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Mirt de 50 ie am„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Aratlîi, 1 Ianuarie 1888.

Dumneijeu, ve dee puteri pen
tru continuarea luptei demnilor!! 
antecesori. Sub stindardul D-vostre 
cu inseinnulu: demnitate națională, 
suntu angajatu totdeuna.

Regretă că nu potu fi între 
D-vostre. Petru Truța.

Blașiu, 1 Ianuarie 1888.
Victorii! Triumfă!

G. Bărbatu. B. Turcu.
Baia-mare, 1 Ianuarie 1888.

Se iii binecuvântată, aprigă 
luptătore, ce o jumătate de seculă 
cu gloriă ai purtată stindardulă, 
luptând pentru înfrățire și scumpa 
libertate, pentru lumină și cultură 
cu zelu neîncetată. Și celu ce mai 
anteiu l’a ținută, ostașulfl vete
rană, de noi stimată, la mulțl 
ani se trăiescă !*)

Românii Băimărenl.
Blașiu, 1 Ianuarie 1888.

Regretămă, că nu putemă par
ticipa decâtă numai cu spiritulă 
la marea serbătore națională.

Dee ceriulu ca scopulă urmă
rită de „Gazeta Transilvaniei, “ 
care este ală tuturoru Româniloră, 
se se realiseze câtă mai curendă.

Teologii din Blașiu.
Chișiiieu, Ungaria, 1 Ianuarie 1888.

Cu ocasiunea serbărei jubileu
lui de 50 de ani ală „Gazetei 
Transilvaniei11, ve rogă se primiți 
gratulațiunea și felicitările mele 
sincere. Mihaiu Veliciu.

Galați, România, 1 Ianuarie 1888.
Cincîcjecl de ani de luptă se 

ve iută reșcă a purta pe viitor ă 
cu aceeași energia stindardulă a- 
deveratei politici românesc! ce re- 
presentațl.

Cetățeanu. Barbescu, Halița, Dobreanu, 
Munteanu, Radu. Constantinii, Popii, Cer
chezii, Coltofeanu, Crăiniceanu, Frigă- 
toru, Chiriacu. Marinescu, Paulii, Cons- 
tantinescu, Pitiși.

Mizilii, 1 Ianuarie 1888.
Ani mulțl „Gazetei Transil

vaniei4 ! Trăiescă luptătorii!
Mariu Mureșianu.

Berladu, 1 Ianuarie 1888.
Școla politică propagată de 

„Gazeta Transilvaniei4 Wn decur- 
sulă celoră 50 de ani s6 fiă de 
bună augură și în viitoră națiu- 
nei române.

Recunoscință fundatorilor, suc- 
cesu gloriosă succesoriloru!

Profesorii: Ionii Popescu, Beloescu, 
Ghimbășanu, Neagoe, Onișoru, Palița, 
Catulu. Pană, Bistrițianu farmacista, 
Pamfilie architectă.

Fiuine, 1 Ianuarie 1888.
Jubileulu de astăzi este o 

rictoriă literară pentru scriitorii și 
cetitorii „Gazetei“ deopotrivă.

In semnă de bucuriă v6 urămu 
vieță îndelungată.

Mănescu, Cisar, Boilescu, Vincențiu 
Nicoră.

—<«•—

Brașovâ. 12 <24, Ianuarie 1888.
Opera de împăciuire a națiu- 

nei cehe și germane în Boemia a
♦ Telegrama acesta nl-a venitU forte schi« 

loJitâ și schimonosită, din care causă mai mult fi 
a trebui tu se gâciinfi ce vrea se cjică. — Hed. 

devenită în adevSratulă sensă ală 
cuvântului o muncă de Sisyphă.

Alai întâiu șl-a încercată noro- 
culă guvernulă, asigurândă și lim- 
bei cehice unu teremă mai largă 
de desvoltare prin cunoscuta or
donanță a ministrului de justițiă 
în privința folosirei limbiloră țâ
rii, cehă și germană, în oficii. Der 
n’a dobândită prin acesta decâtă 
puțină recunoscință din partea Ce
hiloră și o hotărîtă nemulțumire 
din partea Germaniloră boemi.

Germanii în cele din urmă au 
dată espresiune nemulțumirei loră 
prin aceea, că au părăsită dieta 
boemă, adoptândă politica de re- 
sistență passivă.

Trebue sâ recunoscă ori și 
cine, că conducătorii Cehiloră s’au 
purtată cu multă moderațiune și 
cruțare față cu oposițiunea ger
mană din țera Ioni. Ei dela în
cepută au adoptată principiulu de 
a asigura, câtă numai cu putință 
este, esistența națională și drep- 
tulă de limbă ală minorității ger
mane din Boemia. Cu alte cu
vinte, cele doue milione de Ger
mani sfi nu fiă nicidecum mai pu
țină îndreptățiți înaintea legii, ca 
cele trei milione de Cehi din 
Boemia.

In înțelesulă acesta conducă
torii Cehiloră Dr. Rieger și prin- 
țulă Lobkovitz au propusă astă 
tomnă Germaniloră stabilirea unei 
înțelegeri comune extra-parlamen- 
tare cu scopă de a se împăca Cehii 
cu Germanii, așa ca cei din urmă 
să potă lua erăși parte la, lucră
rile dietei.

In scopulă acesta —după ce 
președintele comitetului esecutivă 
ală deputațiloru dietall germani 
Dr. Seiniieykal a declarată că e 
gata a întră în negociărl, sub anu
mite reserve - prințulă Lobkovitz 
i-a adresată acestuia o scrisore, 
în care-i propune ținerea unei con- 
ferențe pe basele următore:

1. Să se asigure o curia în 
dietă pentru minoritatea națională, 
(adecă pentru Germani).

2. Să se reguleze cestiunea de 
limbă în comune și în districte.

3. Să se modifice disposițiu- 
nile legale esistente în privința 
întrebuințării celoră două limbi 
ale țării la judecătorii, spre mul- 
țămirea ambeloră părți.

4. Să se ușureze sarcmele ce 
li se impună minoritățiloră națio
nale în multe comune prin înfiin
țarea de scoli.

Germanii boemi au propusă 
prin Dr. Schineykal la punctele 
de mai susă diferite modificări, 
cerândă ca să fiă luate de basă 
a discusiunei „cu consemțămen- 
tulu guvernului:4 atunci ei, Ger
manii, voră întră în negociărl.

La acesta răspunse prințulă 
Lobkovvitz că nu pote promite 
ună consemțăinentă principiară 
în numele guvernului, der va stă
rui ca guvernulă să aprobe punc
tele ce voră fi stabilite în înțe
legere.

In urina acesta Dr. Schweykal 
a declarată în numele clubului de
putațiloru germani la 22 Ianuarie 
1888. că nu potă lua parte la con- 
ferența propusă de prințulă Lob- 
kowitz, dedrece n’au nici o garan- 
țiă că guvernulă va consemți la 

cele ce se voră stabili și după ce 
vădă, că dificultățile cari se opună 
primirei propuneriloră loră îșl au 
isvorulă în deosebitele vederi de 
d reptă publică.

