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JnbilBiilii le 50 le au
alu„GAZETEI TRANSILVANIEI".

(Jâmpeni, 1 Ianuarie 1888.
La serbarea jubileului de 50 

de aul alu ,,Gazetei Transilvaniei", 
mama Jiaristicei române, zelosa. 
aperătore a drepturiloru naționale, 
neobosita promovatele de litera
tură și cultură română., - - inteli- 
gința română din Țera Moțiloru 
cu mare entusiasmu ve felicită 
cordialii.

Trăescă. mecenatulu Roniâni- 
lorli George Bariții, trăescă dem- 
nulii succesorii și actualulu redac
torii Dr. A. Mureșianu!

Petru cavalerii de Joanette, Michail 
Andreica. I. Danciu protopopii, I. 
Poruțiu, Dr. Preda, Candrea, N. 
Cothișelu, P. C Gerasim, Georgiu 
Corcheșiu, Gerasim Morariu, Michail 
Conteș. N. Muntean. I. Motora. losif 
Gomboș Nicolau Corcheșiu, dăscălii 
română.
(’ehulfi Silvaniei, 1 Ianuarie 1888.

Primiți și felicitările nostre la 
aniversarea jubileului de 50 de am 
alu miliții prețuitei foi „Gazeta 
Transilvaniei11.

Georgiu Popu, Florian Cocianu, 
Dimitriu Suciu.

('etatea <le Baltă, 1 Ianuarie 1888. 
Din inimă salutămu și gratu- 

lămu jubileulu de 50 de ani alu 
diarului „Gazeta Transilvaniei.11

Dumneijeu este cu noi și cu 
sfânta nostră causă. Apere dul
cea națiune de dușmani și pe bra
vii ei conducători, apărători și pu
bliciști !

Trăescă întemeiătorulu „Gaze
tei" Barițu, și actualulu ei redac
torii !

Rom in ii ternăccrii:
Nicolae Todoran protopop, Miron Dăs
călii preotu, Nicolae Manoviciu pa- 
rochă. NaftanailO Oprea parochă, lo- 
sifii Crișan parochu, Zacheiu Sasu pa
rodia, Petru Popu parochu, Toma 
llieșu parochu, Ionii Sociu parochu, 
George Oprea parochu, Petru Popu 
parochu, George Costin parochu, lonu 
Moldovan parocli, Atanasiu Horptean*) 
parochu. Nicolae German capelanii, 
llie Surdu proprietarii, Ionii Cucuiu 
cantorii, lonu Ț6ranu+) învățătorii e- 
meritatu, George Filip cantorii și în- 
vețătoru, Nicolae Popovici învățător, 

George Moșiu învățătorii, Dionisiu Fi- 
limon învețătoru.

Amilii, 1 Ianuarie 1888.
Cu fală privimu la vieța și 

lupta ta de o jumătate de seculti 
pentru drepturile și limba popo
rului românu.

Secul! încă se duc! lupta ghn 
riosă și victoriosă. Noi îți mâinii 
și te urmămu.

Vasiliu Stănescu, Vasiliu Mangra. Ni
colae Oncu, Vasilie Pop. Aurelii Su
ciu. Grigore Venter, George Telescu, 
Clemente Lupșîa.

Lipova, Bănatfl, Ianuarie 1888.
Cincidec! de am de luptă, bună 

ați luptară cu credință, ați pășită 
înainte cu speranța în viitorulu 
națiunii. Dreptatea va învinge.

Davidu P. Simon. Dr. Suciu, Tudu- 
cescu. Adrianii Micu, Dr. Cuparescu. 
luliu Missicui. Valeriu Oprianu, A. 
Albescu. E. Feiesinsky. Georgiu Vancu 
de Tovis, Aureliu Popoviciu, Demetriu 
Munteanii. Atanasiu Pasca, Teodorii 
Munteanu, Ionii Munteanii, Atanasie 
Popu. Petru Carp. Rista Bichichean, 
Constantinii Crețian. lonu Ardeleană, 
Ștefana Simon, teodoră Simon.

CU eu de descifrată în telegramă. Red.

Șeinnițu, 1 Ianuarie 1888.
Urăm viețălungă „Gazetei Tran

silvaniei11, gloriosului cârmacii!, 
care cu demnitate a condușii, pe 
marea furtunosă. a politicei, o ju
mătate de seculu barca națiunei 
române.

Tinerimea română academică 
din Semnitu.> i

Bucuresci, în 4 Ianuarie 1888.
Regretă din sufietii, că împre

jurări independente de voința mea 
m'au oprită se-ini împlinescu o 
datoria sfântă de llomânu cu ocasiu- 
nea jubileului „Gazetei11, spre a 
mă pute număra printre aceia, 
cari v'au încungiuratu la acesta 
serbare patriotică, seu cel puținu 
printre cei-ce v'au felicitată în 
scrisă.

Crede însă, că cu inima nu 
am lipsită a împărtăși omagiile 
mele de recunoscință acelora ne
muritori muncitori ai „Gazetei11, 
cari o jumătate de secolti au lup
tată cu devotamentu pentru mân
tuirea causei Românismului de peste 
Carpațl.

E o datoria sacră pentru fie
care Română simțitorii se țină 
sămă de sacrificiile și credința 
cum a trăită „Gazeta11 cinci ijecl 
de ani și cu câtă interesă a apă
rată acestă organă păsurile, neamu
lui nostru. Atâtea mii de Ardeleni 
câți ne găsimă emigrați aci, în 
România, nnilțl cu dare de mână, 
am pute se ne interesămă mai de- 
aprope pentru viitorulu „Gazetei11 
spre a-i asigura o durată trainică, 
se-i paternă serbători spre fala si 
ț/loria nostră și Centenaridu.

Sunt sigură, iubite D-le Mu
reșianu. că celă mai mare actu și 
datoria a Româniloră Ardeleni 
s’a împlini în casulă când, d'acum 
în colo, aceia, cari adeseori ’șl 
facă datoria numai cu forma, să 
o traducă în fapte, și nu e nici o 
ocasiune mai potrivită, decâtă spri
jinirea „Gazetei11 pentru viitorii 
cu mai multă interesă din partea 
celoru ce paternă.

Ar fi cea mai frumoșii. felici
tare acesta cu ocasiunea jubileu
lui și pentru luptătorii „Gazetei11, 
cari trăescă și muncescă, er pen
tru aceia, cari nu mai simtă în
tre noi, ară fi unu omagiu adusă 
memoriei loră scumpe.11

Ioană Mihalcea.
Budapesta, l Ianuarie 1888.

Primiți felicitările nostre co
legiale.

Biuroulu de corespondență 
telegrafică maghiară.

• —s®-: -<«=—

Brașovu, 12 (24 Ianuarie 1888.
S’a făcută multă vorbă în (|i- 

lele din urmă despre o părere, ce 
a espriinat'o prințiilu de Bismarck 
asupra situațiunei într’o conversa- 
țiune la masă. Umilă din ospeț! 
vorbi de prospectele pentru susți
nerea păcii și întrebă pe princi
pele Bismarck, de ce bursa este 
încă totă așa de agitată, cu tote 
aceste prospecte.

