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Jubileuln ile 50 de au
alti

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Uifalău, 20 Ianuariu 1888.

Ca Românii adeveratu, vinu 
a'mi exprima și eu baremî în scris, 
decă personală nu pofti, bucuria 
ce o am din incidentulu serbării 
.jubileului de 50 de ani a mamei 
nostre „Gazeta Transilvaniei", și 
ca la umilă, ce sunteți asemenea 
unui luceaferu pentru Romani, Ve 
urezu se trăițl mulțl ani în per
fectă îudestulire, ca se vedeți îm
preună cu noi dorulu Româniloru 
împlinită.

loanu Moldovanu. parochu gr. cat. în 
Uifalăulă de lângă Teaca.

Brașovu. 23 Ianuarie 1888.
O scire forte gravă ne sosesce 

astăițl. Principele Bismark n’a ți
nută marele discursă politică, ce 
se aștepta cu atâta nerăbdare, der 
a surprinsă lumea făcendă se se 
publice deodată în foile oficiale din 
Berlină, Viena și Pesta tractatulu 
de alianță încheiată între Germania 
si Austro-Ungaria la 7 Octomvre 
1879.

Articululu 3 ală acestui instru
mentă prescrie, ca tractatulă se fiă 
ținută secretă, cu scopîi de a se 
evita orl-ce rea tălmăcire a lui, 
avendîi unu caracteră paclnică. 
Unei a treia puteri se i se comu
nice tractatulă numai în puterea 
și conformă înțelegerii dintre am
bele părți contractate.

Se nasce întrebarea, că de ce 
se publică tocmai acum întregă 
tractatulă de alianță cu totă dis- 
posițiunea cuprinsă în art. 3 de 
a’lu ține secretă? Decă cei din 
Berlină și Viena au avută de scopă 
a preveni pe Rusia, atunci de ce nu 
i-au comunicată tractatulă pe cale 
diplomatică și de ce îlu publică 
acum în foile lorii oficiale? Nule 
mai pasă a di cancelarului ger
mană și contelui Kalnoky, decă 
s'ar tălmăci r6u acestă tractată 
din partea Rusiei seu a altoru pu
teri? Ori doră tractatulă și-a per- 
dutu caracterulu seu paclnică în 
împrejurările de față?

In tractatulă de alianță, care 
obligă pe Germania și pe Austro- 
Ungaria deopotrivă de a-șl pune 
la disposițiune una alteia întregă 
putere armată, decă vr’una din 
ele ar fi atacată de cătră Rusia, 
s’a mai prevestită la încheiarea a- 
lianței și casulă, când înarmările 
Rusiei ar deveni în adeverii ame- 
nințătore, și s’a stabilită ca o da
toria de lealitate de a face cunos
cută celă puțină confidențială Ta
rului Alexandru, că orl-ce atacă 
îndreptată contra uneia din cele 
doue puteri contractante va fi con
siderată ca îndreptată contra a- 
mendurora.

Nu putemă sci decă i s’au fă
cută seu nu mai înainte Tarului 
împărtășiri confidențiale despre 
stipulațiunile alianței germano-? us- 
triace, der atâtă putemă constata 
că casulu amenințătorii ală înar- 
măriloriî Rusiei s’a ivită în așa 
măsură, încâtu puterile contrac
tante au găsită cu cale să pu

blice chiar în foile oficiale ale 
ambeloră imperii întregă tracta
tulă de alianță.

Acesta nu însemneză nici mai 
multă nici mai puțină decâtă o 
somațiune indirectă la adresa Ru
siei că, decă nu va înceta cu înar
mările, puterile aliate se voră vede 
nevoite a lua pote chiar ofensiva, 
spre a preveni unu eventuală atacă 
din partea Rusiei în contra uneia 
din ele.

Situați unea este adl, după pu
blicarea tractului din vorbă, multă 
mai posomorită. Afară de aceea 
— ca se vorbi mă cu „Times“ din 
Londra — noua lege militară ger
mană și sumele votate pentru ea, 
probabilitatea că se voră con
tinua și mai departe mișcările tru- 
peloră rusescl, convorbirile minis
trului română Sturza cu prințulu 
Bismarck și cu contele Kalnokv, 
apropiata căletoriă a principelui 
Nelidov la Atena spre a îndemna 
pe Grecia la o cooperare activă 
cu Rusia, tote aceste nu suntă fru- 
mose prospecte pentr’ună ană 
de pace.

Dintre tote faptele memorate, 
pe noi trebue se ne intereseze 
mai multă atitudinea ce-o va lua 
România față cu viitorele eveni
mente.

S’au scrisă multe despre sco- 
pulă călătoriei ministrului Sturza 
la Friedrichsruhe. Cuincă acestă 
visită stă în legătură cu situa- 
țiunea încordată de astăiji, nu mai 
încape îndoială, der ce anume a 
voită se dobendescă dela puterile 
aliate însărcinatulă guvernului ro
mână, încă nu se scie.

Unii pretindă, că guvernulă ro
mână doresce ca România se fiă 
admisă în tripla alianță, garan- 
tându-i-se neutralitatea din partea 
puteriloră aliate în schhnbulă con
cursului ce li far da acoperindă 
fianculă Austro-Ungariei. Alții 
erăși (jică, că i-s’au oferită Ro
mâniei de a fi primită în alianță, 
ca Italia, decă va face anumite 
concesiuni în privința convențiunei 
consulare cu Germania și a trac
tatului comercială cu Austro-Un
garia.

Este greu a da creițementă a- 
cestoră versiuni. Mai apropo de 
adevără ni se pare acea afirmare, 
că d-lă Sturza a întreprinsă călă
toria sa diplomatică cu scopă de 
a se orienta și de a afla ce gândă 
an puterile aliate față cu neutra
litatea României în casulă unui 
resboiu.

„Corespondauce de Viene’4 tțice, 
că d-lă Sturza s’a dusă la Ber
lină în scopă de a conferi cu Bis
mark spre a pune basele unei în
țelegeri, în puterea căreia Româ
nia în casă de conflagrațiune să 
nu fiă expusă neajunsuriloriî ce 
le-a suferită în 1876, când, pără
sită. de tote puterile, a trebuită 
să încheie cu Rusia o convenți- 
une, care a deschisă trupeloru ru
sescl drumul ă prin România. Gu
vernulă română nu mai voiesce 
să se repeteze acesta.

Foia memorată crede, că re- 
sultatulă conferinței d-lui Sturza 
cu Bismark este, că România va 
fi pusă la adăpostulu orl-cărei în

cercări de a i - se viola neutrali
tatea.

Unii mai susțină, că d-lă Sturza 
s’ar fi dusă la Friedriclisrue în 
urma dorinții anume esprimate 
a~ cancelarului germană, care caută 
să-și asigure, pentru casulă de 
resboiu, sprijinulă României și pe 
lângă ală acesteia și ală Scandi
navici. Alții erăși adaugă, că za
darnice au fostă tote încercările 
d-lui Sturza de a dobendi garan
tarea neutralității României.

Casulă din urmă fiindă celă 
mai probabilă, dorimă ca prove- 
dința divină se protegă pașii ce’i 
voră întreprinde bărbații de stătu 
ai României pentru binele și paza 
țării.

