februariu 1888. st. n. în 
„Hotelulă la husariu" în Dobra, ună bală. 
Venitulă curată este destinată în favorulă 
casinei. Comitetulă arangiatoriu. Intra
rea pentru familiă 2 fl. 50 cr., — per- 
sonă 1 fl. 50 cr. v. a. Inceputulă la 
8 ore sera. ContribuirI marinimose se 

primescă cu mulțămire și se voră cuieta 
pe cale diaristică.

•, y—-

Literatură.
„Amiculu Familiei" diară beletris

tică și enciclopedică literară, cu ilustra* 
țiunl. Anulă XII. Apare de 2 ori pe 
lună în Gherla. Proprietară, redactorii 
și editorii: V. F. Negrufu. — Nr. 1 dela 
1 Ianuarie conține : La anulă nou (poe
siă) ; Iacobă Muroșianu (ilustraținnea, 
biografia și activitatea lui); Cântece (poe- 
siă), de V. B. Muntenescu; Literatura 
provensala, de dr. Gregoriu Silași; Lasă 
gându-țl (poesiă), de G. Simu; Județulă 
(romană istorică), de Th. Alexi; Din mi- 
seriile sociale (novelă'), de Paulina C. Z. 
Rovinară; E — a (schiță), de Emilia Lungu 
Puhallo ; Unei morte (poesiă), de Iosifă 
Popescu : Crescerea copiiloră în familiă, 
de Ionii Dariu ; Doine originali, de Va- 
siliu Budescu ; Diverse ; Tristă ajunu de 
anulă nou (ilustrațiune), Care bolă costă 
mai puțin : Copilă cu inima bună ; Mare-a 
dis’o (ilustrațiunl glumețe) — Nr. 2 dela 
15 Ianuarie : Literatura provensala ; Ju
dețul ii (urmare); Harfa (narațiune), de 
T. Komer ; Wolfgang Goethe (ilustrațiune 
și biografiă); Cursulă lumei (poesiăȚ de 
C. Morariu; Strada Carmen Sylva (ro
mană), de Th. Alexi (urmare); Din mi- 
seriile sociale (urmare); Diverser; Glume 
ilustrate etc.

„Gazeta Șatenului", revistă ilustrată, 
menită mai vîrtosu pentru poporulă agri
cultorii, apare de 2 ori pe lună în Rîm- 
nicu-sărată. Directoră, fundatorii și pro
prietară : C. C. Datculescu. Nr. 23 dela 
5 Ianuarie conține : Piscicultura, de Zam
firă N. Filotti; Flori sălbatice din Ro
mânia, de C. C. D.; Petreceri în familiă 
(felurite indigetărl interesante): Care 
suntă insectele stricătore grâului, de C. 
C. Datculescu ; Amorphallus rivieri; Noul 
smântănitoru „Baby- ; Agrișulă; Imora
litatea, de N. Andreescu; Crăciunulă la 
diferite națiuni; Din Țeră ; Din locali
tate; Miscellanea etc. Pe lângă asta se 
mai află, ca de obiceiu, o mulțime de 
gravuri negre și colorate.

Soiri polițienesc!.
Vinerea trecută fit arestată ună chel

nării fără ocupațiune aflătoră în Brașovă 
și predată judecătoriei penale, fiindcă 
înstreinase prin înșelăciune în acea di după 
prândă 3 părechl de forfecl nouă dintr’o 
fierăriă de aici, le vendu cu prețulă de 
2 fl. 50 cr. și acești bani îi cheltui pe 
beutură.

—
BALtt.

Bală > ornând se va arangia în Aradă, 
Sâmbătă la 13/25 Februară 1888, în sala 
dela „Crucea-albări Venitulă este des
tinată în părți egale pentru fondulă „As- 
sociațiunei naționale române“ și a soci
etății meseriașiloră români „Progresulă“, 
din Aradă.

Comitetulă arangiatoră: VasiliePap, 
Aurelă Suciu, Dr. Iuliu Bonciu, George 
Popoviciu, Severă Bocșană, Iuliu Her- 
bai, Savu Raicu, Romulă Ciorogariu, Dr. 
Petru Pipoșă, Dr. Dimitrie Horvată, Dr. 
Ioană Trailescu, Petru Popoviciu, Ioană 
Vidu, Traiană Vățană, Dr. George Chi- 
cin, Dr. Lazară Simonă, Dr. Ioană Su
ciu , Corneiă Ardeleană, George Som- 
bati, Aurelă Nicoră, Romulă Vostinariu.