Cancelarulă răspunse mai în
tâia : „Mai că n’amu ave se ne te- 
meină de. resboiu în intervală de 
doi seu trei anu11 îndată inse ros
ti înse Bismarck acesta aserțiune 
dicendă: „pentru anulă acesta celă 

puțină așă admite acesta cu ore 
care siguranță,11 și fără a se intre- 
rupe adause în urmă : „ce-i drepții 
asta am crecțut’o și în 1870, și to
tuși s'a întâmplată altfelă.11

Cu alte cuvinte totă acolo 
stămă, unde amil stată. însuși 
Bismarck nu este în stare a pre
vede aițl tote cele ce se potă în
tâmpla. Cmnpena păcii e erăși 
mai grea, der nesiguranța și pe- 
ricululă unui resboiu nu s’au mic
șorată cu nimicu.

Cea mai mare greutate o în
tâmpină puterile încă totă în Bul
garia. Aici lucrurile se încurcă pe 
cți ce merge mai multă. Prințulu 
de Coburg căletoresce acum cu 
mamă-sa prin Rumelia, unde a 
fostă primită cu însuflețire de po- 
porațiune. Se pare der că infiuința 
rusescă este încă departe de re- 
câștigarea teremului în Bulgaria. 
Acum se scrie că ambasadorulă 
rusescă Șuvalov a primită instruc
țiuni pentru a reîncepe negociă- 
rile cu puterile în privința Bul
gariei. Rusia, se c|ice, este acum 
din nou înclinată a se înțelege cu 
celelalte puteri semnatare.

Nu lipsecă nici presemnele al- 
toru noue coinplicațiuni în penin
sula balcanică. Muntenegrenii se 
pregătescă a păși și ei pe arenă. 
Deocamdată pretindă dela Turcia 
ca se le estradeze pe toți Munte
negrenii prinși, cari au luată parte 
la rescola din Burgas.

S’a mai vorbită și de nisce 
planuri ale Rusiei de a ocupa teri
torii turcesc! în Asia mică, ținen- 
du-le ca zălogă pentru despăgubi
rea de resboîu ce-o mai datoresce 
Sultanulu Rusiei. „Novoie Vre- 
mia“ protesteză înse contra aces- 
toră faime, (jicândă că sunt scor
nite numai cu scopă de a ațîța con
tra Rusiei.

Și pre când numita foiă ru
sescă discută posibilitatea unei în
țelegeri între Austria, și Rusia, 
„Times“ din Londra publică ună 
articulă sensațională, care culmi
nezi! în dorința, ca cornițele Kal
noky, celă supusă Germaniei și în
clinată spre pace cu Rusia, se se 
retragă, și în loculu lui se vină 
earășl contele luliu Andrassy.

Monarchia Habsburgiloră11 — 
scrie corespondentulă rțiarului „Ti- 
mes11 — pote se esiste forte bine, 
der nu sub conducerea contelui 
Kalnoky, ci sub conducerea unui 
ministru de esterne, care se scie 
a se încrede mai bine ca elă în 
puterea acestei monarcliii. In 
line numesce cu numele pe con
tele Andrassy, ijicândă că acesta 
ar sci mai bine ca Kalnoky se 
aducă la valore posițiunea de pu
tere a monarcliiei, fără a merge 
ca elă după poruncile celoră din 
Berlină.

Se suscită. în corespondența, 
memorată a ijiarului englesă idea, 
c<i. Austro-Ungaria se mergă. de 
sine-stătetoră, fiimlă în stare a în
cheia. alianță chiar si cu Francia 
și cu Rusia. Cum ar veni înse 
tocmai contele Andrassy, care a 
inaugurată alianța de față cu Ger
mania, ca. se o rupă?

S’au și grăbită omenii lui An- 
drassv a ruga pe corespondentulă 
lui „Timcs" se declare, că cee:i ce 

a scrisă nu a scrisă în urma unei 
inspirațiunl a contelui Andrassy, 
ci numai după propria lui chib- 
zuire.

împrejurarea înse că se dis
cută în atâtea moduri multă lău
data alianță dintre Austro-Ungaria, 
Germania și Italia, dovedesce că 
ea nu este clădită pe petră și că 
ună viscolă nu prea tare o pote 
dărîma.

Austro-Ungaria și Germania.
Corespondentulă din Viena alu 

foiei engleze „Times11 a adresată 
acesteia o corespondență, care a 
făcută sânge reu atâtu în Viena 
câtă și în Berlină, deorece se crede 
că articululă e inspirată de con
tele Andrassy. Etă cuprinsulă lui:

Corespondentulă dice că raportulu 
dintre Austro-Ungaria .și Germania preo
cupă, cu privire la evenimentele din 
Orienta, seriosu cercurile politice. Gu- 
veniulă germană, nu-i vorbă, a desa- 
probatu atacurile foilorfl oficiose contra 
Austro-Ungariei, der pre târdiu ca s6 
aibă efectă. In Austro-Ungaria a sur
prinsă împrejurarea că, după ce s’a pre- 
mărită tripla alianță, foileJprințului Bis
marck s’au esprimatu astfelă, ca ’și cum 
pacea europenă s'ar pute susține numai 
prin concesiuni ce ar ave se le facă. 
Austro-Ungaria Rusiei.

Se creduse că pe temei nlu triplei 
alianțe, Austro-Ungaria, Germania și 
Italia, se voră îndrepta contra, oricărei 
puteri ce ar turbura pacea în Orienta 
ori în Occidentu. Der de când foile ger
mane au atacată pe Austro-Ungaria.. cre
dința acesta s'a silruncinată. Până deu- 
nădl se credea, că fără alianța Germaniei, 
Austro-Ungaria n’ar pute exista ca mare 
putere, pe când acum începe a se ju
deca mai rațională șifie-care se întrebă, 
decă nu tocmai pentru Germania for- 
ineză alianța cu Austro-Ungaria o ces- 
tiune de vieță. Foile germane cu ata
curile loră nechibzuite s’au jucată cu 
foculă. Armata austro-ungară abia î.șl 
are alta egală ei în Europa. Monarchia 
e și singură în stare să se mesore cu 
Rusia si decă. guvemulă austro-ungară 
s ar convinge de falsitatea și sperjuria 
Germaniei, atunci Germania, totală iso- 
lată prin acesta, ar ajunge într’o situa- 
țiune forte grea.

Pe când foile contelui Kalnoky ves
tei! binecuvântările alianței cu Germania, 
Germania din contră a luată cea mai ho- 
tărîtă posițiune dușmănescă față cu Un
garia în privința economică și contele 
Kalnoky n’a fostă în stare se ușureze 
vămile îndreptate contra Austro-Unga
riei. Cu tote astea foile lui au arătată 
alianța cu Germania ca absolută nece
sară pentru osistența Austro - Ungariei, 
care în urma politicei ministrului său de 
esterne a fostă forte subordonată Ger
maniei în cursulă ult.imiloră ani, Mo
narchia Habsburgiloră pote forte bine 
să esiste, der nu sub conducerea conte
lui Kalnoky, ci sub conducerea unui 
astfelă de ministru de esterne, care se 
pote încrede mai bine decâtă elu în pu
terea acestei monarcliii.

