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„GAZETEI TRANSILVANIEI". 
.Iticulii superiorii, în Ianuarie 1888. 
Deși tânjiii, iler în mijloculă 

entusiasinului generalii provenită 
din ocasiimea jubileului de uO de 
ani alu „Gazetei,11 ca vecliiu abo
nată, și mai vecliiu cetitorii alu 
ei, nu potu se nu participă cu lu
mea română la bucuria generală.

ăleritulu teu e, după (lisa Mân
tuitorului hunei, că națiunea ro
mână la ivirea ta a fostă flă
mândă, și o-ai hrănită, setosă, și 
o-ai adăpată, golă, și o-ai îm
brăcată în alte blane, bolnavă, și 
o-ai lecuită, pe cei din temnițe 
i-ai cercată.

Vin o deră tu, binecuvântată de 
națiune, și priinesce rccunoscința 
ce-ți datoresce.

Meritezî acesta recunoștință, 
pentru eă lupți seriosă, cu bărbă
ția admirabilă, și cu unu program 
precisă, der nu șovăesci........

Totă așa deci pană la isbendă! 
Nicolau Cosma. par. gr. c.

Brașovu. 25 Ianuarie 1888.
Încordarea dintre Rusia de-o 

parte și Germania cu Austro-Un
garia de altă parte, care ac]! a 
luată dimensiuni atâtă de amenin- 
țătore. se trage încă din anulă 
1878, dela congresulă din Berlină.

Tractatulă de alianță germano- 
austriacu, ce I au publicată Vine
rea trecută foile oficiale din Ber
lină, Viena și Pesta no dă cea 
mai clară deslușire despre acesta.

Rusia n’a fostă mulțămită cu 
resultatele congresului din Berlină.

Pentru ce amu jertfită noi unu 
miliardă de ruble și viața a sute 
de mii de ostași? Nu cumva ca 
să câștige Austro-Ungaria Bosnia 
si Hcrțegovina și se ne respingă 
cu timpulă din peninsula balca
nică cu ajutorulu Germaniei?

Așa se întrebau după congresă 
Rusii, căci de mica acvisițiune a 
celoru trei județe basarabane luate 
dela Români le era și lom rușine, 
după ce li-s'au fostă cedată în pa
guba unei țerl, a căreia oștire a 
luptată alături cu trupele Țarului 
si a luptată victoriosu, scăpân- 
du-le de unu rușinosă desastru.

Ura clară, că pentru cei din 
Petersburgă, < arl s au veijutu ast- 
i'elti despoiațî de tote avantagele 
tratatului dela St. Stefano, cance- 
larulu germană era capii lă reută- 
țiloră și contra ,.iiigratitudinei“ 
Germaniei, contra „felonie?1 ce a 
«oniis'o aceste imperiu față cu 
vechiulu seu aliată, fu îndreptată 
totă amărăciunea Rușiloru.

Urmarea a fostă că principele 
Gorciacov, care p'atuncl era încă 
cancelarii ală imperiului îusescă, 
a începută se cocheteze cu biancia 
și în Septeinvre 187b a disu cătra 
ună diaristă irancesu, se le spună 
compatrioțiloru sei ca se facă se 
fia ieri. n. , „

Principele Bismark verjendu 
.•ătu de amăr'dî simtă Rușii asupra 
atitudini i Germaniei la congresulă 
din Berlină, a voită se se asigure 
.„.„nu orice eventualitate de a-

lianța Austriei și în scopulă acesta 
a întreprinsă o călătorie la A iena, 
unde a sosită în 21 Septemvrc 
1879. In cele patru (jile, câtă a 
petrecută în capitala Austriei can- 
celaruliî germană, s’a mijită trac
tatulă de alianță germano - aus
triacă, subsemnată în (jitia de 7 
Octomvre 1879.

Interesantă este că p’atuncl 
contele de Andrassy își deduse 
demisiunea ca ministru de esterne 
și br. Haymerle era deja desem
nată de urmașă ală lui. Cu tote 
aceste Andrassy, la cererea es- 
presă a Majestății Sale, a purtată 
negociările pentru încheierea tra
tatului de alianță și numai după 
subsemnarea lui a părăsită minis
terială de esteme.

