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Brăila, 1 Ianuarie 1888.
Salutămă cu iubire și frăția 

serbarea jubileului farului româ
nismului, alu „Gazetei Transilva
niei14. și dicemă cu întregulu neamă 
românescă :

Trăiască neobositulă George 
Bariță, trăiască memoria marelui 
Iac.obă Mureșianu, se trăesci și 
tu vredniciile Română!

Ath. Popescu, G. Avesalon, V. Sassu, 
M. Eremia. I. Perlea, I. Pană, I. 
Ganea, P. Bancotescu, C. Vasilescu, 
I. Barbu, I. Grigorescu, I. G. Pascu, 
V. Perșoiu, I. Mandroviceanu, D. 
Boantă, G. Eremia, P. Christescu, D. 
Panțu, B. Țirca, C. Olteanu, A. Bunea, 
G. bratu, D. Eremie. Cosma, Pur- 
cărea, N. Dragoșu, G. Moroianu, A. 
Iliescu. V. I. Perlea, I. G. Perlea, 
I. U. Șeitanii, N. Țigoi, I. Triandafil, 
Corneliu Cioranu. ’

Budapesta, 1 Ianuarie 1888- 
Ve felicitămă pentru serbarea 

marelui evenimentă literară. Virat 
vrednicului ei întemeiătoră!

Soc. Petru Maioru.
Sângeorgiulu românii, 1 Ianuarie 1888. 

Gratii lamă și noi, ca totă Ro- 
mânulă cu sufletă bine simțitorii, 
mamei „Gazeta44 la jubileulă ei 
de 50 ani.

Binecuvântată a fostă ora, în 
carea a răsărită pentru neamulă 
românescă acestă luceferu, lumi- 
nându-ne ca unu sfelpu de focă 
în (țile mai multă negre, decâtă 
senine, o jumătate de vecă!

Ne închinămă cu respectă a- 
celora, cari au ținută dela urtjirea 
ei și țină astăc|I aprinsă acestă 
făclia în mijloculă atâtoră probe 
grele, ce ni-au apăsată și ne apasă!

Dori mă ca și de aci încolo 
se ne lumineze și se ne țină strînsă 
legați pe lângă mărețulă stindardă 
națională cu subilima devisă : 
„Dumnecjeu și dreptulă nostru!44.

Silviu Sohorca preota, leremie Șo- 
robetea învSțătorâ, Paulii S. Rusu, 
Ștefanii Utalea învsțătora, Mateiu 
B. Brutaru, MihailQ Domide învgță- 
toru, Alexandru A. Epureanu, Cons
tantină Economu, Vasiliu Popu co- 
operatorO, Maximă Halița.
Celiulfi Silvaviei, 1 Ianuarie 1888. 

Primiți și felicitările nostre la. 
aniversarea jubileului de 50 de 
ani ală multă prețuitei foi „Ga
zeta Transilvaniei14.

Gorgiu Popu, Florianu 
Cocianu, Demetriu Suciu.

Zelâu, 28 Decemvre 1887.
Pre Stimate D-le Redactorii! 

Primiți, ve rogu, ofertulă fiiloră 
națiunei române din Zelău și giuru 
cari, bareml pe astă cale, dorescă 
a participa la solemnitatea măreță 
și strălucită a esistenței „Gazetei 
Transilvaniei44 de 50de ani. Urămă 
cu toții pre iubitei nostre „Gazete,14 
din inimă, vieță îndelungată, esis- 
tență seculară!

Titu Trifu. teol. abs.
---- --------------

Brașovu 12 (24) Ianuarie 1888.
Amă ijisu într’unulă din mi

nierii trecuțl, că Maghiarii ară face 
multă mai înțelepțesce, decă ară 
întrebuința parte din zelulă ce’lă 
desvoltă în aplanarea cestiuniloră 
europene, pentru ca se delăture 
nemulțumirea ce domnesce între 
poporele nemaghiare de sub gu- 
vcrnulă lui Tisza.

Diarele guvernamentale negă

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Deva. 1 Ianuarie 1888.

Mândri și entusiasmați de mă
rita serbâtore a jubileului de o ju
mătate de seculualu ..Gazetei Tran
silvaniei." venimu si noi cu încre
dere a ve da meritatulu tributu alu 
recunoscinței nostre. Principiile 
neresturnabile ce le-ațl profesată 
cu unu continuu zelu. cu admi
rabilă devotamentă și cu deosebită 
abnegațiune. liimlu și credeulă nos
tru, dorimu ea scopulu, pentru care 
neobositulă întemeiătoră și demnii 
săi următori cincl-cjeci de ani au 
luptată, în celă mai apropiată timpă 
st tiă atinsă.

Înainte cu Dumnezeu!
Românii din Deva.

(’lușiu, 1 Ianuarie 1888.
Ne asoeiemă horei jubilanțiloru. 

Laude meritate fundatorului „Ga
zetei" George Bariță, demnului 
continuatoră facobă Mureșianu, va- 
loroșiloră redactori actuali.

„Gazeta Transilvaniei14 învingă 
luptândă, înflorească ajungendă tri- 
umtătore alte jubilee!

Inteligința română clușiană.
Abrud», 1 Ianuarie 1888. 

lmpărtășimă bucuria vostră. 
Inima nostră este între voi.

Trăiască Barițu, trăiască Mu
reșianu !

Filipu în numele Clubului.
Lăpușulti unguresc», 31 Dec. 1887.
Cu ocasiunea jubileului de 50 

ani ală cjiarului „Gazeta Tran
silvaniei41, subscrișii cu celă mai 
mare, devotamentă vină a’șî es- 
prima felicitările loră față cu în
treprinderea acesta literară, care 
multă credință în trăinicia popo
rului română a redeșteptată și mult 
îndemnă ia lucrarea continuă pen
tru regenerarea nostră a contri
buită. Indemnulu a prinsă rădă
cini. Dee ceriulu ca aceste rădă
cini se crescă în arbori seculari!

AugustinQ Popu advocata, Vasiliu 
Muște, Alesiu Latișu, Vasiliu Rebre- 
anu, Alexandru Cozma. Vasiliu Latișu, 
loanu Gherghef Gonstantinu Belu, Ig- 
natu Grigorescu. Vasiliu Rații, Gavrilu 
Florianu. Ștefanii Belu, Petru Belu.

Câmpeni, 1 Ianuarie 1888.
Lupta „Gazetei Transilvaniei44 

sub egida Mure.șianiloră a desmor- 
țită și a adusă la vieță poporulă 
română, — o scimu, o simțimu și 
luptândă vomă ave isbendă.

Demnule luptătoră, primesce la 
jubileulă de 50 de ani fierbintea 
nostră recunoștință și asigurarea 
devotamentului nostru.

Gerașim Candrea, advocata. 
Sinaia. 1 Iannuarie 1888.

Fiamurei, care de o jumătate 
de seculă indică direcțiunea navei 
naționale, urezu tăria și vecinică 
vieță. Făgărășanu.

Nasăudi'i, 1 Ianuarie 1888.
'fotă suflarea românescă de 

aici din celă mai curată ținută 
românescă ve salută și serbeză 
diua de astă di în spirit ă cu Bra- 
șo venii.

Se trăițl niulțl ani fericiți, er 
„Gazeta Transilvaniei14 câtă va 
trăi neamulă românescă!

Căpitan» Tanco, loachimu Purceille, 
Nicolau Anthon, Vintilă George. 

morțișu asistența acestei nemulță- 
mirl, cu atâtă mai francă o măr- 
turisescă înse diarele oposiționale 
maghiare.

Așa numai de curendă ne dă o 
probă destulă de drastică în privința 
acesta organulă lui Apponyi „ Pești 
Naplo ‘ într’ună articulă întitulată 
„panslavii noștri44 și publicată în 
nr. 11 dela 11 Ianuarie a acestei 
foi.