Astfelă s’au curmată încercă
rile de împăciuire estra-parlamen- 
tare și e puțină speranță că gu
vernulă, de va lua chiar elă ini
țiativa, va dobândi în împrejură
rile de față mai multă.

Eată unde au adusă lucrurile 
în Austria păcatele guverneloru și 
pofta de supremația !

Darnlu doninei Constanfla Iriinie Popa.
încă în Nr. 1 ală foiei nostre 

din anulă acesta amă publicată 
amicabila și românesca felicitare, 
ce nî-a adresat’o din Munchen sti- 
matulă d-nă Irimie. Er. Popa, unulă 
din vrednicii fii ai răposatului frun
tașă din Săcele, Eremie Popa. Scri- 
sorea de felicitare s’a terminată cu 
următorele cuvinte, de cuprinsă 
multă însemnătoră :

„Binevoiți a primi și din partea ne
vestei mele o mică, modestă coronă în 
semna de amintire, căci aducerea aminte 
este uniculă raiu, din care nu putemă fi 
alungați14.

Acestă coronă, dovada nobilo- 
loru sentimente românescl ale J)6m- 
nei Popa, a sosită aici deodată cu 
scrisorea de felicitare, der din cause 
independente de noi *) amă pri- 
mit’o numai acuma.

Ea representă o cunună de 
lauri, lucrată cu deosebită gustă și 
artă din argintă curată, avendu 
ună diametru de 17 cm. Bobitele 
de laură suntă de aură. Cununa 
constă din două ramuri, cari josă 
suntă legate printr’o pantlică de 
aură cu inscripțiunea: „I)-liti Aur. 
A/ureșianu—în memoria jubileului „ Ga
zetei. 1888.“ Corona e așeejată pe 
o perină de mătase roșiă, jură îm
prejură cu șinoră tricoloră.

Românii din Macedonia.
Oficiosului rusă „Prawitelst- 

vvennvi Wjestni4 i se scrie din 
Salonică:

Mulțămită desterității deja cunoscu
tului Mărgărită și a altoru agențl ro
mâni, propaganad română face conside
rabili pași între Cuțo-Vlachii ori așa 
numiții Țînțarii locuitori în Macedonia. 
Agenții ajutorați de dorința Țînțariloră, 
de a învăța limba română, au înteme
iată în mai multe locuri școle de copii 
și de fete, cari se susțină parte din 
banii ce i-a donată guvernulă româna, 
parte din fondurile testamentare create 
de unii Țînțarl. cari și-au adunata o 
considerabilă avere în România. Se în
țelege de sine, că din școlele cele nouă 
s’a scosă de tota afară limba grecescă. 
Nu mai încape nici o îndoială, că în 
scurta timpă ea se va elimina și din 
acele școle țînțărescl, în care s’a susți
nuta pănă acum. Ce se atinge de în
cordările agențiloră români, de a câștiga

*; Corona după ce a sosită la posta din 
Brașovu a fosta triniesă la Budapesta, ca să fiă 
acolo prețuită mai întâiu pentru stabilirea tac- 
sei de vamă. De aici întârzierea. Acesta pro
cedură se urmezi cu tote obiectele, chiar și ou cele 
de valore minimă, precum inele ș. a. Nu înțe- 
legeină atâta centralisare în dei'avdrea publicu
lui. Se nu se afle ore în Brașovtl omeni de în
credere, cari se scie prețui atâta lucru?

Red. 

pe Țînțarl pentru unire, acestea au ră
masă pănă acum fără succesă. Partea 
cea mai mare a Țînțarilorft ține încă 
strînsă la credința ortodoxă, și respinge 
orl-ce apropiere de unire. Asemenea că 
Țînțarii și Albanezii ortodoxl din Ma
cedonia, cari suntă forte numeroși, au 
începută a accentua dreptulă loră de 
esistența națională. Mai nainte și ei, ca 
și Țînțarii, au învățată la școlele gre- 
cescl și limba loră maternă o au culti
vată numai în sînulă familiei. In acestă 
ană au începută a introduce în școle 
limba albaneză. Din banii ce i-a testată 
ortodoxulă albaneză Kerci, care s’a îm
bogățită în România, s’a înființată aci 
nu de multă o școlă albaneză, pentru 
care se trămită din România cărți în 
limba albaneză și cu litere latine ti
părite.

Delegatulă Papei, Monsignore Ro- 
netti, care nu de multă a plecată de 
aci, a visitată școla catolică de aci dim
preună cu seminarulă misionariloră, care 
se află afară din orașă, și a introdusă in 
aceste institute învețămentulă liinbei 
italiane.

La școlă se educă copii unoră Bul
gari, cari au trecută la catolicismă și la 
seminară, unde se propună tote obiectele 
teologice în limba bulgară, se creso.ă mi
sionarii catolici, bi timpulă din urmă și 
propaganda protestantă se nisuesce a 
pune piciorulă în Macedonia.

Misionarulă protestantă Samsonă a 
înființată aci, cu ajutorulă unui Grecă 
trecută la protestantismă, Miclialides, o 
casă de rugăciune, în care în tote Du
minecile se celebreză servițiulă divină. 
Credincioșii, c’am 30 la numără, suntă 
fără escepțiune Greci.

---- ---------------

SCIRILE BILEI.
Din Alba-Iulia primimă cu dta 21 Ia

nuarie n. c. o corespodență, prin care 
ni-se spune, că unii „patrioțl4 maghiari 
nu numai că nu respectă sărbătorile ro
mânescl, ci îșl bată chiar jocă de ele. 
Așa de es. ni-se spune, că fișcalatulă reg. 
de acolo tocmai a doua di de PascI din 
anulă trecută a pusă pe arestanții ro
mâni să care cu căruța năsipă în cetate. 
Totă acelă fișcalată a doua di de Cră- 
ciună. la Anulă nou și la Boboteză din 
anulă curentă a trimisă pe arestanții 
români la Evrei de au tăiată tdtă diua 
lemne pe sema acestora. Mai multă: 
în diua de Boboteză i s’a înterdisu pre
otului română gr. cat. ca să boteze pe 
arestanții români, dicendu-i-se, că ares
tanții n’au lipsă de astfelă de bosconiturî 
(„A raboknak nincs sziikseguk olyan ho- 
kusz pokuszokra.4) In sărbători mari, în 
sensulă contractului încheiată cu aren- 
datorele, este prescrisă a se da ares- 
tanțiloră carne ; arestanțiloră români însă 
chiar și în cfitia de Crăciună 11-s’a dată 
păsată și nu carne. De asemenea ni-se 
scrie că nu se respectă sărbătorile româ
nescl nici din partea judecătoriei r. de 
cercă de acolo; tocmai în dile de săr- 
bătore suntă mai mulțl omeni chiămațl 
la pertractare.

De comentară nu mai e nevoiă. Ră
mâne ca Românii din capulă trebiloră 
românescl în Alba-Iulia să’șl facă da
toria.