Este faptă, că regimulă contelui 
Kalnoky arată o lungă seriă de com
promise și greșeli nervose. Kalnoky e 
bărbații destoinică, der a ajunsă pi-e cu- 
rendă în posițiunea sa de acum și n’a 
schitu niciodată să ’nțelegă, că e minis- 
trulă conducetoi'il ală unei mari puteri. 
Ca prim-ministru în Monaco ori AViirt- 
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tembergă, ar fi forte la locă, der ca con
ducătorii alft celei mai distinse și mai 
veclil monarchii a Europei șl-a greșita 
cu totula chiămarea. Sub conducerea 
unui alta ministru de esterne, d. e. a 
contelui Andrassy, Austro-Uugaria ar 
vorbi cu totula în alta tona, care mai 
curând ar pute asigura pacea europenă. 
Tisza a făcuta în camera ungară mare 
complimenta contelui Andrassy când a 
declarata, că bucurostt ar ceda locuia 
seu contelui Andrassy. der nimănui al
tuia. Prin acesta elă a data espresiune 
acelei opiniunl publice, care domnesce 
în tote clasele sociale ale monarchiei 
austro-ungare, că conducerea afacerilorU 
esterne ale monarchiei acesteia trebue 
să se încredințeze erășl contelui An
drassy ori altui bărbată de stata,- care 
ca și acesta simte si scie să aducă la 
valore posițiunea de mare putere a mo
narchiei și condițitmile gloriosului ei vi
itoră.

Kalnoky mai e acusatu în fine, 
că ar conduce politica monarchiei 
după ordinele ce le primesce din 
Berlinu și, vecjî Domne, nu după 
pofta inimei celoru din Pesta.

t r—

SOIRILE DILE1.
Ministrulit ungureștii dc instrucțiane, 

printr’o ordonanță, interzice directori- 
loră superiori a mai admite școlari gim- 
nasiștl, cari au repețitiî o classă și au 
cădutu din nou la esamenă. In unele 
locuri se admitea pănă acum școlari și a 
treia oră, der în urma ordonanței, acesta 
nu se va mai întâmpla.

** *
In urma comiterei crimei din S rada 

Dionisie în București. guvemulu românii 
espulseză pe supușii austro-ungari, cari 
n’au pașaporte. Deja, ne spună foile 
din România, s’au espulsatu pănă acum 
vr’o 48 de inși. Totă foile din Româ
nia ne mai spună, că guvemulă ro
mână a ridicată gravamine contra auto- 
ritățiloru din Brașovă, fiindă că favori- 
seză, cum se dice, reîntorcerea în Ro
mânia a supușiloră ungari sâcui și jidovi 
espulsațl.

# #
„Ellenzek" întrebă „indignată11 pe 

foile unguresci din Budapesta, decă sciu 
că comerciantulă de acolo Alexandru 
Sueff din Strada Waizner anunță în 
limba germană ună deposită bogată a- 
sortată de articule de toaletă ș. a. — 
In toiulă emei atâta ferbințelă !

**
In Sighișdra s’a împușcată la 22 Ia

nuarie n. oficialulă de poște Emerich 
Bandi. ** *

In noptea de 21 Ianuarie n. au in
trată lupi în curtea unei case din su- 
burbiulă Hazsongard în C'htșiu, unde au 

sfâșiată și au mâncată cânele din curte.
— Să mai dică cineva că nu e justifi
cată esistența Kulturegyletului.

s* *
Opera și tcatrulil naționalii ungurcscu 

din Pesta au ună nou intendantă, pe 
Franz Beniczky. Cum se vede, contele 
Keglevich n’a mai putută fi ținută con
tra curentului, care cerea înlăturarea lui. 
Fi-va noulă intendantă în stare să scape 
opera și teatrulă de crisă și deficită ? 
Câtă e hăulă nu.

Resultatele colonisării Ceangăilorn.
Comisariatulu guvernului pentru co- 

lonisarea Ciangăiloră, care esistă din 
anulă 1883, se desființeză cu finea lunei 
acesteia printr’o ordinațiune a ministru
lui de comunicațiune, și se voră preda 
agendele acestui oficiu Directoratului r. 
causarum regalium din Seghedină.

„Szegedi Naplo,“ înregistrând^ a- 
eestă scire, publica o scrisore din Pan- 
ciova, care critică activitatea acestui ofi
ciu într’un modă forte aspru și descrie 
starea Ciangăiloră cu colorile cele mai 
triste. Funcționarii, cjice acestă scrisore, 
nu au făcută nimică altceva decâtă și-au 
trasă lefile loră destulă de mari, pentru 
Ciangăi înse nu s’a făcută nimică. Totă 
întreprinderea colonisării a costată peste 
unu milionil de florini, și acești bani 
s’au topită toți în manile funcționariloră, 
er pentru coloniști nu s’a diditu nici mă- 
caru ună coteță de porci, omenii stau 
fără vite și fără instrumente agricole.

La acestă scrisore a răspunsă de- 
putatulă Adam Bomemisza ca comisară 
guvernială pentru colonisarea Ciangăiloră 
la cursulă de josă ală Dunării, a adre
sată foiei „Szegedi Naplou o scrisore în 
care dice între altele, că starea colo- 
niștiloru nu e atâtli de desperată cum se 
descrie.

Va să dică nici strălucită cum bu
ciumau „patrioții“. Sapienti sat.

Unu incidentu în dieta ungară.j
Cu ocasiunea desbaterei generale a- 

supra proiectului de lege privitoră la 
conchiămarea reserviștiloră pentru șepte 
dile, s’a întâmplată următorulă inci
dență :

Deputatulă conte C. Pongracz, care 
nu se ține de nici una dintre partidele 
dietei, vorbindă pentru proiectulă de 
lege (lise între altele, că adl armata co
mună și honvedimea nu mai e ceea ce 
a fostă înainte cu 22 de ani; oștirea 
s’a reorganisată cu desăvârșire și în 
fruntea ei stă ună beliduce victoriosă.

Atunci Coloman Thalg din stânga 
estremă a strigată: „Cineeste acesta?u 
Contele Pongracz răspunse : „Archiducele 
Albrccht, care a învinsă la Custozza“. — 
Erășl strigă Thaly : „Acolo a fostă ușor!“
— Pongracz replică, că și în viitoră va 

fi ușoră, căci după esperiințele ce Ic-a 
făcută fiindă în servițiu activă putemă 
să privimă cu deplină liniște în viitoră.

Acestă incidență a supărată pe 
„Pești Naplo" care dice; „Pote fie-care 
se-.șl formeze idea sa asupra archiduce- 
lui Albrecht. cum ne-amă format’o noi 
pe a nbstră ; der nu credemă a li lucru 
corectă și cu tactă, a da nutreincntă pes- 
simismului în forma unoră asertiunl arun
cate cu ușurătate asupra eventualului 
norocă ală armeloră ndstre.“

--0X0(0—

Amendele polițienesc!
Atragemă atențiunea d-lui căpitanii 

ală poliției locale asupra abusuriloră ce 
se comită une-orl de unii polițiști cu a- 
rătarea de a se amenda locuitorii pen
tru neorânduell privitore la curățenia și 
la îngrijirea, trotoarului dinaintea case- 
loră etc., abusurl despre care suntemă 
siguri, că d-sa nu are cunoscință.

Primimă nenumărate plângeri și 
ne-amă convinsă înșine, că organele po- 
lițienescl desvoltă de multe ori prea 
multă zelă, așa că nedreptățescă pe mulțl 
cu arătările, că au călcată cutare ori 
cutare prescriere a statutului.