După, ee spune în introducere, 
că cei din Viena spereză a evita 
resboiulă cu Rusia, deore-ce nu 
se prea încredă în „ajutorulă44 
Germaniei și după ce vorbesce 
de măsurile de precauțiune luate 
de Austro-Ungaria, continuă ast- 
felă:

„Poporulă nostru e neliniștită 
din causa invasiunei ce ne ame
nință. Nu ne îndoimă că oștirea 
rusescă și-a alesă patria nostră ca 
teatru de resboiu. Ea va voi se 
năvălescă asupră-ne prin Galiția, 
Bucovina și Transilvania. Ni se 
plângă omenii, că în Transilvania 
și mai alesă în Secuime nu se ia 
nici o măsură militară pentru apă
rarea graniței nostre. Acolo la 
graniță pote să între liberă orî-ce 
oștire rusescă seu românescă14....

„Și Transilvania este amenin
țată în casulă unui resboiu esternă 
și de pericululu unei rescole a po
porului ! De va năvăli în țeră Ru- 
suliî ori Românulu. se voră repeta 
evenimentele din 1848. Trebue să 
ne temeinu de acesta pentru că 
acum totulă e liniștită, foculă arde 
sub spuză."

„Și nu numai în Transilvania 
pote isbucni o rescolă a țăraniloră, 
ci și în țera desusă slovacă. Ele- 
îfi'entele sunt tot.e; din causa ma- 
rei nemulțămirl asupra dariloră 
apăsătore, din causa neorenduie- 
lei administrației, din causa inte
reselor corupte personale, din causa 
procederii fără cruțare Gontra ome- 
niloră și a fapteloru de corteșl ale 
partidei guvernului.14

„Unde este adunată multă ma
teria esplosibilă. acolo uu e bine 
a te juca cu foculă și ce focă ar 
fi mai primejdiosă ca resboiulă? 
Aiji se supună massele, maiorita- 
tea cea mare se supune, cu indi
ferență tîmpită, autorității, der în
dată ce va isbucni răsboiulă, fiă- 
eare va fi iritată și cea mai ne- 
îusemnată causă pote produce în
curcături în ținuturi de acele, 
unde domnii maghiari au scăpă
tată seu unde sub povara datorii- 
loră loră vendă moșiă după mo
șia, pe cari apoi le cumpără soci- 
tățile de credită ale naționaliteă- 
țiloru precum și singuraticii...41

„In Transilvania suntă orga- 
nisațl Românii, în Tera de susă, 
în comitatele Turoțu, Arva, Lip- 
tova, Trencină și și mai departe 
simtă organisațî panslaviștii. Ei 
cunoscu forte bine puterea loră și 
sciu cine se ține de ei. Formele 
acestei organisațiunl suntă : socie
tățile de pompieri. de lectură, cas- 
sele de păstrare, reuniunile de 
credită ș. a. der scopulă politică 
este ascunsă în aceste.44

După numita fdiă. arată, mai 
departe că în Gomdr, Zips, Șa- 
roșă și în celelalte comitate pan
slaviștii nu suntă organisațî, der 

se potă molipsi și ei de esemplulu 
altoră comitate și după ce atrage 
atențiunea lui Tisza asupra Zago- 
riei, unde Starcevicianii chiar în 
timpă de pace au sciută se răs- 
cole pe țărani, continuă așa :

„Mărturisimă sinceră, că as- 
tă(]I, când tote suntă la noi liniș
tite, ne tememă în casulă unui 
resboiu și mai alesă a unei inva- 
siunl de rescole țerănescl ale na- 
ționalitățiloră, a căroru conducă
tori suntă panslavii și daco-ro- 
mânii...44

„Ca să nu se potă întâmpla 
acesta să ia măsuri de precauțiile 
guvernulă, care prepară resboiulă. 
Acele comitate nu e permisă se 
tiă lăsate far' de milițiă. Căci este 
ușoru a stinge scânteia, der greu 
a năbuși foculă44.

In tine conchide „Pești Naplo.14 
că singura garanțiă de-a susține 
„ordinea44 în casulă unui răsboiu 
cu Rusia este „forța și terorismulă."

Așa departe amă ajunsă der 
în era „liberalismului ungurescu,44 
ra se se recomande contra pro- 
prieloră popore din țeră: forța și 
terorisniulu, ca singnrulă mijlocă de 
siguranță !

— •-oSr ---

Jubileulă „Gazetei" și pressa wnrescă.
.jKoloziirar" Nr. 12 dela 16 Ianuarie 1888 

publică sub tîtlulu „Nc ne îm'ifâmri minte'1 (în
vățături din jubileulă „Gazetei'1! următorulu ar
ticula:

După cum preînsciiuțase „Kolozsvav4, 
amSsuratu programului Joi și Vineri s’a 
seversita în Brașovu cu mare sgomotG 
jubileulă de 50 de ani ala esistenței „Ga
zetei41.

Ce-i dreptu. pregătirea, numărului fes
tiva ocasionala s’a întârdiatd, der eon- 
ductula eu torte, concertulu și banchetulu 
s’au ținuta, și primul» numen! din anula 
alu 51-lea îld avemt! deja înaintea nostră. 
scostl din noua tipografia propriă a pro
prietarului diarului.

Cu litere de totd noua se face re- 
privirea în trecuta, judecata stărilora ac
tuale, și se publică mulțimea felicitărilord 
telegrafice și epistolare...

Sub acestă păcătosă stăpânire ungu- 
rescă i-a succesfi der redactorului Dr. 
Aurel Mureșianu a face ce, după „Mese- 
riașula Româna14 din Brașovh, pănă acum 
a rSmasa tota numai o încercare, i-a suc- 
cesd a face, ca Românii muncitori cu spi- 
ritultt din Bra.șova să aibă tipografia lord 
propriă românâscă și s£ nu mai lucreze 
în folosuld unei tipografii „străine41.

în tota casulă acesta e liniă suvenird 
capitală la bucuria de 50 de ani.

Nu mai puțină de căpeteniă este înse 
cu privire la noi și conclusiunea ce o face, 
foia asupra viețci și a influinței sale. în- 
cependă dela concesiunea, ce i s'a data 
la 1838 în timpul» gloriosei domnirl a 
lui Ferdinand I.

Adecă înainte de 1838 — după cum 
se dice — sortea Româniloră în acestă 
țeră a fosta numai obscuritate și miseriă; 
de atunci însă pornindu după steua con- 
ducStore a ideei de naționalitate române, 
fie-care pasa ce s'a. tsîcuta înainte a tă
cuta se apară pe orisontd aurora, deștep
tării și a desvoltărei romanesc!, încâtd 
adl, după o lungă cale de 50 de ani. „ve
denia din depărtare reflecsnla putemice- 
lora racje ale adevăratei libertăți și ale 
egalității dintre naționalități".

„înainte de asta cu 50 de ani numai 
câteva școli aveamu — se dice într una 
pasagiu — astădi numărnla lora este în-
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sutitil. înmiita,- și mai departe : „Pressa 
română menită a lumina poporulă nu se 
mai mărginesce adi la o singură foiă și 
numărulu acelora, cari au învățata carte, 
astătji e deja legionar

l uri lii/ionii. ridicându-se toți toc
mai în acea epocă, în care s’a săvârșită 
deșteptarea națiunei maghiare!

Nu < mai multa o siiu/ură foia, toc
mai în aceea epocă. în care era nostră 
constituțională tiraniseză!

înmiite școli, tocmai pe timpulă lă- 
țirei culturei unguresel, celei ce înghite 
naționalitățile!

Ar crede omulă, că logica și sen- 
tiinentula mai nobila, cela puțina pentru 
una momentă, ar storce recunoscința fd- 
iei ultraiste și a amiciloră săi, între 
cari — ama vădută deja destula de des 
— suntă cei mai înalțl bărbați din clerh. 
cei mai distinși funcționari. -

Nicl-dectun.
Numărulă jubilară ala „Gazetei11 

tocmai în contra nostră î.șl stabilesce 
conclusiunile.