In ceea ce privesce scopulă 
publicării desă amintitului tratată 
se susține acum, că ea s’a făcută 
cu scopă de a orienta opiniunea 
publică, deorece Țarului Rusiei și 
consiliariloru sei le-au fostă de 
multă cunoscută tendința precum 
și cuprinsulă acestui tratată. Pe 
lângă acesta declară. însăși guver
nele din Berlină, Viena, și Pesta 
în foile loră oliciale, că motivulă 
publicării este de a se face finită 
îndoieliloră în privința „întențiu- 
niloră curată defensive“ ale pute- 
riloră aliate.

Ori cum ar fi însă, despre 
aceea tote diareic din întru și din 
afară simtă de acordă, că în îm
prejurările de față pasulă energică 
și neobielmiitu ală publicării trac
tatului de alianță dintre Germa
nia si Austro-Ungaria a agravată 
situațiunca și a mărită seriosita- 
tea ei.

Foile din Viena porta și de 
astadată unu limbagiu mai liniș
titorii și pacniic.ă. ..Fremdenblatt’1, 
organulu ministeriului de esterne, 
spereză, că pasulă estraordinară 
ală guverneloră aliate va ave ună 
favorabilă efectu, convingândă pe 
toți despre direcțiunea paclnieă și 
conservativă a loră. Asemenea se 
așteptă oficibsa ,.Presse“ la unu 
efectă mare, ce-lă va ave publi
carea tractatului asupra opiniunei 
publice (lin Rusia. „Nene freie 
Presse“ este mai puțină optimistă 
și de aceea nu crede, că inciden- 
tulă din? vorbă va aduce vre-o 
schimbare în mersulu politicei.

Celelalte foi vienese se unescă 
tote în părerea, că publicarea tra
tatului este unu felu de somațiune 
la adresa Rusiei, ca se înceteze cu 
înarmările, pentru că alianța Ger
maniei și Austro-Ungariei în casă 
de resboiu este mai presusă de 
orl-ce îndoială.

Totă cam astfelă se esprimă 
și foile din Pesta, numai în mo
dulă loră obicinuită, sangvinică. 
Refrenulă articuliloru lorii este, ca 
(legă Rusia nu va înceta a ame
nința pe vecinii sei cu mesurile ci 
militare, resboiulu este neevitabilă. 
Totulă depinde dela hotărîrile Ru
siei, (jice „Pester Lloyd," der ceea 
ce ne oferă o liniștire și garanția 
pentru orl-Qe eventualitate, este so- 
lidaritati-a și amiciția nostră cu 
Germania. Ear oposiționalul „Pești 
Naplo“ dice : „Deeă Rusuliî mise 
va da îndereptu, atunci ammțarea

alianței va fi introducerea resbo- 
iului. Declararea de pace a foiloră 
oficiale pote fi iute urmată de-o 
declarare de resboiu. După, ulti- 
matulă păcii pote ușoră urma mo- 
bilisarea.11

Asupra burseloru a făcută o 
impresiune deprimătore publicarea 
tratatului de alianță. Se așteptă 
pretutindeni cu mare nerăbdare 
enunciațiunea principelui Bismark, 
ce o va face a(]I seu mâne în par- 
lamentulă germană. Se (jice că 
c.ancelarulă s’a pusă spre scopulă 
acesta în înțelegere cu toți șefii 
partideloră din parlamentă și se 
crede, că declarările sale, deși 
voră fi energice, voră pleda to
tuși pentru susținerea păcii.

Foile rusesci se pronunță asu
pra noului incidență cu precau- 
țiune, der accentueză seriositatea 
situațiunei, er foile francese se bu
cură, ca acum legăturile dintre 
Francța și Rusia voru deveni mai 
strînse. Priniulă pasă de apropiare 
mai mare s’a făcută prin aceea, 
că ambasadorulă rusescă din Pa- 
risă s’a împăcată cu președintele 
camerei Floquet, urmându invi
tării acestuia la prândă, a acelui 
Floquet. care odinibră a salutată 
pe Țarulă Alexandru II cu stri
garea: „Trăiesc-ă Polonia, Sire!“.