Se pedepsescă omeni sub pretextă 
că nu pună năsipă pe dinaintea casei, 
pe unde nu trecă decâtă ai casei ori 
rareori altă sufletă de oină, și pote cânii 
și pisicile; se pedepsescă sub pretextă 
că a fostă lunecușă — și încă în dile 
când a ninsă din grosă — deși pe dina
intea caseloră loră nu e trotoarulă de 
umblată ală trecătoriloră și prin urmare 
nu se pote face lunecușă; se pedepsescă 
omeni, fiindă că mătură apa din curte 
ori tornă apă fără murdăriă pe canalulă 
din uliță, sub pretextă că au turnată lă
turi, și altele.

Ne facemă datoria aducându acestea 
la cunoscință d-lui căpitană ală poliției 
cu rugarea, ca se dispună înlăturarea a- 
busuriloru de cu vreme, spre a se evita 
conflicte neplăcute între poporațiimea 
ce se simte neîndreptățită și între orga
nele polițienesc!.

Atenenin română iin Bucnrescl.
D. C. Esarcu, v.-președintele Ate

neului, a cumpărată statua Invingetorulfi, 
opera sculptorului română Ionescu Val- 
budea, care a studiată la Parisă, unde 
talentulă sân a fostă forte aprețiată, 
scrie „Unirea".

Acestă statuă, care mâsdră 4 m. 50/i„(, 
și care se află espusă în coridorele Ate
neului, fiindă destinată să se torne în 
bronză, a fostă esecutată în Roma, unde 
a fostă forte multă aprețiată de celibri- 
tățl artistice ca Alonte Verde și Ferrari.

D-nulă Valbudea va începe în cu- 
rendă să esecute două bassoi-reliefe în 
marmoră, în mărime de 6 m. pe 4 m.

.și din cari unulă represintă Știința și 
celălaltă Poesia.

Aceste comande simtă filcute de 
Ateueulă română.

Afară de acestea, dela 2 — 4 bre p. 
m. se potă vede la clubnlă Tinerimea 
4 statui, lucrate totă de d. Vulbudea.

Petrecere mnsicală, declamatoriei și danțu.
Petrecere se va arangia Duminecă, 

în 17/29 Ianuariu 1888, în sala Hotelului 
Nr. 1 în folosulă școlariloră săraci din 
Brașovulă-vechiu. Bilete de intrare : Lo- 
culă I: de personă 80 cr., de familiă 2 
fi. Locuia H: de personă 60 cr., de fa
miliă 1 fl. 50 cr. Pe galerii ună locă 
40 cr. Inceputulă la 7’/2 ore sera. Comi- 
tetulă arangiatoră. Ofertele marinimose 
se primescă cu mulțămită și se voră 
chita pe cale diaristică.

Progrnmiilu: 1. „Eată țliua trium
fală11, de I'. llumpcl, esecutată de corulă tine
rime! adulte în patru voci. 2. „Albina și trân 
torul!!11, dialoga de G. Asadii, esecutată de ele
vele Elena G. Pulu și Epifania N. Bulea. 3. 
„Cămașa fericire!11, poe.siă de I’. M. Laznr, de
clamată de Măria G. Voicu. 4. „Uite mamă co- 
lo’n satii", arangiatll pentru cord de I. Sibian- 
Găliișcit, esecutată de corulu tinerimei adulte.
5. „Mihnea șl Baba", poesiă de Holintineanu, 
declamată de Marin Aesente. 6. „Olteneasca11, 
esecutată solo pe Cello de Ioan Sibian-GAltișeil.
7. „Toporulu și pădurea11, poesiă de dreg. Ale 
sandrescu, declamată de Elenu Oaneea. 3. „Con
damnarea strugurelui11, poesiă de Antonii Panii, 
declamați de 1>. Popa. 9. „Sub acestă negră 
stâncă11, arangiată pentru coru de rV. Poporiciu, 
esecutată de corulu bărbătescu. înainte de în
ceperea esecutăru programului va cânta or
chestra. După producțiune urmeză danță. în- 
cependa cu „(’ălușarulu“ și „Bătuta1'.

—î«—

Eclipsa totală de lnnă in 16/28 Iaiiuai’ie a. c.
Locuitorii Europei și Africei voră 

vede poimâne spectacolulă unei întune
cimi totale de lună. Este cunoscută flă
căruia, că o întunecime de lună se în
tâmplă, când pămentulă se aședă toc
mai între sore și lună, așa că luna ajunge 
sub umbra pământului. Acesta se pote 
întâmpla numai când luna e plină. Luna 
îșl primesce lumina dela sore și îndată 
ce întră în umbra pământului i se sub- 
trage acestă lumină și ea se întunecă 
pentru toți spectatorii câți o potă vede, 
prin urmare și pentru aceia, cari s’aru 
afla în afară de pământu. Inse cu tote 
că umbra pământului este dc trei ori 
așa de mare ca luna, acesta totuși nu 
se întunecă de totă. Pe câtă timpu o 
parte a discului lunei este luminată de 
sore, contrastulă între partea luminată 
și neluminată face ca omului se i se 
pară partea cea neluminată cu totulă 
întunecosă; numai după ce luna a in
trată cu totulă în umbra pământului, se 
observă amăgirea, căci în locă de a fi 
neve4ută, ea se observă pe ceră ca ună 
discă roșu-aramiu; lumina lunei ce-i 
dreptă se slăbesce așa de multă, încâtă

„FOILETONUL^ GAZ. TRANS.“
(1)

STRĂBUNII NOȘTRI
Xoveln iHtorleu

Anulu 104 după Clirist.

Cartea 1. — Pădurea Bersovia.
CAP. I.

Pe rîul Strfiiul, altădată Sargețiu, care 
și astăzi curge pe lângă vechia capitală a 
Daciloră, Zarmizegethusa, astădl Grădiștea, 
se întindeau surde păduri de goronl, de 
fagi, de paltini și de gămeță, printre 
cari numai piciorulu sprintenului mun- 
teană putea străbate.

Pe o întindere ca de cinclspredece 
pogone și mai bine, în inima pădurii, 
stă tăbărîtă oștea dacă. La depărtări 
aprbpe regulate, dărvarii, sub poruncile 
Regelui, daseră câte-o proșcă prin hă- 
giulu nepetrunsă și scoseseră cu mare 
muncă rădecinile din pământu, spre a 
face astfelă luminișuri, în cari se adă
posteau taberele la vreme de resboiu.

In fundă omenii poporului seu os
tașii de rându, comații, cu capetele gole, 
cu piepturile desfăcute și pârose, cu ple

tele pe umeri, se esercitau la mânuirea 
armeloră. Cuțite lungi, înfipte în mâ
nere de lemnă ori de comă de vită, tă- 
iose, înțepătore ori întorse la vîrfă; 
spada subțiratică a călărețiloră; sabia 
scurtă cu doue tăișuri; pumnalulă drept; 
lancea lungă ; sulița, arculă, — țăcă
neau. isbindu-se de scuturi, ori se știr
beau unele de altele, însoțite de scriș- 
nirea dințiloră, de urlete și grele blăs- 
teme pe capulă Romaniloră. Unii se 
luptau cu drepta și se apărau cu stînga, 
alții atacau cu stînga și cu drepta țineți 
scutulă; alții er se duceau orbesce, ți- 
nândă câte o falcă de zimbru seu de 
cală deasupra capului și dândă cu to- 
porulă ca cu o bardă. Scuturile loră 
aveau forma ovală și la cei mai chiaburi 
erau decorate cu alte scuturi mai mici 
(peltes), cu arabescuri și simboluri side
rale, precum: semilună, stele, corone cu 
racje, etc. Nobilii se deosebeau de os
tași prin aceea, că cei mai mulțl purtau 
ună felă de căciule îndoite, ună soiu de 
bonetă frigiană mai greoiu, dela cari e- 
rau numiți plulophorcs de cătră Romani. 
Ei nu se bateau cu armele de pieptă, 
ci trăgeau din arcuri, purtândă pe umă- 

rulă stîngu tolba săgețiloră, ori aruncau 
cu lănci, ori cu prăștii. Diregetorii cei 
mari ai statului, din cari se alegeau tot- 
deuna 13 boierl-rașl, erau în prejma Re
gelui, căutândă se-i asculte poruncile.