Brașovă, 23 Ianuarie (4 Febr. 1888.
La finea anului trecută am 

invitată prin „Gazeta Transilva
niei44 pe toți domnii carî au con
tribuită la subsidiile pentru ..Gazetă" 
în anii 1860—1863 la o întrunire 
în Alba-Iulia pe cțiua de 30 Ianu
arie (11 Februarie) 1888.

Esprimându-șl însă în dilele 
aceste mai mulțl domni contri- 
buenți dorința de a se amâna în
trunirea pe ună timpă mai favo
rabilă pentru căletoriă, mă gră- 
bescă a satisface acestei dorințe 
in speranță, că prin acesta se va 
da posibilitatea să ia parte câtă 
mai mulțl la întrunire.

Astfelă îmi iau voiă a ficsa 
cjiua întrunirei pentru darea de 
seină în afacerea subsidiiloră „Ga
zetei44, pe 26 Martie (7 Aprilie) 
1888.

Loculă de întrunire rămâne 
Alba-Iulia. Localulu și ora întruni
rei le voiu face cunoscute cu 14 
dile înainte.

Dr. Aurel Mureșianu 
Editorii și Redactoru. 

Cogainiceann și Românii ardeleni.
Sub acestă titlu cetimă în <|ia- 

rulă vieneză Prwse“ dela 31
Ianuarie 1888:

Cu ocasiunea jubileului de 50 de ani 
alii „Gazetei Transilvanieiu , mai multe 
notabilități distinse’ literare .și politice 
ale României au trimișii fdie jubilare și 
editorului ei scrieri în care orlcâtti 
de diferite suntfi în formă și în cuprinsă— 
se dă espresiune simpatielorfl pentru ni- 
suințele culturale ale Româniloru arde
leni representate prin numita foia.

O manifestațiune de felulti acesta, 
în totu casulu vrednică de atențiune, e 
eșită din pena lui M. Cogălniceanu și e 
adrestă editorului „Gazetei Transilvaniei11 
Dr. Aurelu Mureșianu. Incependă cu ară
tarea simpatiiloră ce-lu legă pe Cogăl
niceanu cu foia jubilară, bărbatulu de 
stată română acentăeză. că aceste sim
patii îșl află esplicarea loră naturală în 
uniformitatea țeluriloră nisuite „ridicarea 
.și întărirea națiunei române“. Silințele 
în acestă privință ale Româniloră din 
regată au fostă, negreșită, însoțite de 
ună succesă mai mare, decâtă ale fra- 
țiloră loră de dincoce de AlpI. Der decă 
România în cursulă deceniului din urmă 
s'a aventatu la importanța unui stată 
stimată .și independentă, totuși și na
țiunea nnnâiuî a Ardealului a făcută mari 
progrese, pe care Românii din sudulă Al- 
piloră transilvaniei ară trebui se le’n-

tempine cu atâtă mai intimă participare, 
cu câtă nu se potă sustrage convingerei, 
că stingerea, negreșită imposibilă, a po
porului română în Ardeală, pote fi pe- 
riculosă și ființei naționale a Regatului 
României.

Făcendă alusiune la ideile Româ
niloră ardeleni cu privire la idea de 
stată maghiară, Cogălniceanu declară, că 
densulă a simpatisatu cu poporulă um/u- 
reseii, că aceste simpatii le-a dovedită 
și prin faptă luându partea patrioțiloră 
maghiari fugiți după anulă 1849, .și că 
elă, cu ocasiunea unei visite ce a f’ă- 
cut’o în anulă 1868 capitalei imgare. a 
recunoscută în parlamentulă din Buda
pesta mulțl bărbați, cari găsiseră atunci 
ca fugari asilă în România. Elă însuși 
a considerată ca o datoriă a da ospita
litate Maghiariloră fugari și speră și a- 
cum firmă, că în Ungaria va veni tim- 
pulă, în care se voră convinge omeniii, 
că o cruțare a pretențiuniloră naționale 
îndreptățite ale cetățeniloru ungari neina- 
ghiari ai coronei Ungariei va fi în avanta- 
giulă Unguriloră. In fine Cogălniceanu 
îșl esprimă dorința, că energiei Româ
niloră Ungariei îi va succede se ajungă 
în deplina posesiune a drepturiloră loră 
naționale și că atunci, când pactulfi din
tre ei și Unguri se va face, va fi sosită 
și timpulă pentru o alianță naturală a 
României eu Ungaria.

SOIRILE pLLEl.
Pentru cerculă de asentare ală Bra

șovului va fi tragerea la sorti .MartI 
în 7 Februarie n. înainte de amiad la 
9 ore în sala de ședințe a sfatului. Pen
tru cei obligați la serviciulă militară, 
cari nu voră fi de față, pote trage sorți 
tatălă seu vre-o altă rudă.

* 
4c *

Pentru conferirea unui stipendiu a- 
naalti de. 500 țl. din ajutorulil de stafii alu 
archidiecesei gr. cat. transilvane, destinată 
pentru caulificațiunea mai înaltă a unui 
clerică din acestă archidiecesă la vre-o 
universitate, s’a publicată concursă cu 
termină de 30 de dile dela prima lui 
publicare 16 (28) Ianuarie: în „Telegra- 
fulă Românău. La acestă stipendiu potă 
concurge numai clerici absolut! din ar
chidiecesă, cari suntu totdeodată abso- 
luțl de gimnasiu cu esamină de maturi
tate, .și voiescă a-șl completa studiile la 
vre-o facultate teologică seu filosofică. Con- 
curenții au a substerne la consistoriulă 
arcliidiecesană pănă la terminulă arătată 
suplicele lor instruite cu documentele ne
cesare, adecă': cu testimoniu de matu
ritate și cu absolutoriu clericală dela in- 
stitutulă seminarială arcliidiecesană din 
Sibiiu, apoi cu atestată medicală, că sunt 
deplină sănătoși și cu o declarațiune se
parată, că după absolvire voră întră în 
serviciulă bisericescă, ce li se va con
feri ; în fine au să anumescă în suplică 
universitatea .și facultatea, la care voiesc 
a’șl face studiile, indicândă pentru fa
cultatea filosofică și specialitatea studi- 
iloră principale, ce și-au alesă, d. e. pe
dagogia, istoria, filologia ș. a.