In contra nostră este îndreptată bu
curia, ce i-o causeză tipografia, în con
tra nostră aduce felicitările, numesce 
„crisă4" situațiunea actuală a Românimei 
față cu guvernulă ungurescă constitu
ționala.

Intrega sărbătore ocasională, în loc 
de mulțămire, este o demonstrația.*)

In adevără, acesta este o încura- 
giare deosebită, pentru ca să fimu nu
mai și mai departe liberali, să fimu în
găduitori. să fimu indiferenți.

Acolo în numărulă ocasionala facă 
paradă, cu proclamațiunile lora lărmui- 
tore. renumitulă Vasilie Lucae.iu, care 
vestesce învingere „asupra tuturoru ini- 
miciloră"" : societatea „Tinerimea Română“ 
din BucurescI, care vorbesce în numele 
românismului; Densușianu, autorulu is
toriei interdise a lui Horia**), care îșl 
trimite salutările sale din Roma, „de 
lângă țărmurii Tibrului, vechiulu legăna 
ala Româniloru.“

Pe d-lu proprietară-redactoră îlfi îm
presură strigările de „se trăescău ale foi- 
loră din BucurescI, ale Româniloră din 
Aradă, Abrudă, Lugoșfi, Deșu, Baia-mare, 
Șeica-mare, Miinchen, Ploescl.

Săptămâni întregi fiecare numără nu 
va consta decât numai din răsunetele na
ționale ale popiloră, procatoriloră și în- 
vățătoriloru.

Vomă lua notiță șiră de șiră des
pre tote .și le vomă împărtăși publicului 
nostru, pentru-că nouă ni se pare, că 
acelă jubileu nu vorbesce cătră „Gazeta11 
cea cu gura setosă de sânge, ci cătră 
pacienta rassei maghiare, cătră adevă
rata liberalitate a guvernului maghiară.

Astfelu e a se înțelege, credemu, și
A se vede „Tribului? nr. 6 dela 10 22) 

lanuariu 1888. - Red.
**'. Scriitorule articulului e în rătăcire. Isto

ria Iui Horia a iostu oprită, der mai târdiu con- 
vingendu-se, că este o carte de sciință, d-lu Tisza 
a liberat’o de sub interdictul^ „erei constitu
ționale1". — Red. 

proveniența telegramei metropolituliu J/t- 
remu Romanul, care introduce tote cele
lalte felicitări, deși capă ală bisericei 
ureză totuși „tinereță „Gazetei1" în aspi
rațiile sale,1" „bărbățiă în lupta pentru 
dreptate, prcpătindii posterității unii jubi
leu mai veselii ca cel ii de astae[i.‘‘

Și în același sensă privință cu plă
cere sufietescă la entusiasmulă dameloru 
române din Deva, cari l'au salutată pre- 
sentându-i pompose unelte de scrisă, cu 
acea asigurare, „că bărbații români as- 
tădl nu mai luptă singuri pentru apă
rarea scumpei loră limbi și a obiceiuri- 
loră străbune/», ci au ca aliate pe fe
meile loră.41

Naturală, că nu pote fi nici vorbă 
de apărare acolo, unde nu este atacă, 
unde istoria de 50 de ani e martoră 
despre contrarulă.

Decă privimă însă la desființarea 
iobăgiei săvârșită în timpulă acesta, la 
cele petrecute în decursulă luptei pentru 
libertate și la faptulă că aceste au fostă 
lăsate fără nici o răsbunare; decă pri
vimă la binecuvântările constituțiunei 
revărsate asupra tuturoru fără conside
rare la continuitatea de dreptă,— atunci 
dău, ar pute fi vorba de puțină îndurare, 
mulțămire, simpatiă, de tolerare reci
procă, seu despre altceva de felulă a- 
cesta: decă acesta ar fi din atmosfera 
în care trăesce „Gazeta11, seu decă aștep
tarea acestui lucru ar forma prerogati- 
vulu naturei nostre nepretensive ma
ghiare.

Ajunge pentru consciința nostră de 
sine, că cu deplină îndreptățire ne pu- 
temă gratula de jubileulă „Gazetei"4 în 
acesta țeră tirană.

Sandor Iozsef.

Polonii în casulu unui rSsboiu 
cu Rusia.

Piarulu polonii „Reforma41, 
precum amu amintita într’unu ar- 
ticulu alu nostru, se ocupă cu 
eventuala atitudine a Poloniloru 
în casulil unui răsboiu cu Rusia 
și cțice:

Acesta atitudine atârnă dela inten- 
țiunile pe care le au puterile aliate în 
privința Poloniei rusescl în casă când 
Rusia va fi biruită. Nu-i vorbă, fiă- 
care soldată îșl va face datoria ; der noi 
vorbimă de entusiasmulă tuturoră Polo- 
niloră, de solidarisarea națiunei polone 
cu Austria. Decă s’ar întâmpla după bi
ruință, ca țărmulă stângă ală Vistulei să 
se dea Prusiei, făcendu-se ast-felă o 
nouă împărțire a Poloniei, atunci nu va 
mai pute fi vorbă de ună entusiasmă 
polonă, gata la orl-ce sacrificii, atunci 
Polonii voră aștepta în linisce sfârșitidă 
resbelului și îșl voră reserva puterile 
pentru o epocă mai bună, ba. contra 
unei noi împărțiri voră și protesta. De 
ore-ce încurcătura actuală este o urmare 
neapărată a împărțirei Poloniei, deve- 

nindu Rusia, d'atuncl încoee, o putere 
europenă și ună colosă supărăciosă pen
tru Europa, treime să se înlăture causa 
răului și Rusia trebue împinsă dincolo 
de Dnipru și separată de Europa. Acesta 
trebue să fia seopulă unui răsboiu aus- 
tro-rusu. In acestă privință I’oloniloră 
trebue se li-se dea o garanțiă., pentru ca 
se se potă declara solidari cu Austria. 
Cum să fiă acestă garanțiă. de ocamdată 
nu se pote precisa. Putemă însă declara 
în numele întregei națiuni, că fiăcare 
răscolă polonă ar fi o ruină pentru na
țiune, der că entusiasmulă generală ală 
Poloniloră pentru ună răsboiu contra 
Rusiei nu pote nasce decâtu d’a se 
acorda o garanțiă.

„Warșawski Dneivnik11, vor- 
bindu despre Polonia, serie urină- 
tbrele:

Gestiunea Poloniei are astăcjl ună 
altă caracteră. Ideea despre înființarea 
imperiului ' polonă e considerată din ce 
în ce mai multă ca o fantomă și utopiă. 
Trebue să ne mirămă că mai suntă 6- 
menl politici, cari credă că Polonia pote 
să se reînființeze cu ajutorulă Germaniei.

Mai multă și mai seriosă conside- 
rațiune însă merită cestiunea relativă la 
o legătură mai strînsă a părțiloră lo
cuite de Poloni cu Rusia, care are ună 
vastă terenă pentru activitatea talente- 
loră. Polonii se convingă din ce în ce 
mai multă, că cestiunea numai cu aju
torulă Rusiei și prin misiunea slavă pe 
care o are imperiulă rusă pote să fiă re- 
solvată.

Se apropiă momentulă în care se 
va cere dela Poloni ca să se pronunțe 
definitivă asupra acestei cestiunl vitale 
și în care să renunțe odată pentru tot- 
deuna la îndoelile și bănuelile loră.

„Dziennik Polski11 tțice, că 
agenții provocatori se încercă în 
Varșovia sS ațîțe tinerimea polonă 
la o acțiune în casulu unui res
boiu alu Rusiei.