* * :ț
Episcopulă Lorenz Sclauch din ()- 

radeu-mare adresa ministrului ungurescă 
de culte o scrisore în care se îmbie de 
a preface baia episcopală de pe dome
niile episcopescl, cunoscută din causa 
tenneloră sale escelente, într'o bae de. 
cură. Ministrulă a trimisă în urma a
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cestora pe șefulă despărțământului de 
construcții din ministeriulă de culte, con- 
silierulu ministerialii Anton Weber, și 
pe profesorala de universitate Dr. Len- 
gyel la Oradea-mare pentru ca să lu
creze proiectele. — Universala ministru ! 
Decă ar ti numita ministru de tote și 
la tdte resorturile, s'ar face o însemnată 
economia visteriei. N’ar fi rea propu- 
uere.

** sje
Medicală comunei Brașovu a con

statata că iu Tt'rlungenl bâutue vărsatulă 
(bubatula), fiinda deja bolnavi peste 13 
inși.

* **
Ministrul" ungureștii de interne a de- 

trasa debitula poștala pentru țările co
ronei ungare foilortt polone ce apara în 
Parisa „Wohie polskie slowo* și „Glas 
polski/ sub cuvântă că au dovedita ten
dințe panslaviste.

* A*
Coruri none de plugari s’au înfiin

țata în comunele Hodoniu, protopresvite- 
ratul Timișdrii, și Sionioschesiu, protopres- 
viteratula Ienopolei. Ambele aceste co
ruri au cantata pentru prima dată sânta 
liturghia în sărbătorile Nascerii Domnu
lui. spune „Biserica și Școla“ din Aradă. 

A *A
Mediculă-maioră la lionvedl Dr. Fer- 

dinand Otrohan, a fosta transferata din 
Brașova la Lugoșă.

** *
Țăranula sasa din Sighișora I. Kai- 

ser, care în 16 Ianuarie n. se duse cu 
o saniă în pădure după lemne, fu aflata 
înghețata. Din nenorocire se apropiase 
cu sania prea tare de o gropă și se răs- 
tumase cu ea, îngropându-se în zăpadă. 

A♦ *
Din Oradea-mare se scrie, că Judele 

din Ceha, Vasilie Ciordarfl, fu atacata 
pe dramă cătră casă de lupi. Caii se 
speriară și o luară la fugă, er judele 
cădii din saniă. Bestiele flămânde se 
aruncară asupra nefericitului, și-lii rap- 
seră în bucăți. Visitiula văduse bine, că 
judele a căclută din saniă, der nu’i alerga 
într’ajutora ci dete bice calului și merse 
mai departe. *♦ ♦

Biuroulii orășeneștii de călători în B>a- 
șovîi face cunoscuta, că la 1 Februarie se 
vora libera bilete pentru Budapesta și 
întorcere, cu o reducere de 50% și cu 
o durată de 14 dile, la tdte stațiunile 
liniiloră următore : Brașova-Clușiu, Sibiu- 
Copșa mică, Cucerdea-T. - Murășului și 
Ghirișă-Turda.

A A*
In comuna Geoagiulă de josu, comit. 

Hunedorei, e de ocupata postula de ma
gistru poștala. Cauțiunea e de 100 fl. 
Lefa 180 fl. pe ana; cheltuell de cance
laria 40 fl., cheltuell de îmânare 18 fl., 
mai departe una paușală de espedare ce 

se va stabili ulteriorii. Intre Geoagiula 
de josa și Orăștie (12 cliilometrii va ave 
se circule în fotă dina o cariolă cu una 
cala a magistrului poștala. Petițiunile 
se adresezi în intercala de trei săptă
mâni la direcțiunea din Sibiiu a poșteloră 
și telegrafului.

* 
A *

Din Cernăuți se scrie, că în Witz- 
nitz au intrata la 21 Ianuarie noptea 
niște făcători de rele în oficiala de dare, 
după ce au sparta zidulu, și sfărîmându 
o casă de ferii Wertheim au furata 2181 
fl. bani de dare și 18,627 fl. deposite. 
De urma făptuitori]ora nu s’a data.

A A A
In Seghedinu s’a simțită Marți la 

amedl în săptămâna trecută una cutre
mura de pămenta. In suburbiula Ro- 
clius se cutremura pământulă cu ceva 
înainte de 12 ore, pe când în Seghedi- 
nula nou se simți abia la câteva minute 
după 12 ore. Pe partea de cătră Ro- 
chus a orașului a fosta cutremurula cu 
multa mai violenta. In mai multe case 
cădură vasele de bucătăria de pe polițe. 
Cutremurula se repetă după câteva mi
nute, der forte slaba. Cutremurula a 
fosta urmata de una sgomotă înăbușită 
ce se asemăna cu sunetula de departe 
ala tobei ora.

A ♦

O întâmplare de necrecjutU se isto- 
risesce din Făcetu. Din comuna înveci
nată Dichișă iDikes) în noptea de 17 
Ianuarie plecă ună țărână română cu 
fiiulă său de 13 ani într’o saniă la Lu- 
goșă. Pe dramă fu sania atacată de o 
haită de lupi, și țăranulă pentru ca să’șl 
scape viața, luă copilulă și-lă dete pradă 
lupilora. Nefericitulă copilă fu sfâșiata 
imediata în mii de bucăți. Ajunsă în 
Lugoșu, denaturatulă tată, mustrându-lă 
consciința, se înfățișa însuși la judecă
toria, unde fu arestată.

—- >«< - --------

Munții apuseni, în Transilvania, 
la finea anului 1887.

Publiculu română acum s’a dedata 
ca în continuu să audă și să vedă plân- 
sorl asupra neîndreptățirilora, pe cari le 
îndurămă dela omenii administrațiuuei 
politice și parte și dela judecători, cari 
nu ne cunoscă datinele și aplicările, ba 
de cele mai multe-orl nu ne înțelegă nici 
limba nostră, vorbită de l'/2 milionă de 
Români în Ardeală.

Omulu ar fi în drepta a aștepta dela 
ună poporă apăsată și jignită în dreptu
rile sale o încordare a puteriloră la re- 
sistință solidară și impunătore, însă la 
noi trebue să vedemă, cu durere, că chia 
sub greua apăsare, omeni crescuți și lăp- 
tațl cu lapte de mamă română mai află 
cu cale a’șl urî pe fratele său de sânge, 
numai decă îi dă mâna a lucra ca să-lă 
surpe.

Românii ardeleni din nenorocire su

feră de acesta ren chiar și pe tăremulă 
bisericescă, pe care îlă diregă ei înșiși, 
înțelegă multele vecsațiunl ce se comită 
de cătră organele biserieescl administra
tive față de subalternii loră, la ce forte 
puțină s’au gândită omenii de bine, ca 
să ’șl ridice vocea pentru încetarea loră.