Bilete de intrare: pentru familiă 4 
fl., pentru personă 2 fl. — Bilete de ga- 
leriă: rendulă I cu 2 fl., H-lea cu 1 fl., 
ală IH-lea cu 50 cr. Inceputulă la 8 ore.

Oferte marinimose suntă a se a- 
dresa domnului Aurelă Suciu, advocată 
în Aradă.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Transrf) 
Petersburg, 22 Ianuarie. Pre

cum spune „Swiet," Muntenegrenii, 
cari au luatu parte la ataculu Bur- 
gasului, au cșlcatii pe teritoriului 
bulgară în trei grupe. Cele din- 
tâiu doue au fostă respinse peste 
graniță, desarmate de militari tur
cesc! și internate în Adrianopolă. 
A treia grupă de vr’o sută de 
omeni, sub comanda lui Bajanov, 
se susținu contra militariloră bul
gari și primi dela cești din urmă 
cam peste o sută de desertorl.

Se speră că lui Bajanov îi va suc
cede să estindă rayonulă revolu- 
țiunei, deorece respectivele cer

curi au arătată totdeuna o atitu
dine liotărîtă.

Constantinopolu, 22 Ianuarie. 
Porta are intențiunea se reducă 
lefurile ambasadoriloră du jumă
tate.

DIVERSE,
Câtă muncă costă mierea? Ună na

turalistă străină face în privința acestei 
întrebări următorea socotelă: O albină, 
pentru ca se pdtă aduna ună chilo de 
miere, trebue să cerceteze 800.000 de 
flori; pe fji însă abia pote cerceta 700 
— 1CMM) flori și încă în timpulă celă mai 
bogată de flori; prin urmare ună stupă 
constătătoră din 50,000 de albine e in 
stare a aduna pe di 2 chilo de miere.

0 sinucidere originală. Una dintre 
cele mai bune artiste din Roma, domni- 
șora. Bastia, s’a sinucisă (filele acestea 
într’ună modă de totă originală: prin 
fonie. S’a închisă într’o pivniță, a a- 
runcată cheia, și a stată acolo dile în
tregi, pănă ce au ucis’o cele mai gro
zave cliinurl pe lume, chinurile fomei. 
Er causa sinucideri e totă atâtă de ori
ginală, ca și sinuciderea. Ea juca pe 
„Aida“ și dela o vreme n'a mai putută 
să farmece lumea prin figura ei, de ore- 
ce s’a îngrășată prea tare și astfelă a- 
vendă o taliă cu multă mai grosă de
câtă se cuvine unei fete svelte. ea s’a 
sinucisă de năcasu și ciudă.

NECROLOGU.
Publicarămă cu altă ocasiune necro- 

logulă răposatului Ioană Popă, notară 
de cercă și proprietară în comuna Șardă 
de lângă Teușă, a căruia morte s’a să
vârșită la 24 Decemvre n. a tr. In pri
vința acestui vrednică barbată ni-se co
munică, că a fostă unuliî dintre cei mai 
călduroșl sprijinitori ai tuturoră causeloră 
românescl și îndeosebi pentru poporulă 
română din Șardă șl-a câștigată în de- 
cursulă vieții sale neuitate merite. Lui 
este a se atribui ocrotirea poporului ro
mână din Șardă de impilările din partea 
străiniloră și mai vertosă din partea 
esecutoriloră de dare. A fostă creștină 
adevărată, îndurătoră față cu- cei năcă
jiți și cu sinceră aderință. față de cău
șele românescl. Românii recunoscători 
au alergată la îmormentarea lui din tote 
părțile. Astrucarea s’a săvârșită prin 
d-lă protopopă Hosu din Târgulă Mure
șului, însoțită de d-lă protopopă Micu 
din Alba-Iulia, profesorală S. Radu din 
Blașu, preotulă Ioană Păcurarii din Tură, 
preotulă Basiliu Andrea din Ighiu, er 
ca lectoră a oficiată d-nulă Aurelă Popă 
Bota, cancelistă metropolitană în Blașu. 
Multă a ridicată solemnitatea îmormen- 
târei vrednicului defunctă corală d-lui 
profesorii de cântă din Blașă, Nicolau 
Ionașă. Din cele ce ni-se scriu se vede, 
că reposatulă ca notară a fostă aprope 
fără părechiă între colegii săi români. 
— Dumnedeu sântulă .-ă-lă ierte și să-lă 
odihnescă!