** *
Suntă numiți capelani militari cl. II. 

în reservă Ilie luga și Alecsandrit 1‘opu 
preoți ai diecesei gr. cat. a Gherlei : 
Grigorie Ladorîi, preotu ală archidiecesei 
gr. or. a Transilvaniei: Aurelă Popii, pre- 
otă ală archidiecesei gr. catolice a Albei- 
Iulia și Făgărașă.
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Din Iseroni nl-se comunică sciiea 
despre ună îngrozitorii casă de morte. în
tâmplată la 20 Ianuarie n. c. în minele 
de cărbuni din comuna Jiu-Vaidei-Vul- 
eană, comitatulă Hunedorei. In clina nu
mită, 4 omeni, cari lucrau la o gropă 
de cărbuni, fură de viu îngropațl pănă 
subsuori în lava causată prin aprinderea 
unei materii combustibile, ce se afla în 
apropiarea acelei grope de cărbuni. Pănă 
la sosirea ajutorului nefericitele victime 
fură aprope cu totulă arse. Trei din ei, 
amuue : Dumitru Brindeu, I. Mateiu și 
George Lucu, abia putură fi duși pănă 
acasă cu vieța. Piciorele și partea din 
josti a trupului erau prefăcute scrumă. 
așa că 11-se vedeau intestinele. Au mu
rită îndată după aducerea lorii acasă, 
rămăntndu-le nevestele văduve cu câte 
2—4 orfani. După chinuri totu atâtă 
de crâncene, ca și a coloră dintâi, muri 
cu patru dile mai târdiu și ală 4-lea ne
fericită, Ioană Oncase, din Jiu-Coroes- 
cenl, rămănendă nevastă-sa văduvă și cu 
ună copilă de 6 săptămâni.

* * *
Totă de acolo ni-se comunică și 

vestea despre ună altă casă de nefericire, 
întâmplată la începutulă lui Octomvre 
an. tr. Anume îuvățătorulă din Densuștă, 
Petru Pavelonă. se dusese însoțită de 
Ioană Riisescu în comuna Jiu-Coroescenl, 
unde funcționase în anulă precedentă ca 
învățătoră. Pe când noii ospețl intrară 
în școla confesională de aci și steteau 
de vorbă cu îuvățătorulă, se ivi ună noră 
negru de cătră apusă, după care urmă o 
furtună violentă. împreunată cu fulgere 
și trăsnete. Odaia învățătorului în care 
se aflau numiții ospețl încă fu lovită de 
trăsnetă. îuvățătorulă P. Pavelon fu a- 
tinsă de o lăture a trupului, mai vertosă 
la ună picioră: după atingere cădu în 
letargiă, der curendă îșl veni erășl în 
fire. Mai greu fu însă lovită de trăs
netă tovarășulă său Ioană Rusescu, care 
muri momentană, lăsândă în văduviă 
nevasta cu 5 orfani.

* *
In J/ou, comit. Sibiiului, bântue văr- 

satulă mare (bubatulă) între copii, din
tre cari au și murită câțiva.

*
Contra primari loră comunali din 

V'i.ștea, Sadă. Boita, Tălmăciți, Tălmăc.elu, 
Răcorită, Sebișulu de jo.su și de susu co
manda postului de gendarml din Tumu- 
roșu a făcută arătare la autoritatea rsu- 
perioră, sub cuvântă că nu urmeză sta
tutului ce s’a publicată cu privire la câni.

*
Gimnasiulă superioră din Baia mare 

- scrie „Preotulă Română11 din Gherla 
— prefăcăndu-se în anulă scolastică cu
rentă în gimnasiu de stată, prin acesta 
subsistința acestuia este asigurată pen
tru totde-a-una. La acestă institută se 

află, după cum arată programele anuale, 
80- 100 și câte odată și mai mulțl stu- 
dențl români. Luândă în considerațiune 
acestă mare numără de studențl români 
dela acestă gimnasiu. ori și care părinte, 
cunoscătoră de impregiurările locale din 
Baia mare, trebue se semțescă lipsa ar- 
dătore de ună convietă, unde pe lângă 
ună preță moderată să potă căpăta pro- 
visiune pruncii gr. cat. români dela a- 
cestă institută — Mai mulțl Români din 
acelă ținută, pătrunși de lipsa unui ase
menea convietă în Baia mare, convocă 
o adunare în acestă causă de mare im
portanță pe 11 Februariu st. n. inainte 
de amedă la 10 ore în localitatea școlei 
gr. cat. române din Șomcuta mare, în 
care adunare se voră discuta modalită
țile și mijlocele, cum s’ar pute înființa 
acestă convietă câtă mai curendu.

* * *
Precum spune „Kolozsvar11, în Sibiiu 

se va construi în cursulă acestui ană o 
brutăria militară de companiă cu vaporă 
și mai multe magazine. Cheltuelile simtă 
preliminate cu 167,000 fi. și concursulă 
se va publica deja în luna viitore.

** *
In Voldorfi comit. Ternava-mare, a 

arsă șura lui Petru Apor. Paguba e de 
300 fl., dintre cari 200 fl. au fostă asi
gurați.

* A *
Jidomdtî milionară br. Moritz Hirsch, 

după cum spune „Egyenloseg,11 va fi nu
mită membru alu, camerei magnațiloră un
guresc!. Acestă viitoră magnată are pro
prietăți mari în Ungaria și i s’a propusă 
de guvemulă ungurescă să se facă ce- 
tățenă ungurescă. Pănă acum jidovulă 
milionară a dată 150 milione franci pen
tru fundațimil jidovescl și anume: 50 
milione pentru Jidovii din Rusia, 50 pen
tru cei din Turcia și 50 pentru cei din 
Ungaria, Galiția și România. Fundațiu- 
nile se voră pune sub scutul ă guverne- 
loră respectiveloru țări, der sub contro- 
lulă fundatorului și sub administrațiunea 
unei societăți compuse de elă, ai cărei 
membri voră fi Jidovi distinși.

S’ vi'ă bucura — nu-i vorbă — toți 
„patrioții“ de noulu magnată, der nici 
unulă ca d-lu Trefort, pentru că: sân
gele apă nu se face.

In Orșova a fostă arestată în 29 
Ianuarie n. făptuitorulă furtului de dău- 
nădî din Parisă, în stună de 300 mii 
franci, tocmai în momentul cănd a tre
cută granița spre a călători cătră Bu- 
curescl. Sub escortă de gendarml a 
fostă trimisă la Peșta. Defraudantulă, în 
verstă de 50 de ani, se niunesce Hj’ppo- 
lite Renard și a fostă notară în Carvin. 
Ambasadorulă francesă din Viena a ce
rută estradarea lui, ceea ce s’a și făcută.

Prin notarulă publică r. Iosef Maager 
se ta licita în 6 Februarie n. casa advo
catului Iosef Iakab din Brașoră. Ulița 
căldărariloră Nr. 499. Prețulă de stri
gare e 11.(562 11. 50 er.

* * *
Societatea din Brașoră pentru ajuto

rarea penitențiariloni. îșl va ținea în 5 Fe
bruarie a. c. la 11 ore a. m. adunarea 
generală pentru esercițiulă anului 1887 în 
sala cea mare dela sfatulă din piață, la 
care suntă invitați cu onore toți membrii 
societății.

Ordinea de cli: 1i Deschiderea pre- 
sidențială. 2j Detirea raporturiloră anuale 
ale comitetului și ale comisiunei de re- 
visiune și decisiunl asupra loră event. 
darea absolutoriului. 3) întregirea co
mitetului societății. 4) Alegerea celoră 
trei membrii în comisiunea de revisuire. 
5i Tractarea propuneriloru, care însă celă 
puțină cu o di înaintea adunărei generale 
trebue se fi fostă anunțate în scrisă la 
presidiulă societății.