SC1J111 E pILEL
Jliitistrulii de honvedj a permisă ca 

acei individl ai primei chemări a glo- 
teloră, cart nu au primită instrucțiune 
militară, precum și glotașii chemării a 
doua, decă în casă de răsboiu întră în 
servițiulă reuniunei „Crucea roșiă41 și 
decă pentru acesta pretindă o' recom
pensă mică seu nimică, să fiă eliberați 
de servițiulă armeloră. Printr’o altă or- 
dinațiune a ministeriului de honvecjl, se 
elibereză de servițiulă gloteloră urmă
torii medici: Directorii și medicii pri
mari ai instituteloră de nebuni ale sta
tului și private; medicii șefi ai despăr- 
țeminteloră chirurgicale și assistenții loră. 
Mai potă fi scutiți medicii primari și 
subalterni ai spitaleloră, întru câtă potă 
lipsi dela servițiulă armatei după aco
perirea numărului trebuinciosă de me

dici. Medicii cumunall și cercuall se 
scutescă atunci, când în cerculă respec
tivă nu se mai află nici ună medică.

• **
In Vale a arsă șura, grajdulă și co- 

perișulă casei țăranului Dumitru Hancea. 
Focul ă s’a iscată din nebăgare de semă. 
Paguba e de 600 fi.

* * *
Pe drumulă dela Sebeșulii de joșii la 

llipa de joșii ună țărână fu sfâșiată de 
lupi în elitele acestea.

* **
In Chtșiu a e.șită Some.șulă mică în 

mai multe locuri din albia.
** *

Comitetulă femeiloră Kulturcrpjlctu- 
lai ardeleana din Clușiu a ținută în 17 
Ianuară în casa orașului adunarea sa 
constitutivă. Orașulă fu împărțită în 8 
cercuri, din care fiecare î.șl are vicepre- 
sidenta sa. Acestea î.șl alegă subcomi
tetele loră. Bani se voră colecta deo
camdată cu pușculițe (cutiuțe ori lădițe). 
Fiecare din cele 250 de femei ale comi
tetului voră primi câte o astfelă de puș
culiță. — Decă nici acum n’oru face plo
pii pere și răchita micșunele, apoi nici 
nu mai facă niciodată.

* *
Notarulă cercuală Anton Bereczk 

din Domokos a fostă trasă în cerce
tare criminală, fiindcă a dcfraudatii bani 
de dare.

* * «
Comuna Clușiu a ștersă din bltge- 

tulă său subvențiunea de 1000 fi. pentru 
teatru. Ministrulă de interne întrebă în 
rescriptulă său, că de ce s’a ștersă ? — 
Nimică mai simplu : comuna Clușiului se 
îngropă’n deficită, er teatrală nu mai 
scapă de deficită.

Serbarea Bobotezii.
In Brașoiu. Serbarea Botezului Dom

nului s’a făcută la biserica Sf. Neculae 
din Prundă în Scheiu cu mare pompă, 
în bubuiturile trescuriloră ipiu.șorelorăj 
O companiă de soldați din reg. 2 de 
inf. a dată onorurile militare, pe lângă 
trei salve de pusei, er musica mili
tară cânta imnulă împerătescă. Comanda 
a avut’o d-lă locotenentă lona-șă. Din
tre oficerl au mai asistată : d-lu maioru 
Feistmantel dela infanteria, d-lă maioră 
Hrabowski dela honvecjl, d-nii căpitani 
Turiă și Literată dela infanteriă, d-lu 
căpitană Hroch dela husari, d-nii loco- 
tenențl Șerbescu și Negrea dela infan
teriă. d-lă locotenentă Popa dela arti
leria, d-lă locotenentă Baar dela husari, 
d-lă locotenentă Klein dela honvedl, d-lă 
sublocotenentă Br. Geyso dela husari. 
După terminarea ceremoniei, atâtă 
compania care a dată onorurile militare, 
câtă și toți soldații români dela infan
teria și honvedl, s'au întorsă la casarmă 
în marșurile musicei.

In Sibiiu. La biserica din subur-

F0n>ET0NULU „GAZ. TRANS.fr 
~(3)

POPA CARE SCIE CARTE
Poveste culesă de V. A. Ureche.)
Eh!... Cu Ștefană-Vodă nu era de 

glumă. Decă elă adesea vărsa sânge 
omenescă pentru o greșală de nimica, 
cum era să-i rămână bietului popa Ono- 
frei vre-o radă de nădejde că la 15 Ci- 
reșaru Vodă l’o ierta decă chiar nu va 
da în Divană răspunsuri bune la între
bările lui ?

La mare grijă întră părintele Ono- 
frei din acelu minută. Nu i se mai a- 
legea nici de mâncare, nici de odihnă 
cu câtu o cji se îngrămădea asupra al
teia, ca valurile la mare.

— Să vedeți omeni buni, cjicea por- 
carulă cătră săteni, privindă cum popa 
slăbea pe fotă diua de grijă; să vedeți 
că n’o se scic da răspunsurile așteptate 
de Măria Sa Vodă. Nu ve spuseiu eu, 
că-i subțire tare cartea popii ?

Și, cum se. întâmplă la omenirea în- 
tregă. cu câtu preotulu Onofrei slăbea 
de păsuri, cu atâtă se îngrășa 

culă său Glonță, de mulțămire sufietescă 
că o să iesă mintea lui mai la lumină 
decâtă a lui Onofrei.

Numai două dile mai era acum pănă 
la 15 Cireșaru și părintele Onofrei nu 
deduse de nici ună răspunsă de Domne- 
ajută. Și să nu cugețl, boerule, că bie- 
tulă popă nu se făcuse luntre și punte 
dor o da de unulă... Cercase elă doră 
și la psaltirie, o deschisese pănă în trei 
ort, pe sântulă pristolu, cu ochii închiși, 
la întâmplare boscorodindă de douăspre
zece ori „Domne miluește“ !... Der ce să 
vedl ? pe fața psaltiriei, la drepta, bie- 
tulă popă cetea totă osînda lui.

Ce mai chipzuise sântulă părinte ? 
Elă înșira pe sfânta masă tote cărțile 
bisericescl, și apoi, cu epatrafirulă pe 
capă, se învîrtise de trei ori în jurulă 
jertfelnicului și apoi, pe dibuitele, puse 
mâna pe cartea ce nemeri. — Era evan
ghelia. Dă epatrahirulă de pe ochi, ci- 
tesce : „T’ericifi cei se raci cu duliulu, că a 
acelora este Imperăția cerurilorii“ dicea e-
vanghelia pe fața dreptă. la loculă 
deschisă.

Va se <)ică, numai în ceru este scă- 
protivni- | parea mea ?! oftă părintele Onofrei.

In diua de 14 Cire.șară era părintele 
Onofrei totă atâtă de aprope de a fi gă
sită răspunsurile căutate, câtă e aprope 
Turculă de sfânta împărfășaniă. Iți era, 
deu, milă să întelnescl pe bietălu preotă, 
slabă și deșirată, de-i cădea potcapulă 
pănă peste urechi și anteriulă bălăbănea 
pe trupulă lui ca știuletele de porumbă 
singură într’unu hambară pustiu. Cău
tătura bietului preotă era paianjinită de 
veghiare și pășia gânditorii ca luna sin
guratică prin bălțile Bugeacului.

— De ce nu te întrebi, cinstite pă
rinte, și cu Glonță porcarulă, îi fjise 
Vrajbă Șoltuzulă, întâlnindu-lă în dimi- 
neța cjilei de 14 Cireșară și făcendui-se 
milă de popa, caro i se păru ca ună 
mortă de pe fața căruia s’a ridicată 
giulgiulă.

Intrebă-te, dău, cu Glonță, că vorba 
ceea nici nu scii din ce tuft țișnesce ie
purele !...

— Să mă întrebă eu cu gogoma- 
nulă acela, eu?., răspunse măreță părin
tele Onofrei, care nici mortă nu vyea 
se se dea rămasă din carto de ună porcar.