Nu numai susu la curtea metropoli
tană trebue privită eu ochi ageri, ci hai 
să mei privimă și prin provincia la abu-' 
șurile și vobiieiile, ce totă mai tare se 
lățescă între unele părți ale provinciei 
archidiecesane. Din când în când se 
aude câte ună țipetă, apoi eră adorine. 
Publicnlă uită bucurosă a reveni la ast- 
felu de lucruri neplăcute, și niciodată nu 
se întrepune pentru a înfrâna abusurile, 
cari de ordinară sub o firmă seu alta se 
continuă.

Din munții noștri am cetită multe 
corespondențe prin diarele nostre, însă 
mai rare suntă acele, cari se ocupă și de 
căușele biserieescl și școlare; cele mai 
multe se referă la asuprire.le organeloră 
politice, cari nu numai în munții apuseni, 
ci preste totă Ardealulă bântuie poporală 
nostru, care sufere și numai cu greu se 
pote scutura de cugetulă fatalistică „că 
așa a fostă să o pățescă !u

Aceste suntu mângăerl copilărescl 
și nedemne de ună poporă consciu de 
sine, și rău să face când nu se combată 
abusurile și nelegalitățile cu tdte mijlo- 
cele legale.

Cei chiămațl a face acesta și a în
lătura cugetele slabe și corupțiunea su- 
fletescă însă au alte griji. Bietulu ma- 
terialismu a cutropită morala creștină, 
și mulțl dintre preoții noștri au devenita 
preoți de meșteșugă.

Este grea vorba, der faptele de tote 
dilele ne arată, că preoții în mare parte 
nu-șl mai înțelegă chiămarea nobilă de 
a fi propoveduitorii Evangeliei, și au de
venita omeni de speculă.

Suntu sate și orașe o mulțime, unde 
nici că e vorba a se mai ține cuvântări 
biserieescl, ci totă slujba bisericescă 
merge după unu șablonă vechiu, încâtă 
omenii pota să dormă în cursulă unui 
astfelă de serviciu divină monotonă, pe 
care din prunciă așa l’au aflată, și cu 
elă pote să moră, fîiră ca să scie în a- 
devări'i ce este creștinătatea adevărată, 
deorece, cum diseiu, predică nu se ține.

Voiu fi socotită de ună pesimista 
de cătră mulțl, însă nu mi-se pote im
puta tocmai de aceea, căci scriu aceste. 
Fiescecare se pote convinge cumcă nu 
esagereză. Decă privesce în jurulă său 
va afla tote aceste, cu escepțiunl, se în
țelege, cărora le dămă totă onorea.

Răulă acesta este cu atâtă mai du- 
rerosă, cu câtă nu pe cei bătrâni preoți 
îi putemă acusa, ci vina mai mare este 
a aceloră preoți tineri, cari suntă din 
timpulă dela 1848 încoce crescuți și e- 

ducațl în mare parte cu stipendii ale 
bisericei și ale națiunei române.

Poporală este setosă de a câștiga 
adevărațl conducători, deră va trebui se 
mai aștepte, căci anulă încheiată nu a 
arătată mai de locă bărbați de înalte 
cugetări, ci a avută nenorocirea, ca să 
înregistreze în catalogulă său o mulțime 
de păcate comise de inteligenții popo
rului română, dela cari acesta era în 
drepta să aștepte o bărbătescă purtare, 
și la a cărei prestare ei moralicesce 
suntă obligați.

Nu vomă scăpa de asupriri și ne- 
îndreptățirl, pănă ce nu vomă fi pătrunși 
de acelă simțămentă, cumcă iubirea re
ciprocă este basa vieții unui poporă, și 
nu este ertată ca din ură personală să 
vătămămă interesele poporului, din care 
ne-amă născută. Egoismulă și desu u- 
sitatulă antagonismă trebue să înceteze, 
căci urele personale ne facă slabi și 
imbecili, ba în cele mai multe cașuri ne 
facă instrumente vile în mânile agenți- 
loră politici nouă contrari.

Sărăcirea poporului trebue să ne tre- 
zescă din amețela în care și prin vina 
nostră ne-amă înglodată, și fiescecare 
inteliginte să-și dică „Susu inimile să le 
ridicămă

Cu acestu doru salută anulă nou 
1888. Neînfricatulă.

Tergulu de rlmători dela Severina.
Cetimfi în „Curierulu Finan

ciarii “ din BncurescJ dela 10 (22j 
Ianuarie:

Dela descinderea acestui tergă și 
pănă astădl suntă șese luni și câteva 
dile. Cu tote greutățile, ce nu lipsescă a 
se ivi la începutulă orl-cărei întreprin
deri, trebue să ne felicitămă cu toții de 
succesele culese de acestă tergă în’scur- 
tula timpă de când funcționezi.

Prin înființarea acestui tergă și a 
celorlalte două ce se voră deschide în 
anulă curentă la Constanța și la Burdti- 
jenl, guvernulă a creată comerciului de 
vite stațiuni de crescere și de scurgere 
de o utilitate marcantă, care profită cul- 
tivatoriloră prin faptulă, că îșl crescu și 
îngrașe vitele în modă sistematică și ef- 
tinu. și care profită în același timpu și 
cumpărătoriloră, fiă locali fiă străini, prin 
aceea că găsescă în aceste târguri totă 
soiulă de vite eftine, bine îngrășate și 
de o sănătate bine garantată.

Operațiunile târgului dela Severină 
în cele dintâiu șese luni ale creațiimei 
sale suntă o probă vidată de ceea ce 
avansămă aci. După Buletinulă oficială 
ală direcțiunii acelui tergă numărulă rî- 
mătoriloră întrațl spre îngrășare dela 15 
Iuniu pănă la 29 Decemvre inclusivă se 
iacă la cifra de 16.424 capete.

Din aceștia 8.291 s’au esportată pen
tru Austro-Ungaria la Steinbruch, 791

„FOELETONULtT GAZ. TRANSA
G)

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

(Urmare și fine.)
Sosi acum 15 Cereșară, Ștefană- 

Vodă adunase Divanulă în casa cea 
mare de ospăță a vlădichii din Romană.

Vodă stătea măreță, în fundulă că
mării, ncungiurată la drepta și la stânga 
de sfetnici, ca sântulă Dumnezeu la jir- 
decata cea de pe urmă. Divani.știi cu 
toiage de aură și de argintă, vărgate 
cu roșu și cu tdte fețele curcubeului, 
care-șl la loculă loră, îșl dedeau sfatulă 
în trebile țărei; când etă că surele a 
chindie, se deschise ușa divanului, și in
tra ună preotă.

— Popa Onofrei! cjise cu mirare 
Ștefană-Vodă, care puțin aștepta se vină 
popa la diua hotărîtă cu răspunsurile, 
după ce-lă simțise Vodă câtă era de să
racă de carte.

Părintele Onofrei! murmurară sfet
nicii, cari acum sciau și ei de șiretenia 
lucrului.

— Bine ai venită la noi, părinte 
Onofrei, adause Stefană-Vodă. Bre!.. da 
ce schimbată mai escl la față!...