0 nouă ilegalitate.
Despre alegerea, de notară în cer

eală. Bucovei, întâmplată la sferși- 
tulu anului trecuta, ni-se scrie ur- 
mătorea corespondență, a căreia 
publicare din causa îmbul<]elei ma
teriei, amu fosta nevoiți a o a- 
rnâna pănă a<}T:

In 10 Decemvre 1887 s’a făcută ale
gerea de notară în cerculă Bucovei. Tim- 
pulă când avea se se începă alegerea 
era la 10 ore a. in. Satele în numără de 
cinci, s’au adunată să’șl alegă ună omă, 
care se le fiă folositoră, se posedă limba 
română, căci cerculu e curată româ- 
nescă, ba nici ună singură Ungură nu 
se află în acestă tractă. Dreptatea aducea 
cu sine — decă s’ar observa — ca să 
fiă candidați și Români, căci și Româ- 
nulă e capace ca se fiă măcară ună 
bietă de notară, după ce la alte oficii 
nu i-se mai dă dreptă să’șl alegă oficialii 
săi. Lisă, spre marea mirare a alegăto- 
riloră, candidați au fostă trei Unguri — 
cu tote că recunoscuțl au fost 11, între cari 
și vre-o 4 Români unulă cu numele 
Brezovaj Zoltan, ună tînără care de alt
cum posede abia de vre-o lună și jumă
tate diploma de notară, er ună Română 
care are o calificațiune cu multă mai 
bună decâtă elă, adecă 8 clase gimna- 
siale, diplomă de notară și o praxă de 
6 am, nu l’a aflată propretorulă Mara 
Gyorgy vrednică, ci a preferită se fiă 
ună Ungură. care nu scie românesce.

Ceilalți doi candidați au fostă alțl 
doi Unguri cu totulă necunoscuțl, cu nu
mele Barcsaj Geza și Farkas Arpad, 
nisce omeni, cari necum să’i cunoscemă, 
ci nici nu s’au presentată înainte de ale
gere seu măcară la alegere. Se înțelege, 
că intențiunea pretorellii a fostă se re

iasă la totă casulă acela pre care elă 
îlă doresce.

Poporulă ’șl-a cunoscută cliiămarea 
și nu a votată pentru nici unulă din 
candidați, afară de 6 nemeși prăpădiți, 
parte gorniel la pădurile [propretorelui, 
parte omeni independenți din ZăicanI și 
ună crîșmară din Bucova. Ceilalți au 
protestată vre-o două bre în continuu, 
că seu să pună alțl candidați, seu să se 
facă o nouă alegere, căci pre pretinșii 
candidați nici nu-i ciuioscă, nici nu le 
place. Ba în protestă arătau câtă de ne- 
cuviinciosă și neumană s’au purtată la 
o esecuțiă în comuna Bonțiariu-inferioru ; 
der tote înzadară. Propretorele nu a 
luată în considerare protestulă poporului 
și a dechiarată pre Breazovaj Zoltan Șde 
alesă cu 7 voturi.

Bravă poporu avemu și de acum 
înainte se va facejși mai bravă vedendă 
nedreptățile ce se comită dilnică de 
organele stăpânirei.

’Țl-era mai mare dragulă să audl din 
gura unui plugară protestulă că : nu ne 
trebue pe nici unulă; noi dorimă ună omă 
eu care se ne putemă înțelege și se cu- 
noscă cum trăimă noi în părțile acestea. 
Altulă dicea: plătesce-lă d-ta decă voiescl 
se-lă puni cu puterea. Altulă: pentru ce. 
ne.-ai chemată la alegere, decă voiescl se-lă 
puni cu puterea, pentru ce nu nl-ai 'scrisă 
că de acum inainte pre acesta ori pre acela 
îlă veți avi de notară ?

Protestulă poporului a fostă forte 
nimerită. Laudă și onore bravului nos
tru poporă, că șl-a cunoscută cliiămarea.

Poporulă a insinuată recursă de nu
litate. Vomă vede ce va fi și pănă 
unde va merge dreptatea ungurescă, 
care a ajunsă proverbială de nedreptă 
ce e. Decă se va face dreptate, de si
gură se va face o nouă alegere; deci 
atragemă atențiunea aceloră Români, 
cari au cualificațiunea prescrisă de lege, 
ca se suplice câtă de mulțl în casă de 
nulitate la postulă acesta de notară, unde 
alte confesiuni și alte naționalități nu 
esistă decâtă numai Români, și finescă 
cu cuvintele latinului: tjuo usgue tandem 
abutere pacicntia nostra ? Severă.

Literatură.
-George Lazarii-. revistă pentru e- 

ducațiune și instrucțiune, ese odată pe 
lună în Berladă, sub comitetulă de re- 
dacțiune: S'. JZ. Halită primu-redactoră, 
G. Gonstantinescu R.. Cli. Ghibănescii, 
Gair. Onișoru, K. G. Diac.onescu, I. A- 

postoleseu. Sumarulă N.-rului 10 dela 15 
Ianuarie 1888 este: JZ. Popă: Pregătirea 
învățătoriloră sătescl: 1. Popă Retega- 
nulă: Tipulă unoră cărți recensiiuiei; 
Cântece poporane de pe valea Some
șului, culese de Sângeorgianulă; N. JZ. 
Haliță: Psichologia ca sciință fundamen
tală a pedagogiei sciențifice; Aproseria 
— traducere; Bibliografia: Dare de 
semă.

-FOILETONTTLU GAZ. TRANS.“
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Orbulu din Chiriacu.
Impresiu.nl de căletonă.

Dedicații d-nei Alecsandrina Nedelcovici.

Așa îmi vorbi Dumitru Vârtej ană.
E greu se te vedl lângă așa o ființă. 

E forte greu și nu-țl poți da semă de 
simțementulu, ce te cuprinde, și par’că 
și multa vorbă îți face rău.

După ce pe rendă îmi spuse tote 
moșiile, ce mărginescă Chiriaculă, or- 
bulti se îndrepta erășl spre mine și sta 
neclintită, cum sta elu de obiceiu, er 
eu mă adresaiu la elu cu cuvintele: „As
cultă Dumitre, cine suntă băieții aceia, 
cari se jocă cu sora d-tale‘?u

Dumitru îmi spuse pe rendă numele 
flăcăruia și despre fiăcare băiatu adăuga 
câte ceva, ce credea elu, că me va in
teresa. Astfelu de pildă îmi spuse, că 
cutare băiatu este ală primarului și că 
învață la școlă și că toți băieții ăștia 
vinu așa, fără nici o trebă, așa vină 
copiii, adause elă mai apăsată, și le mai 
spună și eu câte o poveste și copiii vină 
la povesti ca pescii la undiță și spună 
dreptă domnule, câte odată totă diua pe 
lângă mine ședu și nemâncațl ascultă la 
poveștile mele. îmi mai trece și mie 
din vreme, căci lungă-i diua și multe se 
mai potă isprăvi într’o di.