Intr'aceea iritațiunea contra 
Germaniei cresce pe di ce merge 
în Rusia și foile rusesci strigă ne
contenită, că numai înmulțirea ar
matei în Germania amenință pacea 
Europei, numai Germania pote 
ataca, er Rusia trebue se se pre- 
gătescă pentru aperare.

In adeveră niciodată n’a fostă 
mai critică situațiunea, căci Ța- 
riilă pâte se dorescă pacea și to
tuși se fiă împinsă de împrejurări 
în râsboiu. _________

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

invitată prin „Gazeta Transilva- 
niei“ pe toțî domnii carî au con- 
tribuitu la subsidiile pentru „Gazetă" 
în anii 1860 1863 la o întrunire
în Alba-Iulia pe di,ia (le 30 Ianu
arie (11 Februarie) 1888.

Esprimându-și înse în dilele 
aceste mai mulți doiniri contri- 
buenți dorința de e se amâna în
trunirea pe unu timpă mai favo
rabilă pentru căletoriă, me gră- 
bescă a satisface acestei dorințe 
in speranță, că prin acesta se va 
da posibilitatea se ia parte câtă 
mai mulți la întrunire.

Astfelă îmi iau voia a ficsa 
dina întrimirei pentru darea de 
semă în afacerea subsidiiloru „Ga- 
zetei“, pe 26 Martie (7 Aprilie) 
1888.

IjocuIu de întrunire reinâne 
Alba-Iulia. Localulă și ora întruni- 
rei le voiu face cunoscute eu 14 
cțile înainte.

Dr. Aurel Mureșianu 
Editorii și Rodactoru.

Tractatulă de alianță 
dintre Austro-Ungaria și Germania.

Foile oficiale „Wiener Abend- 
post? din Viena, „Budapesti Kdz- 
lonv" din Pesta și „Reichsanzei- 
gei"‘ din Berlină au publicată în 
dina de 3 Februarie st. n. textulu

tractatului de alianță încheiată 
între Austro-Ungaria și Germania, 
cu următorea introducere:

Guvernele Austro-Ungariei și Ger
maniei au găsită convenabilă se publice 
tractatulă loră de alianță dela 7 Octomvre 
1879 pentru a pune eapctu IndwUloru in. 
privința intențiuniloru curată ilefcnsiue ale 
acestui tractată îndoell, ce se nutrescă rlin 
diferite părți și se esploateză pentru di
ferite scopuri. Ambele guverne aliate 
simtă în politica loră conduse de ni- 
suința de a menține pacea și de a pre
veni pe câtă se pote orice turburare a 
ei; ele suntă convinse, că publicarea 
textului tractatului loră de alianță va es- 
clude orl-ce îndoială în acestă privință 
și de aceea s au botărîtu a-lă publica.

Etă textulu tractatului:
Considerândă că Maiestățile Loră 

Impăratulă Austriei, Rege ală Ungariei, 
și Impăratulă Germaniei, Rege ală Pru
siei, trebue să socoteseă ca o datoriă a 
Loră indispensabilă de a vegliia în tote 
împrejurările pentru asiguranța imperii- 
loru Loră și pentru liniștea poporeloru 
Loră ;

Considerândă că ambii monarchl in- 
toc.mai ca iu raporturile de federațiune de 
mai nainte voră fi în stare a’șl împlini 
acostă datoriă mai ușoră și mai cu e- 
fectă printr'o strînsă legătură a ambe- 
loru imperii;

Considerândă în fine, că o intimă 
și solidară procedere a Austro-Ungariei 
și Germaniei nu pote amenința pe nimeni, 
der că e de natură a consolida pacea eu
ropenei creată prin stipulațiunilc dela Ber
lină, Maiestățile Loră lmperatulu Aus
triei, Regele Ungariei, 
și 
Impăratulă Germaniei.
au hotărîtă să înclieiS o alianță de pace 
și de aperare reciprocă, promițeudu'.șl 
unulă altuia în modă solemnă, că nu 
coescă niciodată se atribue coiircuțiunei 
loră curată defensive o tendință ayresiră 
nici intr’o direcțiune.