— Hei ! Măria ta, grija schimbă 
fața omului!

— Așa este, Măria ta, flise marele 
logofătă. grija te îmbetrânesce și te po- 
cesce mai iute ca vremea.

— Ei, ce răspunsuri ne aduci, pă
rinte Onofrei? întreba Vodă.

— Măria ta ai disă: „popă, să-mi 
spui câtă prețuescă eu ?“

— Așa e... și ce-mi râspuncjl ?... că 
uite, dumnealoru, boerii domnesc!, îmi 
ejieu mereu că eu sunt fără preță!...

— Păi, așa socotescă eu, că boerii 
se înșelă, să am iertăciune dela măriile 
loră, se înșelă, din dragostea cea mare 
ce au cătră Măria ta, domne. Eu pe 
Măria ta nu dau decâtă 29 de arginți...

— Cum așa ?... exclama marele lo
gofătă îngrozită.

Decă Mântuitorulă și Domnulă nos
tru Isusă Christosu a fostă prețuită 
dreptă 30 de arginți, apoi Măria ta nu-i 
crede, doră, că-i fi făcendu mai multă 
decâtu 29...

— Minunată, strigară într’ună glasă 
divaniștii.

Ce se mai dică alta și Vodă, când 
sfatulă întregu se minuna de răspunsulu 
popei!

— Bine, părinte Onofrei, de spân- 
cjurătorea mișelescă ai scăpată... Acum 
la a doua întrebare.

— Măriți boeri dumnevostră, dise 
Glonță cătră sfetnici, au nu e adevărată 
că Măria sa Vodă e sorele Moldovei? 
Nu-i dicețl măriile dumneavostră cu a- 
cestă nume de sore?

— Așa e, așa e!.. strigară pe între
cutele boerii.

— Păi, decă așa e, urmeză Glonță, 
lui Măria sa Vodă, sore, ca să încon- 
giure lumea, îi trebue douăzeci și patru 
de ciasurl, că atâta pune sorele de se 
face di și nopte...

Mă rogă cearcă-te să arețl Divanu
lui că a mințită când a chiămată pe 
Vodă sore!

Răsună, deci, bolta casii de: așa e! 
ală boeriloră mari și mici și a curții 
mai mărunte.

— Da eu nu sunt sore, cerca să 
dică Vodă! Numai ce să mai ijică și 
Vodă, decă totă Divanulă într’o gură 
striga și lăuda răspunsulu istețu ală lui 
Glonță.

— Fie, părinte Onofrei.. când trei 
îți dică că escl cu chefă, te du și te 
culcă, necum când o țeră întregă te 
chiamă sorele ei!.. Să fie! Simt sore decă 
vă încăldițl pe lângă mine. Der decă, 
cinstite părinte, te-ai învrednicită cu a- 
cestă răspunsă să nu fii decâtă buzdu- 
gănită cu buzduganulă meu, en să-țl 
vedemă și ală treilea răspunsă.

— Ai întrebată, Măria ta: care e 
găndulîî greșită alu Măriei tale. Păi, mă
rite domne, chiar acum te înșeli în ceea 
ce gândescl..,

— A pățit-o !... murmura boierii.
— Cum așa? striga Vodă, iute cum 

era, de se cutremură Divanulă.
— Gândulă lui Măria sa niciodată 

nu-i greșită, părinte; c)ice vorniculă de 
țara de susă, celă mai lingușitoră din
tre sfetnici.

— Ba greșesce jupâne vomice, că 
și Vodă e omă, răspunde fără sfială 
Glonță. Măria sa crede acum că gră- 
esce cu popa Onofrei dela BărbescI?...

— Ei și?., strigă Vodă.
— Păi nu cu popa Onofrei stă de 

vorbă Măria sa, ci cu...
— Ci cu porcarulă Glonță. strigă
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s au vândută în interioralu țârei. 33 au 
fostă esterminațl din causa bolei de dinți 
și 1 singură a perită sub durata ca
rantinei.

După cum se vede sub punctulă de 
vedere ală sănătății, vitele nu lasă ni
micii de dorită, după cum nu lasă sub 
punctulă de vedere alu esportului în 
Austro-Ungaria mai cu semă. Prețulă vi- 
teloră continuă marșa sa spre urcare 
variândă între 65 și 72 bani kilogramul 
după deducerea de 45 kilograme viața 
de păreche și 4°/0 rabată.

Serate literare și mnsicale in BrașovH și Araiu.
In presera S-tului Ionă Botezăto- 

rulă. 6 Ianuarie c., Societatea de lec
tură a studențiloră dela școlele române 
gr. or. din locă a arangiată în sala gim- 
nasiului română o ședință publică în o- 
norea P. S. S. Dlui Episcopă ală Caran
sebeșului, Ionă Popasu. Ședința fu bine 
cercetată, abia mai încăpendă publiculă 
în spațiosa sală a liceului. Deschiderea 
ședinței s’a făcută prin d-lă profesoră 
N. Pilția, ca președinte ală societății. 
Urmară apoi celelalte puncte ale progra
mului, pe care l’amă fostă publicată. Tote 
punctele programului au fostă esecutate 
cu succesă și spre deplina mulțămire a 
publicului. Numerose aplause seceră din 
partea publicului fiă-care tîneră care a 
luată parte la esecutarea programei. Se
rata acesta a fostă o nouă dovadă des
pre zelulă și activitatea ca tinerii noș
tri desfășură în desvoltarea loră intelec
tuală, căutândă se se ocupe cu lucrări 
seriose și în afară de păreții classei. A- 
semenea ocupațium influințeză în celă 
mai binefăcetoră modă și asupra desvol- 
tării loră morale, asupra caracterului. 
De aceea îi felicitămă.

—x—
Mercuria trecută s’a ținută în sala 

mare a seminariului diecesană din Aradă 
serbătorea patronului acestei școlei a Sân ■ 
tului Ionă Botezătoriulă. Serbarea s’a 
începută cu cântarea „Astădl firea ape- 
loră se sfințesce,“ esecutată de corală 
eleviloră seminariului. După acesta di- 
rectorulu substitută Augustină Hamsea 
pronunță ună discursă comemorativă, în 
carele desvoltă importanța acestei școle 
întru desvoltarea ulterioră a clerului și 
a poporului din eparchia ortodocsă a 
Aradului, precum și importanța momen- 
teloru sărbătorii asupra desvoltării inte
lectuale și morale a eleviloră acestui in- 
stitută. După acestă discursă se ese- 
cută de musica instrumentală a tineri- 
mei ună imnă, er corală esecută piesa 
„Ema“ de Porambescu cu multă preci- 
siune.

--- —1 »—

Baluri în Deva, Aradă și Oravița.
In favorală fondului „Reuniunei fe- 

meiloră române din comitatulă Hunedorii“

se va arangia ună bală la 11 Februarie 
1888 st. n. în sala redutei din Dna. Deva, 
la 20 Ianuarie 1888 st. n.