Orbulă era dedată cu nenorocirea 
sa și, scii, omul după ce se dedă cu unu 
lucru, nu-i mai pare așa de greu; elă 
era vorbăreță din fire, er eu deși eram 
cuprinsă de ună strajnică simțămentă 
de compătimire, totuși nu mă mișcăm 
de lângă elu. îmi plăcea cum istorisia 
și îmi era dragă cum orbulă Dumitru, 
istorisindu de vre-o localitate dinpre.jură, 
vorbia cu totă siguranța, er când vorbia 
de părțile Chiriacului, puteai să vedl că 
le cunosce cu atâta nădejde, încâtă nici 
ună logofătă de curte nu-lu întrecea în 
acestă privință: cunoscea chiar și semă
năturile și răstavele cum erau împărțite.

— Par’că ai ună flueră la brâu, — 
începui eu vorba, er orbulu zîmbi; zîm- 
betulu era obicinuită pe buzele orbului 
și cum va fi fostu de rendă, nu-țl filcea 
bine.

— Da, domnule, mai cântă și eu 
câte odată, așa când îmi vine să-mi mai 
trecă vremea, căci lungi suntă dilele 
de veră.

Gătându aceste vorbe, orbulă în
tinse mâna, îșl trase sumanulă pe lângă 
elă, îlă vîrî sub sine, îșl împleteci pleto
rele turcesce, îșl puse măciuca pe piciore 
și se uita în vezduhu, cum se uită ori 
ce orbu, căci orbulu de obiceiu nu’șl pre 
întdree privirea, ci elu să uită totă cam 
dreptă înainte.

Băeții, cari mă vădură, alergară toți 
din tote părțile și se apropiară de Du
mitru, er sora orbului se puse lângă elu 
pe sumanulă ce și-lu aședase sub piciore.

Dumitru o strînse lângă sine și cu 
mâna i neteclia perulă. Lșl întorse apoi 
fața spre ea, întocmai ca omulă, care 
vede, și cum sta și puțină plecată, te 
făcea să credl că ar zări ceva. Așa ți 
se părea, în realitate însă Dumitru nu 
vedea de locă; despre acesta eram con
vinsă.

En ascultă, începui eu, spuneai că 
unulă dintre băețl este ală primarului 
și că înveță la scolă. — Spune-i să vină 
aici.

Dumitru striga pe nume pe băiatulu 
primarului, er copilulă nu voia să vină.

Toți copiii se mișcau în dreptă și 
în stânga, se uitau unii la alții și rî- 
deau, așa după cum făcă de obiceiu bă
eții de țărână.

— Le este rușine, Domnule, — 
grăi Dumitra, — nu suntă învățațl să 
stea de vorbă cu ori și cine ; ca nisce 
băețl! — gătâ Dumitru vorba.

— Aveți bună școlă aci în satiî? 
— întrebai eu, vădendă că copiii n’au 
de gândă se vină.

— Apoi de, domnule, sein eu ce 
să dicu, este o profesoră dela Bucuresci. 
caro învață pe băețl; slujbașii județului 
când vinu pe aici spună că-i bună și în
vățată, der vedl domnule, omenii din 
sată nu prea au ce învăța dela ea, căci 
coconele astea nu se pricepă ce ne tre
bue noue, la Români. Mai deunădl vorbia 
moșă Marină și spunea, că nu se pote 
ca băieții noștri din sată se învețe ceva 
dela acestă coconă. Căci bine, că în 

câțiva ani se voră deprinde ei cu scri- 
sulă și cu cetitulă, dăr băețiloră noștri 
le trebue alte învățături. Cu atâta nu-i 
de ajunsă. „Der ce putemă noi, dicea 
moșă Marină, ce putemă noi când sluj
bașii spună că-i bună și învățată11. Cu 
acestea gătâ orbulă vorba și eu rămăsei 
uitându-nie la orbulă Dumitru și la so- 
riora lui. care plină de temere se uita 
la mine, der îșl întorcea repede fața, de 
câteorl o priviam mai lungă; ună lucra 
caracteristică pentru copii săteniloră.

Eram cuprinsă de o jale și mă cu
getam, câte n’ar pute isprăvi Dumitru, 
decă ar vede!

- Ascultă băete, — începui a vorbi
— de ce nu cerci, căci suntă la Bucu
resci doctori, cari tămăduescă astfelu de 
bole! D-ta poți să-ți capeți vederea.

Orbulă zîmbi când audi aceste vorbe.
— Da, da, Dumitre, să scii că se 

pote, — grăii eu, er mai la urmă îlă 
întrebaiu, că ce ar dice când și-ar că
păta vederea și într’o bună dimineță ar 
fi omă întregii?

— Când așă vede eu, — începu or- 
bulă, — credă că așu nebuni de bucuriă.
— Atâta dise, ridică fața cătră ceră și 
dându din capă în semnă de îndoială 
adause: — Nu se pote domnule, ca eu 
să ’ml capătă vederea. . . . eu așa am să 
mă sfârșescă !— Stătu apoi puțintelu ne
clintită. er după aceea îșl scose fluerulă 
din brâu, îlă apucă cu amândouă manile, 
îlă puse frumușelă la buze, îlă puse însă 
așa cam într’o parte, așa cum cântă celă
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Nr. 17 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

„Gazeta Sătenului44, revistă, ilustrată 
pentru toți, de cunoscințe trebuinciose 
agricultorului și poporului, ese de două 
ori pe lună sub redacțiunea fundatoru
lui și proprietarului ei C. C. Datculeseu 
in Bimnicu-Săratu. Nr. 24 dela 20 Ia
nuarie cuprinde: Gazeta Șatenului nu 
va înceta d'a apăre : Direcțiunea Gazetei 
Sătenului. — Cătră alegătorii colegiului 
alu 111-lea din județulă R.-Sărată: C. 
C. Datculeseu. — Cătră alegătorii cole
giului ală III-lea din județulă R.-Sărată: 
Unti alegătorii dela țeră. — Apelă că
tră sătenii rîmnicenl: Ună sătenă de 
Mușcelă. — Conferință asupra grâneloră 
de cultivată a d-lui Henry L. Vilmorin: 
Sătucenulă. — Flori sălbatice din Ro
mânia [urinarei; Centauree seu sglavoc. 
Lavatera seu Nalba mică sălbatică, Păt
lagina, Cebarea seu Pimprenela. Păpă
dia : C. C. D. — Crăciunulă la diferite 
națiuni (tine); La Creoli: C. — Grâulă 
de Australia, Grâulă Italiană de Rieti, 
Grâulă de Bordeaux: H. Vilmorin. — 
Doctorală casei; Beția : Doctorală fâră 
arginți. — Crinulă cu florile lungi, Ha- 
risii: Ună amatoră de flori. — Varza 
mare verde încrețită: D. — îngrădiri 
pentru plantațiunl: X. — Din Localitate: 
X. — Din Țeră: X. — Miscellanea: 
Unii economii românii. — Gravuri negre: 
Grâulă de Bordeaux. Spece și bobe de 
grâu Italiană de Rieti. îngrădiri pentru 
plantațiunl. Păpădia. Crinulă cu florile 
lungi Harisii. Patlagina cea bună. Ce
barea seu Pimprenela. Gravuri colorate: 
Lavatera seu Nalba mică sălbatică. Cen
tauree seu Sglăvoc.