Pentru scopulă acesta Preînălțimile 
Loră au numită ca împuterniciți ai 
Loră :

Maiestatea Sa Impăratulu Austriei, 
Rege ală Ungariei:

Pe consiliarulă secretă actuală 
alu Preînălțimei Sale, mi nistrulă Casei 
imperiale și de esterne. locotenentă-feld- 
mareșală Inliu conte Andrassy de Ciue- 
St.-Craiu și Crasna-Horca etc. ete.

Maiestatea Sa împăratulă Germa
niei :

Pe ambasadorulă estraordinară și 
împuternicirii ală Pre înălțimei Sale, lo- 
cotenentulă generală Prințulă Enric VII 
Reuss etc. etc., cari s’au întrunită în. 
Viena în dina de adl și după ce au 
schimbată împuternicirile loră aflate bune 
și îndestulitore au ajunsă de acordă 
precum urmeză :

Artiiuliilă I.
Decă în contra tuturoră așteptări- 

loră și în contra sincerei dorințe a am- 
biloră înalț! contractanțl ar fi atacată 
unulă din ceh; două imperii din partea 
Jlusiei, atunci Inalții contractanțl suntă 
obligați a se ajuta unulă pc altidu cu in- 
trega putere armată a impcrieloră Loră și 
prin urmare a încheia pacea numai în 
comună acordă.

Articululă II.
Deeă una din cele doue părți con

tractante ar fi atacată de o altă putere, 
celălaltu înaltă contractantă se obligă 
nu numai a nu ajuta pe atacatorii în 
contra înaltului seu aliată, ci eelă pil-
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ținti a observa o atitudine bineroitore ne
utrală țață cil celălaltă contractantă.

In casti cânii însă puterea agresivă 
ar fi sprijinită din partea Rusiei, fiă în 
forma unei cooperațiuni active, fiă prin 
măsuri militare, care amenință pe celă 
atacată, atunci și în casulă acesta îutră 
imediată în vigore îndatorirea ajutorului 
reciprocă cu întrega putere armată, sti
pulată în articnlulă I ală acestui tractată 
și ambii Inalțl contractanțl voră purta 
și atunci împreună răsboiu, pănă la în- 
clieiarea în comună a păcii.

Articulații III.
Acestă tractată, amăsurată caracte

rului său paclnică și spre a eseliide orl-ce 
rea interpretare a lui. trebue se fiă ți
nută secretă de ambii Inalțl contractanțl 
și să fiă împărtășită unei a treia puteri 
numai în înțelegere între cele două părți 
și amăsurată unei speciale învoell.

Ambii Inalțl contractanțl nutrescă 
speranța, după simțămintele împăratului 
Alexandru, esprimate la întâlnirea din 
Alexandrowo, că înarmările Rusiei în 
realitate nu se voră dovedi ca amenin- 
țătore pentru ei, și din acestă motivă 
pentru acum n’au nici o causă de o îm
părtășire ; der decă acestă speranță s’ar 
dovedi, contra așteptărei, ca amăgită, 
atunci ambii Inalții contractanțl ar con
sidera ca o datoria a lealității de a în- 
cunosciința pe împăratule Alexandru cel 
puțină confidențială despre aceea, că un 
atacă îndreptată contra unuia din ei ar 
trebui să-lă considere ei ca îndreptată 
contra amândurora.

Spre adeverire au subscrisă acestă 
tractată cu mâna loră propriă împuter- 
niciții imprimândă și sigilulă cu emble
mele loră.

încheiată în Vic.na, la 7 Octomvre 
1879.

(L. S.) Semn.: Andrassy.
(L. S.) Semn.: Enric VII. Ileuss.