Comitetulă arangiatoră : Romulă Ana- 
cuța, Dionisiu Ardeleană, Alesandin Ba- 
lașă, Aurelă P. Barcianu. Dr. Teofilă Bog
dană, Petru Dragits jun., Dr. Vasiliu Fo- 
doră, Dr. Ioană Mihu, Camillo Horvâth. 
Dr. Alesandru L. Hosszu. Dr. George 
Uea, George Jânosi, Dr. Cornelă Moldo- 
vană, Demetriu Moldovană, Silviu Mol- 
dovană, Iuliu Munteană, George Muntean, 
Augustă A. Nicora, Sebastiană Olariu, 
Valeriu Petco, Aurelă Popescu,1 Otto Po- 
poviciu, Iuliu Popoviciu, Beniaminu Popă, 
Niculae Radu, Gerasimă Sârbii. Silviu 
Stanciu, Marcu Theodosie, Caesar Theo- 
dosie, George Tulvană.

Inceputulă la 8 bre sera. Prețulă in
trării : de personă 1 fi. v. a.

Tinerimea română din JLradi" va a- 
rangia în 13 (25) Februarie 1888 în sala 
dela „Crucea albă11 ună bală, ală căruia 
venită este destinată în părți egale pen
tru fondulă „Associațiunei naționale ro
mâne11 și ală societății meseriașiloră ro
mâni „Progresulă“ din Aradă.

Femeile române din Oravița-montană 
voră arangia ună bală la 2 (14) Febru- 
ariu 1888 în sala Hotelului „Corona11. 
Bilete de intrare se capătă la casieră d-na 
Livia Vuia și sera la cassă. Prețulă de 
intrare de personă 1 fi., de familiă 2 fl. 
Contribuirile benevole suntă a se adresa 
cassierei. Venitulă curată este destinată 
fondului „Reuniunei femeiloră române11 
ce se va înființa în Oravița. Damele 
suntă rugate a se înfățișa câtă se pote 
în costumă națională. Inceputulă la 8 
ore sera.

Comitetulă arangiatoră : A. Coca, A. 
Cucu, N. Drăgană, G. Jiană, I. C. Lepa, 
A. Mangiuca, Dr. I. Mangiuca, B. Mun
teană, Dr. V. Olariu, C. Pastila, Al. Pau- 
lovici, Al. Pocreană, I. Popa, S. Purgar, 
C. StoiacovicI, I. Traila, I. Velciană, Dr. 
G. Vuia.

Literatură.
Romănische Revue, politicsh-littera- 

risclie Monatschrift, erscheint in Resitza, 
Siid-Ungarn; Herausgeber Dr. Cornelius 
Diaconovich. IV. Jahrgang I. Heft. Inhalt: 
An die Leser. (Seite 1). Zum jahreswe- 
chsel. (S. 3.) Naționale Solidarităt (von 
einem praktischen Politiker S. 8). Rund- 
schau. (Zur Abwehr. S. 11.) — Jubilăum 
des acad.-lit. Vereines „Petra Maior.u S. 
13. — Zur Magyarisirung der Adressen. 
S. 15 — Gehen wir mit den Russen ? S. 
15. — Sachsen und Romănen S. 17). 
Romăniens Antlieil am Kriege derJahre 
1877 und 1878. Von T. E. Vacarescu, 
Oberstlieutenant der Reserve. Aus dem 
Romănischen von Mite Kremnitz. Mit 
einer Karte und zwei Plănen, Leipzig: 
F. A. Brockhaus 1888. S. 21). Wilhelm 
von Kozebue. (Mit Portrait. S. 27). Die

din ușa Divanului Șoltuzulă Vrajbă, în- 
trândă iute.

Da, Măria ta. E Glonță porcarulă 
îmbrăcată în haina popei, ca să-lă scape 
de morte.

Popa Onoffei s’a îmbrăcată și elă 
în hainele lui Glonță de porcară și pă- 
zesce în loculă lui turma de porci în 
ștejeriște.

— Glonță porcarulă! dică cu ui
mire boerii.

— Glonță porcarulă? strigă Ștefan- 
Vodă, de se sgudui erăși Divanulă. Măi 
badeo, n’ai ghicită ală treilea răspunsă. 
Că eu nu cu ună porcară grăit-am acum, 
ci cu ... ci cu Pre sfintitiM episcopii de 
Rădăuți.

Cine, boieri dumneavostră, se cade 
să fiă păstoră ală țării, de nu va fi o- 
mulfl cu mintea isteță și cu sfatulă ne
întrecută? Onofrei, păstoră rămâe, der 
nu la turma de omeni, ci la aceea, unde 
sl-a aflată scăparea vieții. Acolo să-lă 
lași jupâne Vrajbă, auc|itu-m'ai?

Ia locă la drepta mitropolitului, pre 
sfinte părinte Ghelasie, episcopă de Ră
dăuți, adăuga Vodă, luândă de mână pe 
Glonță, porcarulă de odinioră, și punen-

du-lă pe scaunulă de vlădică, în strigă
rile de bucuriă și de minunare ale tutu
rora.

Bietulă Glonță, părintele Ghelasie, 
plângea și ridea.

Nu mai scie inima omului cum să 
grăiescă, cu rîsă ori cu plânsă, când o 
podidesce neașteptata fericire.

Și ecă, boierule, dise moșă dudău 
terminândă, și etă cum se alegă păs
torii sufletescl ai neamului românescă.

— Vrei să dicl, moșule, cum se ale
geau odinioră?

— Der ce a fostă pote să mai fiă.
— Să te aucjă Dumnezeu, moșule. 

Numai eu nu credă în povești, de și 
mă înebunescu după ele să le ascultă*).

*) Acestă poveste, cu variante diverse, se 
află șt în alte limbi. VedI Trueba: Cuentos 
populares; (Josquiu, Paula Sebillot, Blade etc. 
Inteligentulă școlarii ală scolei de Hautes etu- 
des dm Parisu, D. Galino ml-a spusă că sub 
o altă formă a mai aurită ori că a mai cetittl 
o poveste ca acâsta, unde în loculă lui Vodă 
era Alexandru Mahedon și în loculă popii ună 
bucătară. In limba germană legenda, aprope 
identică, este pusă în versuri de Burger. In 
volumulă ce voiu da cu mai multe povești cu
lese de mine, voiu face apropiere între legenda 
spaniolă, francesă și germană și acea româ
nescă. V. A. C.

Clu’onik des Hurii und die grosse mili- 
tarische Expedition in die Moldau des un- 
garischen Konigs Ladislaus Cumanus ad 
reducendos Cumanos fugitivos. (Ein in 
der Geschichte Uugarns, so wie in der 
Geschichte der Nachbarlănder verschwie- 
genes historisches Factiun), von 8. Man
giuca. (Schluss S. 33). Die bischofliche 
Klosterkirche zu Argeș in Romănien. (Mit 
zwei Illustrationen , vonP. Brostean. (S. 
39). Litteratur und Kuiist. („DerKunst- 
wart“. Ispirescu’s Familie. — Das ro
mănische Handelsgesetz vom Jahre 1887
5. 64).