Mulțămită publică.
Cu ocasiunra balului arangiatu de 

comuna bisericescă română ortodoxă o- 
rientală din Doboli infer. la 6 (18) Ia
nuarie a. c. în favorulu bisericei ruinate 
și a supraedificateloră bisericescl, nimi
cite prin incendiulu din 29 Maiu 1887, 
au incursă următorele suprasolvirl: Din 
Sibiiu : Prea on. Domnă Partenie Cosma 
directoră de bancă și adv. 1 fi., Dr. Oc- 
tavianu Rusu adv. 50 cr., Ieron. Bariță 
oficială de bancă 50 cr. și d-lu George 
Foica adv. 50 cr.

Din Doboli inf.: D-nii Boda Denes 
înv. reform. 50 cr., Nagy Lajos proprie
tară 50 cr., Magyari Pal 50 cr., Baczoni 
Bela 60 cr.. Mateiu Crăciună 1 fl., 
Bartha Iosef 50 cr., Alihaly Ferencz 
50 cr., și Iosef Leopold 1 fl.

Primescă atâtă acești marinimoșl 
domni pentru ofertulă loră marinimosu, 
câtă și domnii Mihailă Petru epitropă, 
George Tampa, George Lincu, George 
Baciu și Ioană Popoviciu înv., concur
sului și jertfei cărora este de a se atri
bui în mare parte reușita balului, pri
mescă, dic.ă, espresiunea profundei mul- 
țămite și pe acestă cale.

In fine însemneză. că venitulă balului 
a fostă 62 fl. 55 cr., cheltuelile 18 fl.50 cr. 
resultă deci unu venită curată de 44 fl. 05.

Doboli inf., 20 Ianuarie 1888.
în numele comitetului arangiatoră

N. Puianu, preotă.

ce se bizue în cântarea sa și începu să 
dică o doină frumosă.

Ți se părea, că aceea ce a esprimată 
mai adineaori prin vorbe, esprimă acum 
cu fluerulu.

Sonora lui, fetica cea mică, se uita 
la frate-seu și era par’ că fermecată de 
jalea doinei. Așa era de tainică cânta
rea, încâtă orl-cine ar fi privită pe or- 
bulă Dumitru și pe sonora lui, ar fi fostă 
cuprinsă de o adâncă.jale.

Eu am plecată. Ancă dintr’o depăr
tare bunicică se mai audia doina orbului, 
der din ce în ce se audia totă mai pu
țină. pănă în cele din urmă nu se mai 
audia nimică.

Intorseiu capulă spre Dumitru, der 
eram așa de departe, încâtă mi se părea 
că vâdă doue mușunoe de pămentă, unulă 
mai mare și celălaltă mai mică.

♦
♦ *

De atunci n’am mai întâlnită pe 
orbulă, câtă vreme am stată la moșiă, 
decâtă o singură dată, într’o Duminecă, 
câDta dintr’ună cimpoiu în pădurea de 
ștej ari.

Am tresărită, căci cimpoiulă răgu
șită, amestecată cu sîseitulă frundeloru 
de stejară și acompaniată de glasulu 
unoră pasări, producea unu ecou forte 
străină, și cum eram în lăuntrulă pădu- 
rei și cum era seră și cum nu vedeam 
pe nimenea, afară de Dumitru, eram cu
prinsă de o temere.

Așa ’șl duce vieța orbul din Chiriac., 
carele deșteptă cum este dela natură,

SCIRl telegrafice.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Pesta, 4 Februarie. Foile ofi

ciale din Budapesta, Viena și Ber
lină publică traetatulu de alianță 
dintre Austro-Ungaria și Germania 
încheiată la 7 Octoinvre 1879.

Articolulu I din tractată i]ic.e : 
Decă contra așteptărei și contra 
dorinței sincere a ambeloră înalte 
puteri contractante, unulă din cele 
doue imperii ar fi atacată din 
partea Rusiei, atunci ambe înal
tele puteri contractante suntă o- 
bligate a’.și sta în ajutoră una al
teia cu totă puterea armată a 
imperieloră loră, și amesurată a- 
cestui obligă mentă a încheia pace 
numai în comună acordă.

Articululă III elice: Tractatulă, 
amesurată caracterului seu pacî- 
nică, spre a se eschide orice in
terpretare greșită a lui, s6 fiă ți
nută secretă de ambele puteri con
tractante și sS se comunice unei 
a treia puteri numai după o în
țelegere a ambeloră părți, în mă
sura unei speciale învoeli.

Ambele puteri contractante își 
esprimă speranța, după simțămin
tele esprimate de împeratulă Alec- 
sandru la întâlnirea din Alexan- 
drowo, că înarmările Rusiei în re
alitate nu s’au dovedită ca ame- 
nințătore pentru ele. Din acestă 
motivă nu e nici o causă pentru 
acum de a comunica acesta îm
păratului Rusiei. Der decă acestă 
speranță s’ar dovedi, contra aștep
tărei, înșelată, atunci ambele înalte 
puteri contractante ară considera 
ca o datoria și lealitate a încu- 
nosciința pe împeratulă Alexandru, 
celă puțină, confidențială despre 
aceea, că ele ară trebui să consi
dere unu atacă îndreptată asupra 
uneia din ele ca îndreptată contra 
amândurora.

DIVERSE.
Cum se opresce sângele la tăeturi. 

OrI-cui i se pote întâmpla să se tae la 
mână, la ună degetă, etc. In primulă 
momentă nu sci ce sâ faci și cum să o- 
prescl sângele. Pentru asemeni cașuri este 
ună mijlocă simplu, der forte eficace: 
Luămu puțină vată, o inuiemu în apă 
caldă și o punemă pe rană și sângele va 
înceta de a mai curge, fie tăetura și chiar 
la o arteră.

A face ca foculii se ardă mai viu. »
Unu mijlocă minunată de a face ca fo- 
culă să ardă mai bine și de a reaprinde 
cărbunii ce începă a se stinge, este pu
țină colofonin seu sacîză, un ce ieftină, 
de care orl-cine pote ave nițelă în casă.

cu simță desvoltată pentru ori și ce, pă- 
zesce turmulița tatălui său și’șl desfă- 
teză vieța prin flueră și cimpoiu pănă 
când Dumnedeu își va face milă ca să-l 
prefacă într’ună mușunoi de pămentă, 
cum apărea elă din depărtare.

I. C. Panțu.
4)

DUMNEțJEU E TATALtJ TUTURORU.
Novelă.

— Așader nu e mortă bărbatu-meu ? 
îlă întreba repede stăpână-sa, din a cărei 
față putei ceti o radă de speranță mân- 
găitore.

— Nu, stăpână, ...nu e mortă,... s’a 
întâmplată numai așa ....cum se întâm
plă adeseori cu plutele.... Dumnezeu îlă 
pote însănătoșia încă.

— Der ce s’a întâmplată? Răspun- 
de-ml Ioane degrabă, ce s’a întâmplată 
cu elă ?!