Totă armata era împărțită în cinci 
regiuni seu cinci corpuri, după cum 
erau și despărțămintele teritoriale, și fie
care corpă în trei divisiunl, după numă- 
rulă triburiloră, așa încâtă erau peste 
totă cinclspredece divisiunl, după cele 
cinspredece triburi mai mari. Loculă pe 
care-lă ocupau ei în taberă corespundea 
cu loculă ce-lu țineau, în fâșii lungi, 
dela munți spre Dunăre, pe pămentulă 
Daciei. Astfelă, spre Nordă, lipite de tu- 
iurile ostei veneau cele trei triburi mai 
selbatice: Anarții, Tcuriștii și Cistobacii, 
cu tarabostulă loră, vajniculă Bărhală, 
din orașulă Porolisonă, care avea sub 
densulă alțl trei oficerl nobili, șefi de 
tribă; îndată după dânșii, în linia a 
doua, veneau; Prendavensii, Patachensii 
și Kaucltcnsii, cari soseau de prin cetă
țile Napoca (Clujulu), Patavisa (Turda) și 
de pe la gurile Nistrului și ale Dunării, 
sub comanda tarabostului Mucapar; a- 
poi, irjii, Burindensii și Cotensii, de prin 

orașele Sermizirga (Cicman), Apula (Alba- 
Iulia) și din câmpie, dela Gura Șiretu
lui, sub comanda lui Scorylo, prință. care 
avusese ună strămoșă în tronulă Daciei; 
după dânșii, în mijloculă taberii, veneau 
Albochensii, Potulatensii și Sinsii, cei mai 
numeroși și mai bogațl, din orașele Zhr- 
mizeghethusa (Grădiștea), Arcliidata (pro
babilă Slatina), de pe valea Argeșului, 
sub ordinile lui Diige, fratele mai mică 
ală Regelui, care și avea ca cea mai în- 
naltă misie paza bălaurului ostei, și ca 
atare era generalisimă, — și în sfîrșită, 
Saldensii, Keiageisii și Piefigii de prin ce
tățile Tierna (Orșova), Drobeta (Tumu-Se- 
verină), Tibiscu (probabilă Caransebeșul), 
de pe la gura Tisei, de pe Jiu și de pe 
Oltă, veteranii și eroii armatei, puși de- 
adrept.ulă sub comanda lui Dccidav, pro- 
priulă fiu ală Regelui.

Fiecare trib avea și câte ună Bu- 
dala, ună felă de nebună idiotă, vecl- 
nică flămândă, care sbiera câtă putea și 
la râsboiu soldații sbierau după elă.

In mijloculă acelui locă se ridica o 
movilă de țeste dușmane, er din ea ră
sărea o prăjină lungă, în vîrfiilă căreia 
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se potă vede fote stelele pe ceriu ca 
într'o nopte fără lună.

Întunecimea de lună se începe Sâm
bătă, în 16 6-Si Ianuarie, la 10 ore și 35.7 
minute noptea (după timpulîl de Viena) 
Pe timpul ă acesta luna începe a intra 
în umbra pământului. La 11 ore 36.3 
minute începe întunecimea totală și du- 
reză până la 13 ore 14.7 minute, er |la 
14 ore 15.3 minute (după ealcululă as
tronomicii de 24 ore consecutive) se ter
mină.

Pe când locuitorii pământului voră 
ave în dina acesta o eclipsă de lună, 
eventualii locuitori ai lunei voră vede o 
întunecime de sore.

———

SOIRI ULTIME.
După o depeșe din Viena pu

blicată de „Journal des Debats,“ 
lumea se așteptă la o vastă res- 
vrătire în Bulgaria în luna Februa
rie. Maioritatea armatei bulgare 
ar ti câștigată de cătră insurgenți.

,.România liberă“ spune că din 
Făgărașu s'a primită în BucurescI 
o telegramă, în care se cjice, ca 
d-lu locotenentă de gendarmi Pă- 
răianu, trimisă în urmărirea lui 
loniță Popa, autorulă puincipalu 
ală crimei din strada Dionisie, a 
plecată în sătulă Ohaba unde se 
crede că se găsesce urmăritulă.

—» ——

Telegramă part, a „Gaz. Trans.“

Caransebeșâ, 26 Ianuarie. — 
Alegerea de deputată dietală în 
cerculă Caransebeșă este fixată 
pe dina de Mercuri, 8 Februarie 
st. II.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part. alU „Gaz. Trans.“)
San-Remo. 26 Ianuarie. Jubi- 

leulu de 50 de ani ală căsătoriei 
prințului de coronă germană s’a 
sărbătorită în modă festivă.

Paris, 26 Ianuarie. Imputer- 
niciții francezi pentru încheiarea 
tractatului de comerciu au fostă 
rechiămați din Roma

Berlină, 26 Ianuarie. Minis- 
trulă de culte a răspunsă la in
terpelarea Poloniloră că eschiderea 
limbei polone de instrucțiune are 
de scopă liberarea Poloniloră de 
sub jugulă socială și economică. 
Datoria guvernului este a face din 
limba germană ună bună comună 
ală tuturoră locuitoriloră.

-- .——----- ---

DIVERSE.
Eroismulii principesei de Muntenegru. 

Tn acestă epocă familia principelui de 

Muntenegru locuesce lângă rîulă Cerno- 
vița. care erna se transformeză într'ună. 
cataractă îngrozitorii și sgomotosă. Casa. 
Domnitorului e pe marginea acestui rîu. 
Pe la ultimele dile ale lunei Octomvre, 
principesa Milena ședea la terestră, ob- 
servândă o barcă pe caro erau trei fe
mei. De odată barca se răstornă și cele 
trei femei se acopere în valuri de apă. 
Principesa pune mâna îndată pe o pușcă, 
o slobode dândă alarmă, și se repede 
ea singură pe cea dânteiu limtre mer- 
gendă spre femeile cari căduserăîn apă 
și cari nu se mai vedeau. Servitorii 
principesei alergară pe dată. Principesa 
lopătându admirabilă merse spre loculă 
sinistrului, când pe lângă luntre vădii 
două corpuri, principesa apucă pe unulă 
yi celălaltă unulă din servitori. Chemați 
fiindă doctorii, spuseră că femeile erau 
morte. Principesa însă ordonă ca să 
fiă aduse victimele la locuința ei pro- 
priă, unde ea însăși începu se le frece. 
Se osteni însă și încetă puțină, când 
una din ele oftă spunendă încetă: „Mi 
se pare că vădă pe principesa. “ Princi
pesa o îmbrățișa cu căldură. După pu
țină și cealaltă femeiă îșl veni în fire. 
Ambele au fostă încăldite și îmbrăcate. 
Victimele care au scăpată erau surori. 
A treia, care era muma loru, s’a înecată.