„Demonstraținnea antimagliiară“ din Blașin.
„Kolozsvar44 priniesce dela una 

amied alu seu din Blașiu următo- 
rele amănunte în privința „rușino
sului scandală44, după cum se es- 
primă numita foia:

„Filiala din Blașiu a Kulturegy- 
letului a arangiată la 28 Ianuarie n. 
o petrecere cu jocă în folosulă biblio- 
tecei proprie. Valahii au demonstrată 
contra acestui bală în noptea de 28 Ia
nuarie n., căci profitându de întune
cimea de lună, întâmplată atunci, atâr
nară de o parte pe crucea de pietră a- 
flătore deasupra vieloră dela Blașiu, er 
de altă parte pe pietra comemorativă de 
pe așa niunitulu „Câmpulă libertății 
câte unu stindardă compusă de flenduri 
(sdranțe) cu colorile caracteristice: roșu, 
vânătă, galbenă. Stindardele au fostă 
imediată luate josă, la ordinulă autori
tății respective, și ni s’a permisă să pri- 
vimă la ele. Pe unulă din acestea erau 
scrise în limba valahă și într’ună stila

nu prea cultivată următorele cuvinte: 
„ Trăiescă Grecii din Blașiu! Noi siinfcmă 
domni, nu Ungurii ]io(iiu, er pe celălaltă 
stindardă: „Se trăiescă llomâniiCă prin 
cine s’a comisă acestă faptă necualifica- 
bilu, după câtă amă audită noi, pănă 
acum nici presupune nu se pbte, însă 
nu rătăcimă doră, decă susțineină, că a- 
celă faptă s’a comisă de câțiva individl 
din Blașiu de o asistență fără ocupațiune. 
Să sperămă, că autoritățile voră face 
totulă, pentru ca descoperindu-se ade- 
vărații făptuitori, aceștia să fiă pedepsiți 
esemplară, după cum merită.44

Curiosu efectă alu întunecimii 
de lună: însoțită de întunecime 
de cieeri, și urmată de unu tablou 
„patriotică44: „scandală rușinosu 
valalio-ultraistu!“

Colici patriotice.
„Nene sudungarische Zeitung,44 

care apare în Timișora, scrie în 
Nr. 26:

Ungaria e ună stată de sine-stătă- 
toră, deci limba ungurescă trebue să fiă 
limba statului și tote institutele de cul
tură și de educațiune din Ungaria potă 
esista numai în cadrulă gândirei ungu- 
rescl, între marginile lurnei de cugete și 
limbă ungurescl. Și decă în Timișora în- 
tregă n’ar esista nimenea, nici ună sin
gură omă, care să scie limba ungurescă, 
cu tote astea ar trebui, după părerea 
nostră, ca tote institutele oficiale, ce sunt 
în serviciulă educațiunei și culturei, să 
se servescă de limba ungurescă. Acesta 
urmeză simplu și logică din noțiunile sta
tului ungară și nisuințele culturale ale ce- 
tățeniloră de altă limbă maternă, cari 
trăescă pe pămentă ungară, prin aceea 
nu se jignescă nici câtuși de puțină.

Deaci resultă,c|ice „Sieb.deutsch. 
Tgbltt.44, c,ă ,,Neue sudungarische 
Zeitung44 în totu casulă nu se con
sideră pe sine ca ună „institută 
aflătoru în serviciulă educațiunei 
și culturei,44 căci altmintrelea ar 
apăre în limba maghiară.

Er noi ne rugăniă pentru mân
tuirea foiei ungurescl: vindecă-o, 
Domne, de colicile patriotice, fi- 
ind-că nu scie ce <Jice!

SCIR1LE DILEl.
Ministrulă ungurescă de conumicațiune 

a îneunosciințată direcțiunea căiloră fe
rate ungare ale statului, că organele a- 
cestora în casă de mobilisare la călătorii 
în servițiu, cliiar decă acestea dureză 
peste maximulă timpului fixată de 20 de 
dile, îșl voră căpăta diurna întregă de 
călătoriă.