— Da nisce omeni răi — că de a- 
ceia e plină lumea — nisce omeni răi 
au acățată plutele acolo, unde se vedă 
pietrile celea mari, — apoi alte plute 
se opriră de acestea și așa se strînseră 
acolo plutele cu grămada, cum se în
tâmplă de multe ori și din nebăgare de 
semă. - Apoi jidanulă dracului și plă- 
tesce omenii, numai să le acață, căc-I a- 
tuncl i se trece bine vinarsulă, pentru 

O bucată câtă o nucă e de ajunsă spre 
a face, ca foculă seu cărbunii să începă 
îndată a arde câtă mai bine. Sacîzulă 
se topesce și se revarsă peste tăciuni, 
încâtă flacăra și căldura crescă în scurtă 
timpă.

Contra omidelorii. D-lă profesorii lu- 
liusă Henselă indică următorulă mijlocă: 
Decă vrei, ca omidile să nu-țl prăpă- 
descă pomii, să iai o tulumbă și să-i 
stropescl, nu cu apă, ci cu o soluțiă de 
totă slabă de potasă (unu la o miiă). 
Ună mijlocă așa de simplu merită a fi 
încercată, mai alesă la noi, unde pri
măvara pomii simtă plini de omidl.

Oleandrii suntu otrăvicioșî. hi pri
vința acesta se citeză ună esemplu din 
Cottbus: Copila unui medică se juca 
pe lângă unu oleandru; puțină mai târ- 
diu ea se înbolnăvi rău și în scurtă timp 
muri. Nimeni nu-și pute explica îndată 
mortea cea grabnică a fetiței. Insă me- 
diculă examina cadavrulă mai de aprope 
și găsi resturile de foi de oleandru, în
ghițite de copilă. („Răsboiulă“)

Cânele, Chinesulu și coda. Ună inci
dență comică a înveselită preumblarea 
pe una din șoselele dela Bois-de-Boulogne, 
la Parisă: Pe la unspredece ore, ună 
chinesă care, după câtă se crede, face 
parte din ambasada din piața d’Eylau, 
asemenea îmcrăcată în haine de mătase 
galbenă, se preumbla c’ună aeră satisfă
cută pe șosea, esaminândă prin oche
larii săi atelagiele cari defilau pe șoșea, 
când din partea opusă veniră mai 
multe persone însoțite d’ună câne da- 
nesă albă cu pete negre. Cânele fie 
că nu mai văduse niciodată ChinesI, 
fiă că haina galbenă ’i făcu o impresiune 
nefavorabilă, păru forte surprinsă ; elă se 
opri d’odată, apoi apropimdu-se de copi- 
lulă imperiului cerescă, îi dete câte-va 
tîrcole mârîindă.

Chinesulă, importunată d’acelă pa
trupedă indiscretă, îlă interpelă în limba 
sa națională în termeni prea vii, jude- 
cându-se după repediciunea cu care vorbea 
și mai adăoga și pantomina pe lângă 
vorbă pentru a se scăpa de câne, der fără 
ca să isbutescă. Atunci, înarmându-se 
cu umbrela, se răsuci de mai multe ori 
în locă, și lua defensiva, pe când coda 
lui, care se clătina cu plăcere cu câteva 
momente mai nainte, sbura c’o desinvol- 
tură provocătore. Cânele băga de semă 
acesta și repede ca ună fulgeră apucă în 
gură coda Chinesului. Disperarea aces
tuia din urmă deveni atunci la culme și 
începu se vocifereze atâtă de tare încâtă 
patrupedulă, spăriată, lăsă coda și se duse 
lângă stăpânulă lui, care, chemându-lă 
mai înainte zadarnică, îlă pedepsi cu as
prime. Ast-felă se sfârseșce incidentulă, 
care făcu pe curioșii strânși d’acestă scenă 
să petrecă cât-va. Pentru a isprăvi, să 

că atunci se strîngă forte mulțl omeni
— și nu potă merge mai departe.

— Der ce am eu cu jidanulă? 
Spune-mi tu numai ce s’a întâmplată cu 
stăpânu-tău ?

— Etă ce : De pluta acățată pe care 
ședea stăpânu-meu se isbi o altă plută 
așa de tare încât domnulă cădu în apă.
— Omenii însă l’au scosă afară și Dum
nedeu pote că-lă ține încă.

Intr’aceste o femeiă din sată întră 
pe ușe abia răsuflândă.

— Aducă pe domnulă, — strigă ea,
— suntă aicea, am venită repede să vă 
spună!

— Dumnedeulă meu! — strigă tre- 
murândă soția lui — Oro trăesce, ori e 
mortă ?

— E mortă tata? — întrebă ți- 
pândă și plângendă amară mica Emilia, 
care deși nu avea ideiă despre morte, 
totuși își închipuia, că trebue să se fi 
întâmplată ceva rău cu tată-seu.

— Nu e mortă, — răspunse ma- 
mă-sa, mângăind’o pe obrază, și apoi 
luând’o în brațe, eși cu ea în curte.

Tocmai intrau omenii în curte cu 
carulă în care aduceau pe nenorocitulă 
soță și tată; elă zăcea fără mișcare pe 
perinl.

spunemu, că coda chinesului n’a suferită 
nici o stricăciune.

SCIld ULTIME.
Berlină, 3 Februarie. „Gazeta 

Crucii14 seinnaleză mesuii noue 
luate de Rusia la hotarele Prusiei. 
Fortificațiile dela Rovno suntă ter
minate și acestă fortăreță e des
tinată a înlesni concentrarea unei 
mari armate rusesc1!.

CiirNialu pieței Brasovii
din 3 Februarie st. n. 1888.

Bancnote românescl . Cump. 8.44 Vend 8.46
Argintii românescâ . „ 8.10 D 8.43
Napoleon-d’orI . . . „ 10.- n 10.02
Lire turcescl.... ,. 11.30 n 11.35
Imperiali................... „ 10.30 ii 10.33
Galbim........................ „ 5.88 11 5.92
Scris, fonc. „Albina44 6°/0 „ 101.- ii 102.—

n n n ^o/o „ 98.- ii 99.—
Ruble Rusesci . 109.— 110.—
Discontulu .... 8<>/o Pe anu

Cnrsulu la bnrsa de Viena
din 3 Februarie st. n. 1888.

Renta de auru 5% ■ . ................... 96.50
Renta de hârtii 5’/0...................................82.95
împrumutul^ căiloril ferate ungare . . 148.75 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (l-ma emisiune) . . . 94.40
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

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

ostu ungare (3-a emisiune) . . . 110.50 
Bonuri rurale ungare.................................103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.75
Bonuri rurale Banatu-Timișu .... 103.25
Bonuri cu cl. de sortare ....................... 103.25
BouurI rurale Transilvane....................... 104.25
Bonuri croato-slavone ............................ 103.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu un-

gurescu .................................................99.50
împrumutul!! cu premiulu ungurescu . 118.50
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului.......................................... 122.25
Renta de hărtiă austriacă................... 77.80
Renta de argintii austriacu...............79.80
Renta de aurii austriacu.................. 108.—
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 866.—
Acțiunile băncei de credita ungur. . . 269.75 
Acțiunile băncei de credită austr. . . 269.25 
Argintă —.— Gălbuii împărătesei. . 5.97
Napoleon-d’orI....................................10.02—
Mărci 100 împ. germane................... 62.15
Londra 10 Livres sterlinge..............126.70

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 3 Februarie st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta româna 5°/0 .... 90.— 91.—
Renta rom. amort. 5”/0 . . 93.’4 94.—
Renta convert. 6° 0.... . 87. ',2 88.'/,
Impr. oraș. Buc. 20 fr. . . 36.— 37.—
Credit fonc. rural 7n 0 . . . 102.— 103.—

n d n ° o 88.— 88.’/,
„ „ urban 7%. . . 101.— 102.—
ii d d • 94.— 95.—
n n w ” /o • 84.— 85.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. 10.15 10.20
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 2.28 2.30
Ac. de asig. Națională. . 198.— 200.—
Aurii contra bilete de bancă 17-'A G.’h
Bancnote austr. contra auru. 2.18 2.2

2® Numere singuratice (lin „Ga-
zeta Transilvaniei4* <1 5 cr. se potu cum-
pâra în tutungeria 1. (■ross. în li-
brăria iV’îcolae Citiși Adolf
Albi-erht.