Doi eroi unguri. Cetimă în „Pester 
Lloyd“ : Patria pote fi liniștită, decă 
are mulțl eroi ca cei doi MăcăoanI (lo
cuitori din Mako), cari deunădile la ună 
jocă de-a scrdfa“ (Sautanz) s’au rămă
șiță, că unulă ar pute mânca 50 porții 
de sarmale de vardă, er celalaltă — 10 
luminări de său! Amândoi s’au ținută 
de vorbă și au câștigată remășagulă spre 
bucuria celorlalți ospețl. Gustosulă a- 
nirnală, care, despicată în două părți, 
atârna de unu cuiu, roși de rușinea con- 
curențiloră omenescl.

Fomete în Muntenegru. Precum se 
scrie din Cetinje cătră „Pol. Korr.u, în 
unele districte ale Muntenegrului e ade
vărată fomete. Peste 30,000 persone 
suntă lipsite de orice mijlocă de traiu. 
Familia imperială rusă a trimisă o co
rabia încărcată cu cereale din Odessa 
ca dară celoră lipsiți.

Cinci omeni asfixiațî. In Vișeu-de- 
josă. (Maramurășă), precum se scrie lui 
„Nemzet“ , locuitorulă de acolo Ionă 
Popă, soția sa, doi copii ai săi și socru- 
său au murită fiindu asfixiațî (înecați 
de gază) care s'a produsă prin aceea 
că ună părete ală casei a luată focă 
dela coșă (urloiu) și astfelă a arsă mai 
multă timpă fără a fi observată.

Verstă înaintată. Din Boskowitz, în 
Moravia se scrie, că în dilele trecute a 
murită ună locuitoru cu numele Iosifă 
Mohi în verstă de o sută douădecl și 
șepte de ani (127). Elă lăsă 14 copii, 
32 nepoți, 15 strănepoți și 3 străstrăne- 
poțl. Dintre fii săi unulă e de 102 ani. 

Reposatulă a fostă destulă de sdravănă 
până la morte, visita biserica în fiece 
Duminecă și sărbătorea, și numai acum 
cinci ani începuse a purta ochelari.

Migrațiune de șerpi. Din Rubin, în 
comitatulă Timi.șdrei. se relateză urmă- 
torulă casă interesantă: Intre Rubin și 
Szendro se găsesce pe Dunăre așa nu
mita „Insulă a Smederowei“, cunoscută 
mai alesă din causa miiloră de șerpi, 
ce’șl facă acolo somnulă de ernă. Acum 
câteva (Iile s’a întâmplată, că vre-o 
10,000 de șerpi s'au deșteptată din som
nulă loră letargică și au trecută dincolo 
pe malulă Serbiei. 0 mare întindere a 
Dunării era acoperită cu șerpi călători. 
In anulă 1875 — 76 s’a întâmplată o mi
grațiune analogă de șerpi din acea in
sulă. Omenii de acolo, cari îșl aducă 
aminte de acestă fenomenă interesantă, 
explică acesta dicândă, că în acestă ană 
va fi o inundațiă, ca la anulă 1875—76.

Utilisarea găiniloru în bucătăriă. — 
După ce s’a tăiată o pasăre, o lăsămă 
ună cesă în apă rece ; apoi o opărimă, 
jupuimă etc., o spălămă bine și o pu- 
nemă la focă într’o olă cu apă rece și 
cu ceva sare. După ce amă înlăturată 
spuma apei, punemă zarzavată și lăsămă 
să fierbă, pănă ce carnea se pote lesne 
desface de ose. Să totă adăogămu apă, 
ca găina să nu stea afară din supă. Apoi 
totă carnea se desface de ose, se tae 
mărimtă, se amestecă cu ună pătrar ki- 
logramă carne de porcă prospătă, crudă 
și măruntă tăiată, se pune piperă și 
ceva cojă de lămâe tocată, foi de dafină 
și sare câtă trebue; pe urmă se ia o 
franzeluță, muiată în lapte seu apă, și 
după ce o storcemă, o amestecămă bine 
cu cele mai de susă, dimpreună cu ună 
ou din acestă aluată formămă franze- 
luțe (10—12 bucăți)), le învelimă în pez- 
metă cu ou, le cocemă în untură fier
binte și le servimă la masă ca compotă 
seu cu mâncăi! dulci. In supă se fierbă 
tăeței cu ou.

Contra gândacilor din pimniță. Diversele 
insecte de prin pivnițe se potă prăpădi, 
decă redemămu de păreți mături de mes- 
tecănă. Tote insectele se urcă bucurosă 
pe acestă plantă. Din când în când scu- 
turămă măturele spre a călca și ucide 
animalculele căcjute, seu le muiemă iute 
în apă fierbinte.

Spre a face petrolu mai bunu pu
nemă în lampă, după mărime, o lingură 
mică seu mai mare de sare. Acestă 
sare nu e nevoie să o prenoimă de- 
câtă arareori. Se pote ptme cliiară în 
vasulă cu petrolă o mână de sare și 
efectulă va fi acelașă. Petroleulă va arde 
mai luminosă și nu esploadeză așa lesne.

(„Resboiulă.)
LeacQ pentru ranele vitelord. Avemă 

multe leacuri de casă pentru vindecarea 
raneloră la vite, însă nici unulă nu e 
atâtă de folositorii ca celă următoră. Se 
ia prafă de pușcă și unsore de porcă 

(nesărată). Prafulă se piseză mărunțelă 
și se mestecă cu unsorea, — er cu mes- 
tecătura acesta se unge rana vitei. Păr
ticelele aflătdre în prafulă de pușcă au 
o putere antiseptică; adecă împedecă 
putrezirea ranei, er unsorea — vindecă. 
Decă ună cală de es. la drumă mai 
lungă, frecându-șl piciorele unulă de 
altulă, s’a vătămată — e destulă ală 
unge cu mestecătura acesta, care nu nu
mai vindecă, ci și locurile pleșuge le 
umple cu peră frumosă și lucitoră. Unii 
economi au introdusă și datina aceea, 
că vara ungă corpulă întregă ală calu
lui cu prafă de pușcă mestecată în un
sore, și apoi ducă calulă la rîu si ’lă 
spală cu săpună și cu peria. Prin acesta 
nu numai că primesce calulă o piele 
frumosă, netedă, cu pără lucitoră, — ci 
va fi ferită pe o vreme lungă și de a- 
culă neplăcută și otrăvită ală muscelor.

Logodnă.
D-lă Dr. Demetriu Ciuta, advocată 

în Bistrița, și D-ș6ra Laura Fanta Buti- 
eescu: — fidanțațl. Bistrița, 17 Ianuară 
st. n. 1888.

Rectificare. In Nr. 7 ală „Gaz. 
Trans.“ pag. 1, colona 1, șirulă 17 de 
josă, este a se ceti Gerasimu, în locă 
de Gerașimă; totă acolo, colona 2, și
rulă 36 de susă, este a se ceti: stelpu, 
în locă de sfelpă, er la șirulă 30 de 
josu: CeluM Silcaniei, în locă de... Sil- 
vavei și la șirulă 25 de josă: Georgiu, 
în locă de Gorgiu.

Cursulu pieței Brașovii 
din 25 Ianuarie st. n. 1888.

Bancnote românesc! . ( 
Argintii românescu . 
Napoleon-d’orI . . .
Lire turcesc!.... 
Imperiali...................
Galbinl........................
Scris, fonc. „Albina“ 6°/0 

ji >1 11 3ni(i
Ruble Rusescî . . . 
Discontulu ....