Numai după ce Șoltuzulă se depărta, 
ce gândi popa ? Me, părinte Onofrei, a

decă de ce nu cerci, decă pănă și Șol
tuzulă te îndemnă? Badea Glonță por
carulă e omă nevoiașă... câțl-va zloțl tă- 
tărescl, vre’ună polobocă de miere, câ- 
te-va părechl de opinci moi, l’or face 
sâ nu mai spună la nimenea că pam ce
rută eu sfată, lui, unu porcară fără de 
învățătură... Păi ce!... „Dă din mâni, 
Petre, că te îneci11 a strigată Mântuito- 
rulă unui cogemite apostolă. Ean să 
mai cercă și cu Glonță! — Păstorii ăș
tia hăulindă totă dina a lene prin munți 
și ponore, se istețescă multă și se gân- 
descă la multe de care noi cărturarii 
n’avemă nici bănuială... Ci hai. mă pă
rinte, la nea Glonță!...

— Totă lumea spune, mei Glonță, 
că ești ună nătărău, dice părintele Ono
frei, găsindă pe porcară pe priporulă 
unui deală coperită de stejari bătrâni, 
pe sub cari turma lui de porci cronțăia 
cu nesață ghinda cădută de cu tomnă. 
Toți din sată te socotescă, nea Glonță, 
de omă prostii, numai eu nu. Așa di- 
ceamă eu erl sera lui jupână Sucilă pîr- 
garulă: „Vrei iă-țl dovedescă, jupâne 
„pîrgare, că rău și făr’ de cale ați totă 
„subțiată simbria lui Glonță, că elă nu 
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biulu Iosifă a asistată la ceremonii o 
jumătate de batalionă din reg. 31 de 
inf., snb comanda d-lui maiori Veleanu. 
Sau dată trei salve de pusei și musica 
a cântată imnulft împărătesei. D-lă pen- 
sionisti Irimie Scurtu a dăruită solda- 
țiloră, cari au asistată la ceremonii, câte 
10 cr., er musicei militare 5 ii.

In București. La orele 11 și jumă
tate dimineța s'a săvârșiți sânțirea a- 
pelori la pavilionuli de pe cheiulă Dâm- 
boviței de cătră Mitropolitulă Primată, 
însoțită de derula mitropolitani, în pre- 
sența Regelui, încunjurati de casa sa 
civilă militară. La acești ceremonii au 
asistați miniștri, președintele și membrii 
Senatului, aflători în capitală, înaltele 
curți de casațiune și de compturl, cur
țile și tribunalele, corpuli profesorală, 
primaruli capitalei cu consiliuli comu
nală. camera de comerciu, oficerii gene
rali și superiori cari n’au fostă sub arme și 
funcționarii superiori ai statului. In mo- 
mentulu când Mitropolitulă Primată a 
pusă sânta cruce în apă. tunurile de pe 
Dealulă-Spirei au dată obicinuitele salve. 
După săvârșirea rugăciuniloră, Regele, 
înconjurată de statele-majore. a primită 
defilarea trupeloră.

DarulQ de Crăciunu pentru copii se- 
racT aplicați la meserii în Brașovu.

In sera din ajunulă Crăciunului co- 
mitetulă „Associațiunei peptru sprijinirea 
învățăceiloră și sodaliloră români mese
riași a distribuită în una din spațiosele 
săli ale gimnasiului română, fără multă 
pompă și gălăgia, vestminte la copii să
raci aplicați la meserii.

Acestă bună obiceiu îlă practică co
mitetulă Associațiunei de mai mulțl ani 
și a fostă silită de împrejurările triste, 
în care se află bieții copii dela meserii, 
(căci în cea mai mare parte se recruteză 
din familiile românescl cele mai lipsite), 
să apeleze în fiecare ană la simțulă de 
umanitate și filantropiă ală cetățeniloră 
din Brașovă, pentru ca să potă satisface 
celoră mai neapărate trebuințe de a îm
brăca pe bieții copilași lipsiți și de cele 
mai necesare vestminte.

Ori de câte ori avea comitetulă pănă 
acum ocasiune a împlini acestă actă de 
binefacere, acestă mică serbare, în locă 
să fi produsă ună sentimentu de mulță- 
mire în inimile celoră presențl, causa 
tuturoră mâhnire și supărare, căci pu
țini din mulțimea biețiloră copii, cari 
veniseră plini de bucuriă să primescă 
unu mică ajutoră, puteau să se împăr- 
tășescă din darurile ce le putea să le o- 
fere comitetulă.

In anulă acesta serbarea din ajunulă 
Crăciunului a avută unu altă caracteră. 
Nu a fostă mai pomposă, nici publiculă, 
care a asistată, nu a fostă mai numerosă ; 
der comitetulă a avută via satisfacțiune 
de a pute distribui ajutore neasemănată 
mai mari și a procura la ună mare nu

„e omă prostă, ci omă de sfată alesă ?.. 
„Uite, dumneta și cu totă sfatulă cre- 
„dețl că numai eu am sâ sciu da răs
punsuri la întrebările cele trei ale lui 
„Vodă ; da ean să audițl pe badea Gldnță, 
„să vedeți ce minunată ar sci și elă da 
„răspunsurile..11

Așa e fiiule Gldnță, că ai sci do să 
spui lui Măria sa Vodă, decă te-ar în
treba: „cătă prețuesce elă ? In călii timpă 
ra ocoli elă lumea, cu sabia sa viteză; 
■și care e yitndulă lui cehi greșită ?“

Așă! țl-ai găsită să înșele părintele 
Onofrei pe nea Gldnță, cu șoșele, cu mo
inele de soiulă acesta. Nici pe vorbă 
de clacă, nici pe zloți tătărescl, nici pe 
Zece vedre de miere, nici pe douăspre
zece părechl de opinci moi arpă site la 
Suceava, nu se primi Glonță sădea pă
rintelui Onofrei sfatulă ce umbla să-i 
smulgă.

— Scii tuia părinte? Ce mai la deală 
la vale... dă-ml anteriulă, giubeaua și 
potcapulă sfinției tale se le îmbracă eu; 
și așa nu-țl mai vină, că ai slăbită de 
nevoe. ai ajunsă subțire ca resteiulă de 
alună. Imbracă-te cu ițarii și cu suc- 
manulă meu, ține-mi loculă, colea, la 

mără de copii adevărată bucuriă de săr
bătorile Crăciunului.

Are a se mulțămi numai marinimo- 
șiloră donatori și fundatori Jlichailă și 
Elisa Stroesco, deeă s’a putută îndeplini 
acestă frumosă actă. Pentru prima dată 
s’a distribuită o parte din venitulă fun- 
dațiunii destinate spre scopulă acesta și 
resultatulă a fostă, că mai multă de 92 
copii dela diferite meserii, care de care 
mai lipsită și mai golă, a primită vest
minte și încălțăminte, amăsurată trebuin- 
țeloră, ce s’a constatată de membrii co
mitetului.

Serbarea s’a deschisă printr’ună dis- 
cursă rostită de președintele societății, 
părintele B. Baiulescu, prin care a ară
tată însemnătatea dilei și a adusă vii 
mulțămite în numele reuniunei și ală co- 
piiloră mariloră fundatori M. și Elisa 
Stroesco.

Mai imposantă a fostă însă sfârși- 
tulă, căci glasurile copiiloră veseli de 
darurile primite, cari aclamau cu viă 
recunoștință numele Michailă și Elisa 
S roesco, au produsă în inimile tuturoră 
celoră de față mai multă impresiă și mai 
multă efectă decâtă discursurile cele mai 
elocuente, ce s’ar fi putută rosti.