♦* *
Dr. Urban Jarnik, cunoscutulă pro

fesorii și filoromână, este numită profe- 
soră ordinară pentru filologia română la 
Universitatea din Praga.

** *

Tu Oravița, spune „Luminătonilft44, 
zelbsa membră a reuniunei femeiloră ro
mâne din Aradă, d-na Liria Vuia, a luată 
inițiativa pentru înființarea unei reuniuni 
a femeiloră române din Orarița și împre
jurime, cu scopnlă de a înființa o școlă 
română de fetițe. S’a ținută o adunare 
spre acestă scopă și o comisiune de 7 
s’a constituită pentiu elaborarea proiec
tului de statute; și cumcă sămânța arun
cată a cădută în pămentă roditoră ne 
dovedesce balulă ce se va arangia în 14 
Februarie n. în folosulă acelei reuniuni 
îuființ.ânde.

** *
După cum comunică „Erdelyi Hi- 

rado“, în comitatulă Albei-inferiore s’au 
incassată din dare 717.232 fl. 64 cr., ră- 
mânendă o restanță de fl. i>7 cr.

* *
In Făgărașu este vacantă postulă de 

grădinară orășenescu, împreunată cu o 
lefii anuală de 300 fl., locuință și dreptă 
de folosință a 400 stânjinl cuadrațl de 
pămentă.

** *
Reuniunea culturală serbescă „Matica 

Srbska“, în contra căreia guvernul ă un
gurescă a pornită tote furiile kulturegy- 
letescl, alesese de președinte ală ei pe 
Dr. Lazar StanojevicI, medică ală ares
tului din Neoplanta. Ministrală dopuri- 
loră de sticlă Trefort, împreună cu cei
lalți colegi, năcăjiți focă că numitulă me
dică nu s’a făcută uneltă ungurescă în 
contra culturei națiunei sale, nu numai 
că nu a aprobată alegerea lui ca preșe
dinte ală „Maticei44, ci ministrală de in
terne l’a destituita și din postulă de me
dică ală închisorii.

Poporală serbescă e cu dreptă cu
vântă forte amărîtu și are convingerea, 
că Dr. StanojevicI e o jertfii a naționa
lității sale. ** *

In Nou, comit. Sibiiului, Mercurea 
trecută sera ună lupă întră în comună și 
se opri în pieță înaintea școlei ascul- 
tândă la cântările corului care ținea 
probă. Ună cântăreță, care întârdiase, 
venindă la coră dete peste lupă și clie- 
mândă și pe colegii săi din școlă îlă 
alungară. * șt *

La tergulă de săptămână de Vinerea 
trecută în Sibiiu au fostă duși de nisce 
țărani din Comăna de josă doi mari 
porci sălbatici împușcată.

* * *
In comuna D e a 1 ă, comitatulă Si

biiului, s’a iscată o bătae între câțiva ți
gani, cari petreceau la cârciumă. Credin- 
ciosele neveste ale bătăușiloru încă se 
amestecară în bătaie, apărândă fiă-care 
pe bărbatulă său, pe câtă le ajutorau 
sdravenele loră unghii dela cele dece 
degete ale mâniloru. Una din aceste bă
tăușe, țigana Ihu Lina, nesciindă cum 
să’șl răsbune mai aspru asuprajinimicului 
I6nă Orbeană, începu a-lă scuipa pe 
acesta în față. Țiganulă Orbeanu scose

atunci repede ună euțită și străpunse cu 
elă de repețite ori pe nefericita țigană, 
care după țipete îngrozitore cădii mortă 
la momentă. Cu acesta s’a pusă capătă 
bătăiei. Toți țiganii s’au înspăimântată 
grozavă. Ucigașillă începu să plângă, der 
era târdiu. Elă este arestată.

* , * *In Aradă a fostă Duminecă, în săp
tămâna trecută, ună duelă între ună lo
cotenentă ală școlei de brigadă și între 
ună tânără civilă. Oficerală a fostă greu 
rănită.

** *
Lu Universitatea din Ziirich simtă 

înscrise în timpulă de față 70 de fete, din
tre care 40 suntă la medicină. Ele au 
înființată deja și o reuniune propriă 
a loră.