Vend.

n
n 
anu

8.46
8.44

10.03
11.35
10.35
5.96 

102.— 
99.— 

109.25

t*
n
n

Cursulu la bursa de Viena
din 25 Ianuarie st. n. 1888.

Renta de auru 5% . . ................... 97.30
Renta de hârtiă. 5"/0...................................83.45
Imprumutulă căiloru ferate ungare . . 148._
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . . 94.50
Amortisarea datoriei oăiloru ferate de

ostu ungare (‘2-a emisiune) . . . 124.50 
Amortisarea datoriei căăoru ferate de

ostu ungare (B-a emisiune) . . . 110.75 
Bonuri rurale ungare ....... 104.25
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.25
Bonuri rurale Banattl-Timișu .... 104.50
Bonuri cu cl. de sortare ................... 103.50
BouurI rurale Transilvane................... 104.___
Bonuri croato-slavone ........................102.____
Despăgubirea pentru dijma de vinii un-

gurescu . . . '...............................99.50
Imprumutulu cu premiulu ungurescu . 119.—
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului.................................................... 122.76
Renta de hărtiă austriacă..............................78.55
Renta de argintă austriacă......................... 80.90
Renta de auru austriacă............................ 109.10
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 136.25
Acțiunile băncei de credită ungur. . . 865.— 
Acțiunile băncei de credită austr. . . 272.75 
Arginta —Galbint împărătesei. . 5.96
Napoleon-d’orI............................................ 10.02’/
Mărci 100 împ. germane.............................. 62.2(5
Londra 10 Livres sterlinge ...... 126.65

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

fâlfăia draco seu steagulu armatei dacice. 
Dintr’ună ciotu de lemnă, astfelă cio
plită încâtu să pară că e o gură de di
hanie, se întindea trupulă balaurului, 
alcătuită din stofe cu felă de felă de 
colori, care tremura în ventă și se în- 
covăia ca ună șarpe. Draconele Rege
lui avea capulă de bronză seu de ar
gintă și corpulă de lemnă ușoră, învă
luită în itofă. Când se repedeau Dacii 
la atacă, stegarulă, ună uriașă câtă Go- 
liată, biziia printre buze ori șuera prin
tre dinți de se părea că chiar bălaurulă 
flueră. In jurulă lui se grămădeau mun
tenii fanatici, alergândă cu cuțitele în 
ventă, cu pletele săltărețe în jurulă ca
pului, cu opinci de mistreță în piciore, 
ori desculți, — ca să nu care-cumva să 
pună mâna dușmanulă pe steagă. — Bă
laurulă regescă fluera singură.

In drepta și în stânga movilei din 
care eșa draco, ardeau două ruguri și 
stau înfipte câte trei sulițe, fiindcă se 
pregătea o slujbă bisericescă.

Dincoce de ostași, mai spre fața lu
minișului, se ridica ună foi.șoră de ra
muri, pe patru stejari. în care stau 13 

feciore, cu Dochia, fiica Domnului, alcă- 
tuindă corulă.

Jură împrejurulă câmpului acestuia 
erau tăbărîte cotigi cu boi, ori, la unii, cu 
bouri, sprintene și ușurele, care la locă 
șesă mi-țl trânteau țepușl la carâmbi și 
încărcau ca în vremea cea bună.

Totă jurulă taberii era însemnată 
prin prăjini lungi, ascuțite, în cari pu
trezeau sângerate capetele frumose ale le- 
gionariloră romani.

Căci Decebală era sălbatică. . .
Eată-lă:
In colțulă din stânga, la o parte, se 

vădă doi bolovani de cremene, răsturnați 
unulu peste altulu, așa încâtă să formede 
ca ună tronu, er la piciorele loră ună 
trunchiu de stejaru «trântită josă. Peste 
bolovani și stejară suntă întinse trei piei 
de ursă negru.

Decebală, cu plete lungi pe spate, 
rasă în frunte, cu doue corone de frunze 
pe capă : una de auru bătută cu granate, 
alta de ștejară, înfiptă în cealaltă, stă 
pe tronulă de bolovani, cufundată în 
gânduri. Mâna dreptă a prinsă, hălă- 
ciugă, lunga lui barbă și-și sprijinea capul 
într’însa. Brațulă. vînjosă, e golă pănă 

L umără, căci într’ună minută de mă- 
niă șl-a spintecată mâneca cămeșii de ină 
mole de Pergamă și a înodat’o tocmai 
susă. E omă matură, mare la statură, 
cărnă, cu sprâncene stufose și crudă la 
privire.

împrejurulă lui tacă toți. Buzdu- 
ganulă, rămasă în tronulă Daciei din 
nemă în nemă, e de cornă de cerbă, cu 
o rotocolă în capă câtă e osulă din frun
tea dobitocului, scrisă cu feluri de chi
puri și țintuită spre măneră cu pietre. 
E greu ca de. fieră. Elă stă strântită 
la piciorele tronului, pe pielea de ursă, 
și împărțeșce pe din două scaunulă Da
ciei cu stăpânulă său.

Dela Burebiste, căruia i l’a adusă 
dea ună pustnică dintr’o peșteră, a îno
tată de multe ori în creeră de dușmană 
seu chiar de Dacă, când domnulă era 
măniosă. Sub Duras se mai muiase. 
Der a vrută Zalmolcse să-lă pue în mâna 
lui Decebală, și de atunci e bine. Ni
meni nu are dreptulă să-lă atingă decâtă 
Regele Daciei.

La drepta Domnului stă fiulă său 
Deeitlav, tenără, cruntă și sălbatică ca și 
părintele său, der fără mintea aceluia. 

In fața lui, înțeleptulă preotă Vezinas, 
omă adâncă în ale șciinței timpului, ce- 
titoră pe stele și inițiată de învățații 
din Frigia în misterele cultului Sorelui, 
care, împreună cu Decebală și cu buz
duganul aceluia, ocărmueau trebile Daciei. 
La spatele lui Vezinas, 12 preoți castrați, 
păzitori ai Cultulei Sulei, imbrăcațl în 
stofe grele de Pergamă și pălăriețl, su
nători din fluere și trimbițe. In stânga 
Domnului, 13 boerl mari, cu Diige, fra
tele său, rașl în frunte, îmbrăcațl: unii 
cu zale metalice urzite din inele de fieră, 
alții cu pieptare de bronz ca ale legio- 
nariloră romani, seu acoperițl cu solzi 
strălucitori, și purtând lângă dînșii scu
turile. Acestă îmbrăcăminte o aveau 
însă numai ofițerii cari țineau de familia, 
regală seu cari erau șefi de triburi. Ei 
se numeau în generală Zarabi, er nobilii 
ceilalți se numen Taraboști. In spatele 
tronului, 13 femei cu copii, cari din po
runcă erau aduse acolo, și nu îndrăzneau 
să se arate ochiului stăpânitorului.

(Va urma.)
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PUBLICAȚIUNE.
Spre scopulu închirierei, respective arendărei obiectelorii de închiriată și <le arenda 

aparțin etore comunei orăsenescl și amintite mai în josă, se va ținea în oliciolatulu orășenescti 
economică în 1(> Februarie anulă curentă la 3 ore după prnndu o pertractare scripturistică 
de oferte pe lângâ condițiunile ce se potă în orele oficiose examina de fie-cine în amintitulu 
oticiolatu și pe lângă ultcriora aprobare alu celui mai avantagiosu ofertă de cătră reprezen
tanța comunală orășenescă.