Dea Dumnecjeu ca să se mai gă- 
sescă și alții, cari să calce în urmele ne- 
muritoriloră binefăcători ai poporului ro- 
mânescă din Transilvania, nobileloră su
flete M. și Elisa Stroesco. — („Meseria- 
șulă Română.“)

——>:<»:<-----
Sriri polițienesc!.

Alaltaeri sera după orele 8 canto- 
nierultî Egyed Lajos găsi între cantonele 
Nr. 288 și 287, aprope de fabrica de 
pele Diick, pe linia căii ferate, cadavrulă 
funcționarului de poște și telegrafă Ma- 
tyas Albert, călcată de trenulă de per- 
sone ce a plecată erl la Clușiu. Numi- 
tulă cantonieră visitase, înainte de ple
carea trenului, conformă regulamentului, 
distanța căii ferate lui încredințate și 
găsise totulă în ordine. Probabilă că 
Matyas Albert s’a furișată după canto
nieră și s’a aruncată pe șinl. Capulă 
și brațulă stângă ală sinucisului au fostă 
totală despărțite de trupă; în totă ca- 
sulă s’a sinucisă în stare de turburare 
a minții. Deja acum doi ani, când a 
fostă transferată dela Brașovă la Clușiu, 
s’a observată la elu turburare a minții.

Alaltaeri sera i s’a furată birtașului 
de aci George Liess ună cuțită fină de 
bucătăria. Poliția e pe urma făptuito
rului.

Crima din strada Dionisie in București.
Cetimă în „România11 : Represen- 

tanții diferiteloră diare din capitală s’au 
întrunită la redacțiunea „Românului1*, 
unde d-lă prefectă ală poliției capitalei 
s’a presentată spre a da informațiuni cu 
privire la îndoitulă omoru din strada 
Dionisie.... Vomă resuma aci informa- 
țiunile date de d. Moruzi: 

turmă; oiu merge eu în loculă sfinției 
tale la Romană și oiu da eu răspunsuri 
lui Vodă; de nu i-o plăcea pe mine m’o 
spendura, ori m’o tăia, ori buzdugăni.

Ce gândi popa?... Mă părinte Ono
frei! Mai bine o di porcară tologită pe 
pajiște, decâtă ună leșă de popă putre- 
dindă de aliluia sub pajiște!

Haide trampa cu hainele, mă Gldnță ! 
Nu că mă temă eu d’a merge la Divană 
singură, der am făcută, mă Gldnță, ună 
buboiu la molele speteloră de nu potă 
încăleca tretinulă să mergă la Romană. 
Du-te dumneata, bade Gldnță, și no- 
rocă bună.

— După ce oiu trece hopulă, adăugă 
popa între dinți, îmi iau eu er hainele 
și Onofrei totă la altară, pote și epis- 
copă de Rădăuți, er nea Gldnță totă cu 
ghioga după porcii satului!...

— Ci haide, trampa fiiule !...
Hainele popii, de pe când era elă 

rotofeiu, veneau acum leite lui nea Gldnță 
și ițarii și sucmanulă acestuia, (cari nici 
le mai putea îmbrăca de multe dile 
Gldnță, că nu-lă mai încăpea), se potri
veau popii ca teaca la cuțită.

(Va urma.)

La începută, după interogatorielo I 
luate servitorului (lui Lespezeanu) Ilie I 
.și soției sale Anica, atâtă judecătorulă 
de instrucția. câtă și prefectulă îșl fă
cuseră convingerea, că soții Lespezeanu 
au fostă strangulați de slugile loră....
Ilie, la interogatorală din mană, când 
fusese pusă în încurcătură, s’a prefăcută 
că leșină, fără a i se fi putută scote ună 
cuvântă. Dusă cu duba la Văcărești, 
(temniță), elă a fostă băgată în celula 
lui și dimineța sentinela l’a vtilută spen- 
durată de o curea, pe care o legase de 
crucea ferestrei.

La Ilie s’au găsită mai multe scri
sori. Scrisorile suntă în uuguresce. Pre
fectulă a pusă pe cineva se le traducă. 
0 particularitate s’a observată într’ân- 
sele. Unele frase smită necomplectate, 
și în loculă cuvinteloră suntă nisce 
semne, precum * și cum și nisce cu
vinte, cari singure n’au nici ună înțelesă 
der cari se presupune a fi semne și cu
vinte convenționale. Scrierea lui Hie 
este curgâtore, și dovedeșce a nu fi fostă 
fără orecare instrucțiune....

Asupra prinderii lui Ionă Mache- 
donă, unulă din asasini, etă amănunte 
complecte:

Revenindu-se asupra părerii, că nu 
numai Ilie și Anica suntă asasinii, par- 
clietulu a ordonată nouă arestări. I11- 
tr’ună carnetă ală d-lui Lespezeanu s’a 
găsită numele servitoriloră ce a avută 
și timpulă câtă a servită fie-care. Intre 
aceștia era și Ionă Macliedonă, pănă 
erl în serviciulă d-lui ingineră Cucu. 
Prefectulă autorisâ pe comisarulă Bog
dană să facă o perchisițiune în odaia 
servitorului bănuită. Perchisiția s’a fă
cută în lipsa lui. și s’a găsită ceasor- 
niculă d-lui Lespezeanu, vîrîtă într’una 
din saltele. Comisarulă a prinsă apoi 
pe Macliedonă la o cârciumă și l’a a- 
restată. La interogatorii, a făcută măr
turisiri complecte. Elă este unulă din
tre asasini. îndoitulă omoră l’a comisă 
împreună cu alțl patru pe cari poliția 
i-a pusă în urmărire. Ilie, servitorulă 
soțiloră Lespezeanu, a fostă complicele 
loră. Acesta i-a introdusă în casă. 0- 
biectele furate de Macliedonă suntă: 
ceasomiculă, ună inelă, nisce mici o- 
biecte și ună portofelă cu 500 franci în 
hârtiă. Restulă baniloră a fostă luată 
de ună altulă, care este urmărită de 
polițiă, der ală cărui nume nu-lă pu- 
temă comunica. Acesta luase ceasomi
culă d-nei Lespezeanu și l’a vândută 
unuia în București pe ună preță de ni- 
mică. Ceasomiculă se află în posesiu
nea prefectului.

Ecă în ce împrejurări s’a săvârșită 
crima după declarațiile lui Machedonă: 
Erau cinci inși. Doi se preumblau pe 
dinaintea casei victimeloră, doi pe dina
intea caseloră din față, er unulă era la 
colțulă stradei Clemenței, spre a pândi 
pe sergentă când va părăsi postulă ca 
se se ducă la casarmă. Acestă din urmă 
îndată ce vădu pe sergentă apucândă 
pe strada Minervei, înștiința pe ceilalți 
tovarăși, și cu toții intrară în curtea ca
sei d-lui Lespezeanu. Aci îi întâmpina 
Ilie, care, întrebată: cum stau lucrurile, 
răspunse: totă precum sciți. Atunci in
trară în bucătăria și legară pe Anica. 
Acesta începu să țipe, dâr a fostă înă
bușită. Se prefăcură apoi că leagă pe 
Ilie, și intrară pe urmă în casă, unde 
săvârșiră oribilele ciume.

După acesta, deslegară pe servitori 
și plecară p’aci încolo, după ce acela, 
care păre a fi fostă dirigentulă loră, 
dete celorlalți trei ungureni câte două- 
deti lei, și după ce furară nisce haine 
și o blană a d-lui Lespezeanu, cu care 
unulă dintrânșii s’a îmbrăcată.

Femeia Anica, speriată în momen- 
tulă când tâlharii au intrată la densa, 
a mușcată pe tundă de degetă. Mușcă
tura s’a găsită la degetulă lui Mache
donă, care însă, spre a nu fi recunos
cută, șl-a strivită degetulă cu tocidă 
cismei.

După asigurările date de d. pre- 
fectfl. ceilalți patru asasini suntă urmă
riți cu asiduitate și se speră că în cu- 
rândă voră fi prinși.