Cursulii pieței Brașoviî
din 22 Ianuarie st. n. 1888.

Bancnote românescl . C'ump. 8.44 Vend. 8.46
Argintii românescU „ 8.40 .. 8.44
Napoleon-d’ori . „ io.- ., 10.03
Lire turcescl.... 11.35 ,. 11.37
Imperiali................... „ 10.85 „ 10.38
Galbinî........................ „ 5.90 „ 5.96
Scris, tone. „Albina11 6n 102.—

n n n n — n 99.—
Ruble Rusescl . . . .. 109.- ,. 109. 5
Discontula . . . . 6’/,—8% pe ană

Cursuiu la bursa de Viena
din 22 Ianuarie st. n. 1888.

Renta de aură 5% . . ................... 97.55
Renta de hârtii 5"/0.............................83.6q
Imprumutulu căiloru ferate ungare . . 148.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . . 94.20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . . 124.50 
Amortisarea datoriei c&iloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . . 110.75 
Bonuri rurale ungare ....... 1Q1.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.25
Bonuri rurale Banată-Timișu .... 103.50
Bonuri cu cl. de sortare ................... 103.50
BouurI rurale Transilvane................... 104.___
Bonuri croato-slavone ........................101.___
Despăgubirea pentru dijma de vină un-

gurescu ........................................... 99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescu . 119.—
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului................................................123.___
Renta de hărții austriacă.............................. 78.60
Renta de argintă austriacă......................... 86.—
Renta de aură austriacă............................ 110.10
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 136.__
Acțiunile băncei de credită ungur. . . 869.-
Acțiunile băncei de credită austr. . . 273.—
Argintă —.— Galbinl împărătesei. . 5.97
Napoleon-d’ori................................................ 10.02
Mărci 100 împ. germane.............................. 62.30
Londra 10 Livres sterlinge........................126.75

Editorii și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE
de licitația și totodată de pertractare a oferteloru.

Luni, 30 Ianuarie 1888 st. ii., 9 (ire a. in., se va ține in sala cea mare a 
Reuniune! industriale din Brașovă, strada Căldărariloră Nr. 518, licitația verbală 
pentru vânzarea fosteloră realități ale lui Georg Tiirk, cumpărate de Cassa ge
nerală de păstrare din Brașovă iKronstâdter allgemeine Sparkasse), și anume 
venejarea. la care se voră primi și oferte în scrisă (sigilate):

1. A fabricei de liărtiă din Bluinena șoseua laterală dimpreună cu dreptulă 
pentru folosirea și puterea apei cu prețulă de strigare de 28.000 fi.

2. A celoră 7 căsuțe pentru lucrători dimprejurulă fabricei, cu prețurile de 
strigare, cari se potă vedea între condițiunile de vândare.

3. A 3 holde situate înaintea fabricei aparte comassate), cu prețulă de stri
gare de câte 150 fi., eventuală 500 fi.

4. A morii pentru măcinatulă lemnului dela Timișulă de .josă, dimpreună 
cu dreptulă pentru folosirea apei și a puterei acesteia, cu prețulă de strigare de 
5000 fi. și

o. a piuei ce se află în apropierea celei din urmă, situată în Valea Mamba 
cu dreptulă pentru folosirea apei și a puterei acesteia, cu prețulă de strigare de 
1000 fi.

La acestă pertractare de vendare se invită doritorii de a cumpăra cu 
aceeași observare, că V.,, adică două din trei părți ale prețului de cumpărare potă 
rămânea ea hipotecă asupra realității (obiectului) cumpărate cu dobânda anuală 
(le ȘÎ <*â tote celelalte condițiunl de vândare, resp. ale licitațiunei și ale
pertractării oferteloră se potă vedea în orele de oficiu înaintea prândului în lo- 
ealulă cassei generale de păstrare din Brașovă.