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Mai totă sătulă era adunată la casa 
nenorocitului și din ochii tuturora, um- 
pluțl de lacrăml, puteai ceti întristarea 
ce-i cuprinsese. După ei sosise și ba- 
ronulil, care numai acuma audise despre 
cele întâmplate.

— Scumpulă meu soță, strigă ne- 
vastă-sa apropiându-se de cară.

— Tată dragă! — strigă fetița ui- 
tându-se la elă.

— Scumpele mele! — esclamă în
cetă tata, și audindu’i vocea, nevinovata 
Emilia începu a rîde.

Și cum nu, când tată-seu și a vorbi 
încă pote.

— Cum te mai simți prietine ? — în
trebă apoi baronulă, și fără a mai aș
tepta respunsulu, porunci omeniloră dim- 
prejurulă carului sS ridice pe bolnavulă 
din cară și, dândă și elă mână de aju
toră, îlă duseră încetă în casă.

După doctoră încă trimisese baro
nulă și-lă așteptau în fiecare momentă.

Biata soțiă și mamă începu a spera 
că va fi Tăpatu; der spera sermana ună 
lucru imposibilă, precum totă omulă 
spereză pănă chiar și în ultimulă mo
mentă.

(Va urma.)
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IOSIR GAVORA.
Pentru lucru eminentă .și gustă bună la esposițiunea rognicolară din 188.5 (Un 

Budapesta, distinsă cu medalia cea mare a esposițiunii.

r In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Recomandă obiectele necesare pentru

adjustarea bisericîlorii și capelelorti
cele ce sunt proveduta în abundanțâ pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

reuniuni de înmor
mântare.
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elegante, căldurdsc. durabile. 7 1 mari, lucrate în colori fine orientale, cu ciu- 41 
rMilllf l« curei de șeniliâ. fabulosu de ieftine, bucata numai fi. 1. ,l
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Rocu de ernă de Loden,

1. cualilate numai 

a . - fL 5.
II. riialiiate H.

Celă mai bună, celu mai ei'tinu și cela mai 
durabilă Rocii de ernă de Loden bunu din 
Stii’ia, în colorile suru și cafeniu si în tote 
mărimele.—Ca mesură. grosimea la peptă

1 - aȘ> •

Mantale de ploie de eauciucu 1b 0.15.
gantîi de piiltoniî lungii. în timpu frumoșii se p6te întrebuința pe dosu ca Pardesiu. - Ca mSsurit ajunge 

înălțimea staturci.

Invelitori de masă și de pată, , _________ 11-1.05.
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Jachete de dame, ț> c«idur«Se.... ■

i111») 11 o .H.1 '.lâi.’i.-inL'ni pantaloni, rocii și giletrâ lucratei din stofe bono Numai
• OStUlIlv «■,<*( H Ulii 0<î l ( S( 1, și durabile de BHinn si HeichcubcTR. pcntu tuni- |1 iî «10 
nă si 4ruA. caldurosu căptușite. în toto colorile dorite și în tote mărimile întregulu cOEtumu • • •
costă numai fi. 6.50, II. cualit. fi. 8.50, III. soiulu celu mal fini fi. 10.50. Ca mdsură ajunge grosimea la poptu.

Pături pentru călCtoriă și pentru cai, *■„ 
bordure colorate, bt

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

etc.

Odăjdii felon
altele, după ritulti

gr. orientală.
Prapori și stindarde

pentru reuniuni.

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

e*' Primescu repararea hainelor!) vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă | 
prejuri moderate.

Cusături cu aurii, argintii și mătasă și haine bisericesci, cusute cu fird de auru, I 
arginti) și mătasă. i

Dantale bisericesci. Invelitore de prestolii. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.
Pliuriuulilaleu mi-o giotii uiSeveri prin mai multe Hule «le epiw- ' 

tole «le reeunoMeință. |
Cataloge de prețuri la dorință trimită libere de post-port. 179.30—7 i
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IN BRAȘOVU, piața mare Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, pro- 
veclută cu cele mai none mijloce telmiGe și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

primesce și efectueză totu telulu de lucrări 
tipografice, precum: Opuri și broșure, statute, 
foi periodice, imprimate artistice în auru. argintă 
și colori, tabele, etichete de totu leliulu și ese- 
cutate elegantu. și în feolorî ș. a.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, fac- 
ture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațiuui, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete 
de logodnă și de nuntă, după dorință și în colori.

Dispunendu de mașini perfecționate și de is- 
vore eftine pentru procurarea liărtiei. stabilimen- 
tuln nostru tipograficii este în posițiune a esecuta 
ori-ce comandă în modulu celu mai esactîî și es
teticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescu în biuroulu ti
pografiei Brașovu. piața mare Nr. 22 etagiulu I cătră 
stradă. Comandele din afară rugănuT a le adresa la 

TIPOGRAFIA A. MURBȘIANU, Brașovu.

onore a fâcțe cunoscutu 
prin acesta, că mi-am mutată 

Cancelaria ie advocatura 
in Brașovu, in Ulița negră Nr. 342.

Numele meu și renume]e meu 
celii bună de mulțl ani ca advo
cată garanteză, că voiu îndeplini 
consciințiosă, cu punctualitate, pro- 

icutfi prae^laobancăc^ ce mi SȘ vw’fl Credința și 

caută angajamentiî.
A se adresa la Administrațiimea 

..Gazetei Transilvaniei”. 5«_2
‘ii ‘Xj)I I S I S 1 1

HOMANU,
liberii de milițiă.

a absolvatu Academia comer- 
și a

nare. ultăfeliu, de feliu de substituțiimi.

Iirașotu, în 10 Ianuariu 1888.
Cu deplină respecta

Nicolau Găitanii, 
jude de tabla regia judiciartr 

în pensiune și procuratori 
diplomatu.

o w;

A vist d-loru abonați!
♦

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 
binevoiască a scrie pe cupomiliî mandatului poștali! și minierii de 
pe fâșia sub care au primiți! diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscutu tuturora D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
..Gazetei." precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se poți! 
adresa la subsemnata Administrațiune in casii de trebuință.

Adininislra/iioiea Tranx.“
TF

Tipografia A. MUREȘTANU, Brașovu.
273