NECROLOGtJ.
Nicolae și Maria Genovitz au pro

funda durere de a vă face cunoscută în
cetarea din vieță a prea iubitei și unicei 
loră fiice Areti în etate de 10 ani, a 
cărei îmormântare a avută locă Luni, 
28 Decemvre a. c., în cimitirulă Șerban- 
Vodă din București. B u c u r e s c I, 1887.

*
Ilomulă S. Orbeauă preotă gr. cat. 

cu soția s’a Ainalia, născută Harhai; Sil
via, măritată Alexandra Sava; Lavenia, 
măritată Filonă Truța ; Lctiția, măritată 
IoanăLucaciu ca fii, noră, gineri; Î11 nu
mele lor, al nepoților, nepotelor ; al numă- 
șiloră consângeni mai de aprope și mai 
departe, a cunoscuțiloru și a număroși- 

loră amici, cu inima frântă de adâncă 
durere aducă la cunoștință, cumcă prea 
iubitulă loră tată, socru, moșă, consen- 
geană și sinceră amică Filo i Orbeantt, 
fostă parochă gr. cat. ală Iclan<|elului, 
după ună atacă de apoplexie șl-a dată 
nobilulă său sufletă la 20 1. c. la 6 bre 
a. m. în ală 60-lea ană ală etăței, 
și ală 35 ană ală preoției sale. Rămă
șițele pământesc! ale în Domnulă re- 
pausatului se voră binecuvânta la locu
ința s’a în 22 1. c. la 11 ore a. m. după 
ritulă gr. cat., și după aceea se voră 
depune spre etemulă repausă în Ceme- 
teriulă din locă. Iclandelă, în 20 Ian. 
1888. st. n. Fiă-i țărâna ușoră, și me
moria neuitată!

-----—

DIVERSE,
Spionii muscălescii in Cfușu. Bărbați 

vrednici de credință — scrie „Ellenzek“ 
'— vorbescă cu totă seriositatea, că în 
dilele acestea ună oficeră dela armată a 
pusă mâna pe ună spionă muscălescă, 
tocmai în timpulă când acesta îșl făcea 
spionagiele sale. Oficerală urmări cu ochi 
suspecțl mișcările străinului muscală, și 
când acesta îșl deschise pentru ună mo- 
mentă mantaua, elă observă de dedesubtă 
uniforma de oficeră muscălescă. Străi- 
nulă este astădl deținută. Se vorbesce 
că s’ar fi și constatată deja, că e ade
vărată spionă muscălescă. Altmintre
lea „Ellenzek“ publică scirea acesta nu
mai sub reservă, și fiind-că e celă mai 
rău informată diară, noi o dămă și mai 
cu reservă.

—

SCLRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, alu „Gaz. Trans.“) 
Belgradu, 24 Ianuarie. Scup- 

cina a fostu disolvată, fixându-se 
nouele alegeri pe (țiua de 4 Martie. 
Disolvarea a fostu provocată prin 
atitudinea fracțiunei liberaliloru 
devotați lui Risticî.

Berlină, 24 Ianuarie. In con- 
siliulu federală s’a presentatu pro- 
iectulu privitorii la facerea unui 
împrumutu spre unii scopu mili
tară, care se 4ice c& ar fi desem
nată ca secretă. Se vorbesce că 
și suma numită în urmă de 230 
milione în realitate încă totă nu 
corespunde scopului.

Constantinopolu, 24 Ianuarie. 
Muntenegrulă cere estradarea Mun
tenegreni lor u, cari au luată parte 
la ataculă Burgasului.

Sofia, 24 Ianuarie. Prințulă 
Ferdinand și princesa Clementina, 
mama lui, au plecată de aci.

Rectificare. In Nr. 5 ală „Gaz. Trans.“ 
pe prima colonă din pag. 1, la subs
crierile telegramei de felicitare din Nă- 
săudă, este a se ceti: Vicarulă Moisilă, 
Dr. Moisilă și Dr. Alexi.

CtarsulA pieței Brașovu
din 22 Ianuarie st. n. 1888.

Bancnote românesc! . Cump. 8.44 Vend. 8.46
Argintii românescil . 8.40 n 8.4-1
Napoleon-d’orI . . . 10.— n 10.03
Lire turcesc!.... 11.30 11.35
Imperiali................... t) 10.30 10.35
GalbinI........................ 5.90 5.96
Scris, fonc. „Albina11 6"/0 n 101.— 102.—

» n n fyi/o 98.— B 99.—
Ruble RusescI . ♦» 109. 5 109.25
Discontula .... 6' -—8% pe ana

Cursulu la bursa de Viena
din 22 Ianuarie st. n. 18S8.

Renta de aură B°/n . . ................... 97.40
Renta de hărtiă 5"/0...................................83.55
Imprumutulă căiloru ferate ungare . . 148.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

osta ungare (1-ma emisiune) . . . 94.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . . 124.50 
Amortisarea datoriei căiioră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune! . . . 110.75 
Bonuri rurale ungare................................. 104.50
Bonuri cu clasa <Ie sortare .... 104.25
Bonuri rurale Banată-Timișu .... 104.50
Bonuri cu cl. de sortare ....................... 103.50
BouurI rurale Transilvane................... 104.—
Bonuri croato-slavone ........................102.—
Despăgubirea pentru dijma de vina un

gurescul ................................................. 99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescu . 119.—
Losurile pentru rcgularea Tisei și Sege-

dinului.......................................... 122.50
Renta de hărții austriacă................... 78.75
Renta do arginta austriaca.............. 80.65
Renta de aura austriaca.................. 110.10
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 136.—
Acțiunile băncei de credita ungur. . . 866.— 
Acțiunile băncei de credita austr. . . 273.— 
Argintă —.— GalbinI împărătesei. . 5.97
Napoleon-d’oii..................................... 10.05
Mărci 100 împ. germane................... 62.25
Londra 10 Livres sterlinge............. 126.70

Editoră și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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IOSIF GAVORA
Pentru luciu eminenta si gusta bunii la esposițiunea regnicolară din 1885 din

Budapesta, distinsu cu medalia cea mare a esposițiunii

W* In Budapesta, strada Vâczy Nr. 17.
Recomanda obiectele necesare pentru 

adjustarea bîsericiloru și capelelorii 
cu cele ce sunt provedutu în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate

reuniuni de îninor- 
inentare.

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc.

| etc.

°8
§ 
$ o 
s o o o o o o o o o o o o o o o o o

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

in cetate, strada căldărariloru snb Nr. 521 se va vinde pe calea licitațiunii libere 
la 25 Ianuarie 1888 înainte de amiadl la 9 ore în cancelaria cărțiloru fnnduarc 
a tribunalului reg. de aici.

Condițiunile de licitațiune siuitU a se vede în cancelaria D-lui advocata 
Cari Adam din piață No. 91. 4,3—3

„ARDELEANA"
institutQ de credită si de economii, societate pe acții iu Oieșlie. 

Convocare.
Domnii acționari ai institutului de 

credita și de economii „Ardeleana11, so
cietate pe acții, se învită în virtutea șj-lui 
18 ala statutelor^ societății la a

ll-a adunare generală ordinară, 
care se va ține la Orfiștie în 26 Februarie 
1888 st. n. după ameda la 2 ore în loca- 
lula institutului ;Strada Domnilora Nr 12.)

Obiec tele puse la ordinea elitei suntîl :
1. Raportula direcțiunii despre sta

rea întreprinderii preste totu și despre 
resultatula primului ana de gestiune în
deosebi.

2. Raportula comitetului de supra- 
veghiare.

3. Deciderea asupra compturilord a- 
nuale și asupra împărțirii profitului curat.

4. Fixarea marcelora de presență 
pentru anula viitorO.

5. înmulțirea capitalului sociala.
6. Modificarea §§-lora 48 și 66 din 

statutele societății.
7. Eventuale propuneri făcute în sen- 

sultt țj-lui 28 din statutele societății.
8. Exmiterea a doi acționari pentru 

verificarea procesului verbala ala adu
nării generale.