Brașov ă, 17 Decernvre 1887.
Cassa generală de păstrare — Brașovu. 

(Kronstâdter allgemeine Sparkasse.)200.3—3

Unii învețăcelu
care se fi absolvată celă puțină trei clase gimnasiale ori reale, și cunosce limba 
română și una celă puțină din celelalte limbi ale țârii, se primesce în Tipografia

A. Mureșianu.

PUBLICAȚIU1TEF. Nru 4 ex 1888.

Pe basa 
la vendare în 
de esploatare 
jaru in piciore.

Copacii suntă în numără de 416 bucăți și pănă la înălțimea pepttdui, au 
ună diametru mijlociu de 37'!^ cm. și o înălțime de 14 metri.

Afară de aceștia se mai pună acolo la vendare în Hatărpatak. dosulă dela 
Szekarok pănă la Komlos, 97 trunchi de stejarii pănă la 160 cm. diametru, cuprin- 
(lendă în totală circa 441 metri cubici lemnă de cualitate inferioră.

Spre scopulă acestei vendărl se va ținea Luni, 30 lanuariu n. a. c. II ore 
a. m. în biuroulu forestierii-orășenescu din locO pertractarea oferteloră; pănă la 
acestă termină să potă vedea condițiunile ofertei și ale contractului la subsem- 
natulă oficiu și la administrațiutiea orășânescă a revirului Krizbavă, în orele 
de oficiu; la celă din urmă se pdte cere și arătarea lemneloră de tăiată la fața 
locului.

Doritorii de a cumpăra să șl predea la subsemnatulă oficiu forestieră pănă 
la terininulă susă numită ofertele loră în scrisă, sigilate și provâdute 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 paușală pentru cantita
tea lemneloră ce doresce a cumpăra, sumele trebue scrise precisă atâtă în cifre, 
câtă și cu litere; ofertele mai trebue sA conțină ca vadiu și 300/0 din suma o- 
ferată pentru cumpărare în bani gata seu hârtii cu valdre de cauțiune, numele 
și locuința trebue scrise precisă și lămurită și totodată a declara că condițiunile 
de ofertare și ale contractului îi suntă cunoscute, și că se impune necondiționată 
la aceste.

llrașot'u, 9 lanuariu 1888.

planului economicii aprobată de căt.ră locuiți mai înaltă se pune 
cerculu forestieră Aparza, reviei ulu orășenescă din Krizbwă, clasa 
li. Districtulii I, secția 1 si 2, circa 313 metri cubici copaci de stc-

Oficială forestieră orășenescă.

Licitațiune liberă.
Casa dimpreună cu o grădină mare și frumosă a lui Zaharia Szava aflătdre 

în cetate, strada căldărarilorn sub Nr. 521 se va vinde pe calea licitațiunii libere 
la 25 Ianuarie 1888 înainte de amiadl la 9 ore în cancelaria cărțiloră ftmduare 
a tribunalului reg. de aici.

Condițiunile de licitațiune suntă a se vede în cancelaria D-lui advocată 
Cari Adam din piață No. 91. 4,3-2

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI, piaru beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 cji 
în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume în mare parte

a lunei
— mai 
socială 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicjiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2I/Î —3' j 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-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. •—pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
Numeri de probă se Irimitu gratisu ori-cui cere. 

W A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvâr.—Transilvania. “W
------------" —

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

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
ialvy 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. U. și IU. Prețulu broș. 
I. II. câte 40 cr. —Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

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

Barbu cobzariulu. 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
țulă 15 cr.

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

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

Codreană craiulă codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Ultimulă Sichastru. Tradițiune de

Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Elu trebue se se insore. 

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 copilăria. Scliiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermană 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.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnaziului 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 Popu Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fi. —câte raia 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 chemiă. Prețulă 
50

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. H. Prețulu 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplaru cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămu 
vre-unu opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învâ- 
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, profesoră la 
gimnasiulă din NăsAudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă 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 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negmță, profesoră. 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 
— cuprindendu composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și altl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

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

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

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată <ie 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

Miculu mărgăritaru sufletescQ. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplaru broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legata 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 fl.

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

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplaru legată și spe
datu franco e 15 cr.

$
Tipografia A. AfUREȘJANU, Brașovă.