Prânumerationspreis, fur Osterreich- 
Ungarn 10 Gulden jăhrlich, fiir Deutsch- 
land 12 Mark, fur das flbrige Ausland 
20 Francs i. G. zahlbar am Sitze der 
Direction. Abonnement werden nur fur 
ein ganzes Jalir eingegangen.

(Prețulă pentru Austro-Ungaria 10 
florini, pentru străinătate 20 franci în aur 
pe ană. Abonamentele se facă numai 
pe anulă întregă.)

Sub titlulă „La Romanța,“ cunoscu- 
tulă filoromână Dr. Bruto Amante a în
cepută o' publicația despre România, me
nită fiindă lucrarea pentru lumea occi
dentală.

Volumulă va fi de 310 pagine și va 
cuprinde 36 ilustrații. Prețulă e 7 franci. 
— Subscrierile se potă face la redacția 
„Bistriței11 în BucurescI, seu se potă a- 
dresa prin mandată d-lui Bruto Amante, 
37 Corso, Roma.

Cartea va cuprinde : 1. Etnografia.— 
2. Puțină istoriă. — 3. Prin Carpațl.— 4. 
Prin BucurescI. — 5. Moravuri naționale.
6. Limba română, pressa periodică și 6- 
menii politici. — 7. Mișcarea sciințifică- 
literară. — 8. Literatura și poesia română. 
—9. Două balade populare. —10. Condiții 
economice și instituții diverse. — 11. La 
Muntele Atos. — 12. Carmen Sylva. —13. 
Femei autore. — 14. Revoluția lui Horia. 
—15. Ovidă în esilă. — 16. Torni și Con
stanța. — 17. Pe laculă Sutghiol. Insula 
lui Ovidă. — 18. Tradiții și legende. Ună 
monumentu poetului amorului.

Soiri polițienesc!.
Deore-ce căpitanatulă orașului, deja 

în prima Sâmbătă a Junei Februarie a. c. 
are de gândii ca să aducă la îndeplinire 
măsurile, cart oprescă cerșitulă pe între- 
gulă Itotară alu Brașovului, suntă rugați 
toți proprietarii de prăvălii, cari la in
vitarea căpitănatului orășenescu au sub
scrisă sume de bani pentru ajutorarea 
săraciloră, să depună pănă la acestă ter
mină decă se pote suma subscrisă pen
tru anulă întregă, la căpitanatulă ora
șului. 0 publicațiune a măsuriloră luate 
de căpitanatulă orășenescă va apără în 
dilele acestea.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Sera. part, ală „Gaz. Trans.“) 
Berlină, 25 Ianuarie. Asupra 

esprimăriloru lui Bismarck, des
pre care atâtu de multu s’a vor
biți!, făcute la Friedrichsruhe că- 
tră ospele seu din Hamburg, se 
vorbesce acum din isvoru demnă 
de încredere, că Bismarck ’și-a es- 
primatu, față cu cele mai noue 
procederi, speranța, că doi-trei 
ani n’amu ave se ne tememu de 
nici unu resboiu. Pentru acestu 
anu, 4ise principele, s’ar pute ad
mite acesta cam cu hotărîre. Vecțt 
bine că totu așa s’a crezută și in 
1870 și cu tote astea lucrurile au eșită 
altfelu.

Pojunu, 25 Ianuarie. înainte de 
amecju la fabrica de dinamită din 
Zurndorf a fostu aruncată în aeră 
o magazia de cartușe, cu care 
ocasiune au fostă omorîte trei lu- 
crătâre și mai multe rănite. Pre
siunea aerului a spartă ferestrile 
caseloră din sată. Causa esplo- 
siunei nu e cunoscută.

——

DIVERSE.
Omoru. Franciscă Majos din BoroșI- 

neulă mică, în Săcuime, seduse în tim- 
pulă pe când servea ca visitiu la fisolgă- 
birăulă Nicolae Tompadin din Sepsi-Sân- 
Georgl pe servitorea Bokor Roșa, care 
servea în aceeași casă. Consecințele a- 
cestei relațiunl se arătară în curendă și 
Majos fu silită de judăcătoriă să plă
tească seraitorei tacsa de alimentațiune

de 3 fl. pe lună. Elă vru să înduplece 
acum pe fată să se mulțămescă o dată 
pentru tot-deauna cu 30 fl. La acest,a însă 
fata nu se învoi. Atunci Majos îi pro
mise că o ia de soțiă. Servitorea primi 
cu bucuria promisiunea și Duminecă sera 
în 8 Ianuarie n. se întâlniră la ună anume 
Panti Gyuri, care locuia într’o căsuță de 
vamă pe țârmulă Oltului. De aici era 
să plece Majos cu fata la Boroșlneu, unde 
avea să se facă în 14 Ianuarie cununia. 
Din sera acesta însă dispăru servitorea 
Bokor Rozsi. Poliția lua pe Majos la 
întrebare. Acesta spuse la începută că 
fata ar fi sărită în Oltă cu întențiunea 
de a se sinucide și s’ar fi înnecată. Ca- 
davrulă fii scosă din Oltă după multă 
căutare și la gâtă se observară semne 
de sugrumare. Majos mărturisi că pen
tru ca să se scape de grije, a aruncat’o 
în Oltă. înainte de acesta însă i-a luată 
și 10fl. cari se aflau la densa. Majos îșl 
așteptă acum pedepsa meritată.

NECROLOGtJ.
Subsemnații, pătrunși de adâncă du

rere, anunță tuturoră rudeniiloră și cu- 
noscuțiloră, că Elena Vasile Popii născută 
de Popii după grele și lungi suferințe, 
împărtășită cu sfintele taine, a încetată 
din vieță astădl la orele 2 dimineța în 
ală 55-lea ană ală vieții și ală 40-lea 
ală fericitei căsătorii. Rămășițele pă- 
mentescl ale multă regretatei defuncte 
se voră transporta din ulița Oltului Nr. 
143 și se voră aședa spre veclnica o- 
dihnă în cripta familiară la biserica gr. 
or. din Făgăraș ă Marți în 24 Ianuarie 
st. n. la orele 2 și jumătate după am li. 
Făgărașă, în 23 Ianuarie 1888.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Vasilie Popă ca soță. Maria Florea 
ca fiică cu soțulă său Ioană Florea a- 
sesoră orf. și copii loră: Octaviană, Se
veră, Aurelă, Constantină, Elena, Nicolae, 
Cmtstantină Popă ca fiiu cu soția sa, 
Maria. născută Voina și copii loră : Vasile 
și Maria. Nepoți de soră: Teodora Ganea 
născ. Podgursky, Ioană Podgursky.