Domnii acționari, cari în sensula 
§§-lora 20, 21 și 22 din statutele socie
tății doresca a participa la adunare în 
personă ori prin plenipotențiațl, sunta 
poftiți a-șl depune acțiile sale și even
tualele documente de plenipotență la casa 
institutului cela multa pănă la 25 Fe
bruarie st. n. la 12 ore antemeridiane.

Orație, la 20 Ianuarie 1888.
Direcțiunea.

în 12 Faurii a. c. se va ține in 
cancelaria comitetului administrativ 
de fondulă scolastică granițerescu 
(Sibiiu. strada urezului 6) o li
citațiune minuendă asupra adaptă- 
î'iloru ce suntă a se introduce la 
șcdla grănițărescă din Copăcelu. 
(% ore depărtare de Făgărașă).

Acesta se aduce la cunoscința pu
blică cu adausidu, că licitanții suntu 
îndatorați a, depune înainte de începe
rea, Ucitațiunei drepții vadiu dela 
suma de esclamare stabilită cu 4824 fi.

Oferte în scrisă, proveițute inse cu 
vadiu, sc primescu până la începerea 
Ucitațiunei.

Planulu, preliminariul!! precumu și 
condițiunile speciale de clădire, ss potă 
vede aici în fiă-care iți.

Sibiiu, în 21 Ianuariu 1888. 
Comitetuin administrativii da fondnlQ școlasticu 

alU foștilorU grănițefl din reg. rom. I
W Unt învețăcelu “WC 

care se fi absolvattl celu puținu 
trei clase gimnasiale ori reale, și 
cunosce limba română și una celu 
puținii clin celelalte limbi ale țării, 

se primesce în 
Tipografiia A. Mureșianu.

câtti se pote mai frumoșii,

Odăjdii felon
altele, dupA ritulu

gr. orientalii.

Prapori și stindarde 
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolâ, 
reuniuni industriale, re
uniuni de cântări și

Primescu repararea hainelord vechi precum și aurărirea și argintărirea pelân(â 
prețuri moderate.

■w- Cusături cu aură, argintii și mătasă și haine bisericesci, cusute cu firii de auru, 
argintă și mătasă.

Dantale bisericesci. Invălitore de prestolu. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.
Punctualitatea mi-o potii adeveri prin mai multe sute de epis

tole de recunuHcință.
Cataloge de prețuri la dorință trimită libere de poet-port. 179,30—6

și

„ALBINA",
Institata de credita și de economii

FILIALA BRAȘOVU.
Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru ele 

amesuratu timpului de abcjicere, darea de venită de 10% și 
5, 4 seu 3 ’/2 % interese;

cumpără și vinde scrisuri fonciare de ale „Albinei" după 
cursulă cjilei, pe care totodată le recomandă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantagiosă hârtia, pentru plasarea de 
capitale;

escompteză cambii cu celu puțină două subscrieri după 
calitatea loră cu interese de 6 ’/.,—8%;

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea suntă 
asigurate prin hipotecă cu 7% interese;

acordă credite de contă curentă cu 6 */2 % interese;
acordă împrumuturi pe mărfuri cari au o valore stabilă și 

nu suntă supuse stricărei pe lângă interese dela 6 ]/2— 8% după 
suma împrumutului;

acordă împrumuturi pe tote efectele cotate la bursa din 
Budapesta, Viena și Bucurescî, până la 85°/' a cursului lorii 
pe lângă interese pe 6'/2%;

cumperă și vinde după cursulă (Jilei monete;
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea de ori-ce 

hârtii de valore pe lângă cele mai ieftine condițium;
închiriază pe teritorială ce-lii-posede lângă gara Brașovu, 

și care e pAn șine în legătură nemijlocită cu gara însăși, a- 
tâtu locuri libere pentru depositarea de marfă câtă și cabine 
în magazinele sale seu magazine întregi, și primesce și canti
tăți mai mici de mărfuri spre depositare în magazinele sale.

Deslușiri detailate se potă lua la cassa filialei și Ia băr
bații de încredere ai acesteia.

Oarele de cassă suntă în fiă-care c]i dela 9—12 a. m. și 
dela 3—5 p. m.

Localulu „Filialei44 este în Brașovu, piață 
Nr. 90, etagiulu I.

Am ondre a face cunoscuta prin 
acesta, că ml-am mutată

CANCELARIA DE ADVOCATURA 
în Brașovii, în Ulița negră No. 342.

Numele meu și renuinele meu celii 
buna de mulțl ani ca advocata garantezi! 
că voiu îndeplini consciințiosfl, cu punc
tualitate, procesele ce mi se vortt încre
dința și altufeliu, de feliu de substituțiunl.

Brașotil, în 10 Ianuariu 1888.
Cu deplina respecta 
Nicolau Găitana.

jude de tabla regiă.judiciară, în pen
siune și procuratoru diplomata.

ROMÂNij,
care a absolvatu Academia comer
cială. și a făcută pracsă la o bancă 

marc, caută angajamentu.
A se adresa la Administrațiunea 

„Gazetei Transilvaniei". 5,3—1

Avisu d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reinoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. să binevoiască a sene adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

I Adminislrațiunea, „Gaz. Tranxfi

PUBLICAȚIUHE.
In puterea înaltei aprobări esprimate prin ordinațiunea înaltului 

Ministeru regescu ungur, de interne ddto 26 Noemvrie 1887, Nr. 
76.289 IV g. se va vinde, pe cale scripturistică de oferte, mai multă 
oferentului. edificiulu folosită mai înainte ca spitală militară, din ulița 
căldărariloru Nr. 523.

Referitorea pertractare publică de oferte- se va ținea Joi, In 1 (> 
Februarie 1888, după prânclu la 3 ore, în biroulu oficiolatului oră
șenescu economică cu care ocasiune se voră deschide și ofertele 
ascernute. Condițiunile de oferte se potă esamina de fie-cine în 
amintitulu birou în decursulă oreloră oficiose.

Ofertele sigilate și provădute cu unu timbru de 50 cr. au ca 
să se așternă în amintita di cehi multă pănă la 12 ore la prândă 
d-lui primară Francisco de Brennerberg.

Ofertulu trebue să fie provădută cu unu vadiu de 10% din 
suma oferată ca preță de cumpărare. Vadiuhi se pote constea din bani 
seu hârtii de preță; ofertulu are să conțină dechiarațiunea. cumcă 
oferentulu cunosce condițiunile de ofertă și acele contractuale și că 
se supune loră pe deplină.

Realitatea. ce are să se vendă. este prețuită de cătră oficiolatulă 
orășenescu pentru clădiri cu 25.000 11. și la cerere se pete vedea 
în fiecare timpii pe lăngă intervențiunea oficiului orășenescă eco
nomică. la care se află și cheile.

Brașovu. 14 Ianuarie 1888.
1C)3! Magistratulu orășenescu.

CONVOCARE!
„SPERANȚA-, reuniune de împrumuți! și păstrare 

în Borgoprundti, va ține Duminecă, în 26 Februarie 
a. c„ la 2 ore p. m„ în localitatea școlei fondațiunale 
din locu Adunarea ei generală ordinară, la care p. t. 
domnii membri prin acesta suntu învitațl.

Ordinea (piei:
1. Censurarea rațiuniloru, statorirea bilanțului și împărțirea

divideudeloru.
2. Propunerile consiliului de inspecțiune.
3. Propunerile membriloril.
4. Restaurarea direcțiunei conform § 30 din statute.
5. Alegerea consiliului de inspecțiune.

Borgoprundu, în 21 Ianuarie 1888.
Direetorelo reuniunei:

7 l>r. N. Ilanganiițiu.
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