Se provocă decî oferenții, ca ofertele loră scripturistice, închise și provedute eu unu 
timbru de 50 cr. cărora are de a se alătura și unu va-liu de 10" (l din suma anuală de chirie 
seu arendă, care vadiu pote să consiste din bani gata seu hârtii de preță, să le așternă celu 
multă păuă la 12 ore la prândă în amintita di economului orășenescU E. Hîntz.

In ofertă se se amintescă cu acurateță, că pentru care obiectă se oferă: mai departe 
se se amintescă că o teren tul ui i suntă cunoscute condițiunile de arendă și că se supune loră, 
amintindu-se în tine chiria seu arenda oferată în cifre și litere.

Obiectele de închiriată seu de arendată suntă următorele :
1. Localul a din partorre în cassa sfatului, fostulă archivă vechiu, din 30 9, 1888 pe 0 ani.
2. Șetrele de vendare de sub casa sfatului....................................... „ „ „ „ },
3. Magasinulu din casa sfatului de cătră tergulă inului . ... „ „ „ „ „
4. ,, „ „ „ cumpăna orășenescă cu dreptul de cântărit din 30 9, 1888 pe 6 am
5. Casa orășenescă Nr. 16 cu grădina............................................................. „ ,,
6. Prăvălia din casa orașului No. 17............................................................. „ „
<• >1 ?i » n n .. ...........................................................................................................................n „

8. Magasinulu de fructe la porta tergului cailoră..................................
H. Locuința din porta uliței scheiloru Nr. 121...........................................

10. Totă acolo ună magasinu mai mică.....................................................
11. Casa din ulița funariloră Nr. 302 .........................................................
12. Locuința pănariului în casa Nr. 318...............................................  .
13. Prăvălia Nr. 1 în podulă bătușiloru....................................................

n n 55

»• n »

n n n

» si n

îi n ji

•• 51 1)

15 51 îl

75 5) 51

24. Casa din ulița nouă a spitalului Nru. 448
25. Casa din ulița căldărariloră Nr. 489 . .

1-1. Pnlvălia Nr. 2 in podulu bătușiloru
15. „ „ 3 15 ii n

l(i. , l 51

17 »• 1» 71 ’i 51

18. ■> 7 •7 •i 7’

l!l. „ >, 3 77 55

■20. „ 1) 75 77

21. „ 10 ’1 ’5

22. Două înngasine în podulu

23. Două pivnițe sub podulu bătușiloru

. din 30/9, 1888 pe G ani

• n îi i' ii ii

• 5) ■! 5, '5

• 7? îl H 75 *1

• •! ’1 75 75 ’1

• 71 *î 75 ’7

• •• ’! îl 75 7*

26. O pivniță în casa de sub buciumă Nr. 58-1.............................................. , ..
27. Ospăț aria Corona"
28. Berăria orășenescă. .
29. Cafeneaua de pe promenadă........................
30. Birtulu dîn ștejerișu......................................
BL Birtulă dela Bersă din 1 Ianuarie 1889 pe 6 ani.
32. Cofetăria de pe promenada de susă.................
33. Bastada ștrimfariloră......................

Brașovu, în 21 Ianuarie 1888.
2c.3—1

...................................................... 7’ îl 7

Magistratul orășenescu.

Avist d-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulfl mandatului postalti și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! diaruhi nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și se arate și posta ultimă.

Administ rațiunea „(laz. Trans.u

Se deschide abonamentu pre anula 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Riaiu beletristicii și enciclopedicfi-literarti •—cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 c|i 
a liniei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, sebițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiuni literare, și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Roniânilorii de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațium din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerafiune pre anula întregQ e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci— lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Riaru bisericesc^, scolaru și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'A — 31 2 cole; și publică portretele și biografiile arebiereiloru 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 ocasiunl, mai alesu funebrali, — apoi studii pedagogice-ilidactice și sciențiflce-literari; și în urmă totu soiulii de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară.—Prețuia de prenumerațiune pre anulu întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisâ totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimit ii g;ratisii ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvăr. —Transilvania. "3SE
—«._L 3K L :------

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propriă:

de

Apologie. DiscusiunI filologice și 
istorice maghiare privitorii la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paula Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulu 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învedeiită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețuia broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura III. 30 cr. 
T6 e trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anfi, de I. Papiu. 
Unu volumu de preste 26 cole. Acest 
opt'i de cuvântări bisericesc! întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum—avendu și o notiță isto
rică la fie-care serbătore, care arată 
timpula întroducerei, fasele prin caii 
a trecutu și modula cum s’a stabilit!! 
rtspectiva serbătore. Prețulu e 2 fl.

Barbu cobzariulii. Novelă origi- 
de Emilia Lungu. Prețulu 15 cr. 

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețuia 20 cr. 
Idealulfl pierdută. Novelă origi- 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Pie- 
15 cr.
Gpera unui omu de bine. Novelă 

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

Fântâna dorului. Novelă poporală 
(reorgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețuit! 10 cr.

Ultimulfl Sichastru. Tiadițiune de
Georgiu Simu. Prețuit! 10 cr.

Elu trebue să se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Nigruțu. Prel.ulu 25 cr.

Eranda seu Nunta fatală.

nală

lina

Novelă 
de N.

Schiță

din emigrarea lui Dragoșil. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

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

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

Hermană și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulu 50 cr.

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

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

Petu antulu. Comedia în 5 acte, 
după Aug istă Kotzebue, tradusă de 
Ioană Si. Șuluțu. Prețulu 30 cr.

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

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

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

TesaurulQ dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de auru. Studiu archeologic 
de I). O. Olinescu. Prețuia 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea L II, III, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, coinerciu si chemiă. Prețuit! 
50

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețuit! 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulă intuitivă în folosiâa 
eleviloru normali (preparandiall), a în
vățătorilor!! și a altorti bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandialfi. Prețuia unui esemplara cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-unt! opu, întocmită după lipsele 
scolelori! îiostre în mesura în care, este 
acesta, pentru aceea îlu și recomau- 
dămu mai alesă directoriloru și înve- 
țătorilora ca celora în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maxima Popu, profesorii la 
gimnasiulă din Năseudu. — Manualii 
aprobata prin ministeriulil de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptula de 
data 26 Aprilie 1886, ” ......
Prețulu 30 cr.

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

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțil, profesorii. Opti aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulu de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiuni de totă 
soiulil de acte obveniento în referin
țele vieței sociali—sc pote întrebuința 

Nr. 13193.

române lucrată

cu multă folosit de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețuit! 
1 fi. 10 cr.

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparaudl. Bro.ș. I. scrii ă 
de Gavrilu Trifu profesorii preparan- 
dialu. Prețuit! 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulii sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumosă ilustrată. Prețulu nuni 
esemplarft bro.șuratti e 40 cr., legații 
50 cr., legatu în pânză 60 cr., legata 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculu mărgărifaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumoși! ilustrată, pentru pruncii 
școlari de anibe secsele. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 15 cr., — legata 
22 cr., legatu în pândă 26 cr.

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

Visutu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone ft u- 
moso. Prețuia unui esemplara spedatu 
franco c 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețuia unui esemplaru legatu și spe- 
data franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