Mortea unui poeții. Cunoscutulă ro- 
manțier spaniolă, Femandesă Gonzales, 
a murită Sâmbătă, la 7 Ianuarie, în cea 
mai deplină miseriă, în Madridă. Gon
zales, ale cărui romane s’au tradusă în 
tote limbile culte europene, a ajunsă în 
timpulă din urmă la atâta sărăciă, în- 
câtă nu mai avea bani să’șl procure me
dicamente și, neavândă lemne de focă, 
elă șl-a încăldită odaia cu manuscrisele 
și tomurile de novele ale sale. Sicriulă 
poetului se va aședa de sigură în mu- 
seulă națională ; înmormântarea i se va 
face pe spesele statului, într’ună modă 
solemnă. Luptătorii după morte, tot- 
d’auna după morte! Și pănă ce trăescă 
omenii cei mari, luptândă pentru deș
teptarea și luminarea națiunii loră, na
țiunea îi lasă să peră rupțl de fonie și 
vineți de geră în odăi întunecose!

Cursulii pieței Brașovii 
din 24 Ianuarie st. n. 18b8.

Bancnote românescl . Cump . 8.44 Vend. 8.46
Argintii româneseti . H 8.40 8.44
Napoleon-d’orI . . . n 10.— 11 10.03
Lire turcescl. , , . și 11.30 11.35
Imperiali.................. iî 10.30 10.35
GalbinI....................... « 5.90 5.96
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 „ 101.— 102.—

n m n ^o/o »i 98.— ,1 99.—
Ruble RusescI . . . 109. 5 109.25
Discontulu . . . . 61 u ?2 -8% pe anii

Cursulu la bursa de Viena
din 24 Ianuarie st. n. 1888.

Renta de aură 5°/0 . . .................. 97.30
Renta de hârtii 5"/0.................................83.45
Imprumutultl căiloră ferate ungare . . 148._
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostil ungare il-ma emisiune) . . . 94.50
Amortisarea datoriei câiloră ferate de

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

ostu ungare (,3-a emisiune) . . . 110.75 
Bonuri rurale ungare................................104.25
Bonuri cu clasa de sortare . . 104.25
Bonuri rurale Banată-Timișă .... 104.50
Bonuri cu cl. de sortare ................. 103.50
BouurI rurale Transilvane..................104.___
Bonuri croato-slavone .......................102.___
Despăgubirea pentru dijma de vină un-

gurescă . . ...................................... 99.50
Imprumutulu cu premiulă ungurescă . 119.—
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului .................................................. 122.76
Renta de hărtiă austriacă.............................78.55
Renta de argintă austriacă........................ 80.90
Renta de aură austriacă........................... 109.10
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 136.25 
Acțiunile băncei de credită ungur. . . 865.— 
Acțiunile băncei de credită austr. . . 272.75 
Argintă —GalbinI împărătesei. . 5.96
Napoleon-d’orI...........................................10.021/,
Mărci 100 împ. germane.............................62.20
Londra 10 Livres sterlinge........................ 126.65

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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în 12 Faurii a. c. se va ține in 
cancelaria comitetului administrativ 
de tbndnln scolastică granițerescu 
(Sil)iin, strada orezului ti) o li- 
citațiune minnendit asupra adaptă- 
rilorn cq snntu a se introduce la 
școla grănițărescă din Copăcelu, 
(■’ 4 ore depărtare de Făgărasă).

Acesta se aduce la cunoșt ința pu
blică cu adausidu, că licitanții simtă 
îndatorați a depune înainte de începe
rea licitațiimei drepții radia .5" (l dela 
suma de esclamare stabilită cu 4824 fl.

Oferte în scrisă, proredute îusi cu 
radia, se priinescfi până la începerea 
licitatiimei.

Planulu, preliminariulu prccumă si 
coudițiimile speciale de clădire, se potu 
vede aici în jiă-care (fi.

Sibiiii, în 21 lanuariu 1888. 
CoinitetnlU administrativii da fondnlu scolasticii 

altl foștiloru grănițerl din reg. rom, I
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Tipografia A. A1UREȘ1ANU, Brașovă.

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. piară beletristicii și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiunl. •— Cursulu XII.—Apare în 1 și 15 <]i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a llomâniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totfl nisuesce a întinde tuturora indiviițiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 11., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Piară bisericescă, școlarii și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/->— 3'/> cole; și publică portretele și biografiile arcliiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii 
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 <le probă se trimită grntlsft ori-cui cere.

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

Toții 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. Paulii Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulfi 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulfi broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc) la tote săr
bătorile de preste ană, de I. Papiu. 
Unfi volumfi de preste 26 cole. Acest 
opfi de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestfi soiu apărute 
pănă acum—avendft și o notiță isto
rică la fie-care serbătore, care arată 
timpulfl întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modulă cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulfi e 2 fl.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețulfi 20 cr. 
Idealulu pierdută. Novelă origi- 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre- 
15 cr.
Opera unui omu de bine. Novelă

originală. —-Continuarea novelei: Idea- 
lulă pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulfi 15 cr.

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

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

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

Elu trebue se se insore. Novelă 
Maria Schwartz, traducere de N. 
Negruță. Prețuit! 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță

lina

nală 
țulft

de

de

de 
F.

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională, Prețulfi 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanu 
Tanco. Prețulfi 30 cr.

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

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

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

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

Petulantulă. Comediă în o acte, 
după Augustfi Kotzebue, tradusă de 
Ioanfi St. Șuluțfi. Prețulfi 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere jmblică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiuriie 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretulu M. S. Regina Româ
niei. Prețulii 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unfi volumfi de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulfi redusfi (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanfi Popă Reteganu. 
Unfi volumfi de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățământul!! intuitivă în folosulfi 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vâțătorilorfi și a altoriî bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanfi, profesorii pre- 
parandialfi. Prețulii unui esemplarfi cu 
porto francatfi 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămii 
vre-unfi opfi, întocmită după lipsele 
scolelorfi nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlfi și recoman- 
dămfi mai aleșii directorilor^ și învă- 
țătorilorfi ca celorfi în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesorii la 
gimnasiulfi din Năsăudfi. — Manualii 
aprobată prin ministeriulfi de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulfi de 
datti 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețulii 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Unfi volumfi de peste 30 
cole. Prețulii 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesorii. Opfi aprobați! și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulfi de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendfi composițiunl de totii 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

cu multfi folosii de cătră preoți, înve- 
țătorl si altl cărturari români. Prețulfi 
1 fi. 10 cr. ’

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuit! 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
ealculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bro.ș. I. scrisă 
de Gavrilfi Trifii profesorii preparan- 
dialfi. Prețulfi 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulfi unui 
esemplarfi broșuratfi e 40 cr., legatfi 
50 cr., legatfi în pânză 60 cr., legatfi 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxfi 1.50—2.50

Micul!! mărgăritar!! sufletesc!!. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulfi unui 
esemplarfi broșuratfi e 15 cr., — legatfi 
22 cr., legatfi în pândă 26 cr.

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

Visul!! Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețulii unui esemplarfi spedatfi 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusii Christosu. 
Prețulfi unui esemplarfi legatfi și spe
datfi franco e 15 cr.

t