Cum se stringe birnin pe la țeră.
„Revista politică44 din Suceva 

a primită următorea scrisore:
Era în cjiua ajunului Bobotezei din 

anulă acesta. Femeile îșl împodobiseră 
casele cu ce aveau, și-.șl puseseră și pe 
masă totu ce gătise. Bărbații și ei stau 
gata cu luminarea în mână, asceptândă 
sosirea sf. craci. Se și porniseră în sat 
fețele bisericesc! cu sânta cruce și cu 
apă sfințită, preotulu cu epatrachirulă 
după capă și dascălulă, ca lectoră, în 
stichară.

Ei și umblaseră acum ca la două 
ore, fiindă primiți în totă loculă cu totă 
luarea aminte și cu bucuria. Deră dela 
ună locă etă că dau ei deodată de omeni 
tulburați, oțerițl, cliiar nebucuroșl de ve
nirea loră.

Ce era causa ? Primariulă comunală 
dela Mologia trimisese la Ceahoril chiar 
în acea di sântă pe sequestrulă Ivaniț- 
clii cu doi deputațl, ca să ia zălocă dela 
omeni, cari au pământiul pe hotarală 
Mologiă, pentru biră. Ivanițclii deci cu 
omenii săi întră pe în case, apuca, ce 
năpădea, de pe grindl din straică și po- 
dobele creștiniloră și le ducea cu densulă.

Se mai pote batjocură mai mare 
pentru creștinii noștri ? I se mai potu 
da palme mai vîrtose simțului religiosă?

Și asta nu-i prima întâmplare. Sec- 
vestratorii au năvălită asupra creștiniloră 
în Ceahoru chiară și în dina Adormirii 
llaicei Domnului, de i-ati năcăjită.

Noi amă voi numai să scimă, ori 
de li-i așa porunca loră dela căpitanată, 
ori dela perceptorată și ori de se face 
acestă lucru cu sc-irea Escelenței Sale 
D-lui baronu Pino ?

Așa era numai pe timpulă cămătă- 
riiloră celoră strașnice. Atunci venea 
dragonulă cu jidovulă chiar și în dile 
de sărbători, de curăția frumosă casa 
datornicului de tote obiectele.

Noi n’amă dori deci nici într’o 
inimă creștină resimțulă, ce l’au avută 
creștinii CeahorenI în ajunulă Bobotezei 
din anulă acesta.

Plata birului într’ună ană. cum e 
acesta, cu granița închisă de cătră Ro-

„FOILETONULtr GAZ. TRANS.“

(5)

DUMNEZEU E TATALG TUTURORO.
Novelă.

Sărmanei femei ’i se părea, că întâr- 
diă doctorală. Mai era și neliniștită, că 
Hortensia nu era acasă să va4ă și ea 
pe sermanulă ei tată. Domne, ce n’ar 
fi dată numai se fiă și Hortensia lângă 
patulă lui!

Era cătră seră.
Mama ședea cu fetițele — venise și 

Hortensia acasă — lângă patulă bolna
vului. care pănă acuma era liniștită. De
odată însă începu a se întorce în pată, 
făcu semnă iubitei sale soții și scmnpe- 
loru sale fetițe se se apropia de elă, le 
îmbrățișa, le săruta, se mai uită odată 
lungă la ele, scose ună suspină adâncă, 
și.... îșl dete sufletulă.

Desperată, femea scose ună țipetă, 
care o înecă și cădii leșinată pe pată. 
Când se deșteptă. în țipetulă sărmane
lor™ fetițe, corpulă scumpului ei soță era 
rece ca mormentulă.

— Dumnedeule, ore pentru ce am me
ritată acestă grea lovitură ? ! Ce am gre
șită așa greu înaintea Ta? — dise sfâ
șiată de durere femeia, ridicândă spre 
ceră ochii ei înecați de lacreml.

Der înzadară așă încerca eu a de
scrie durerea unei esemplare soții și mame 
de familiă, care îșl pierde soțulă său iu
bită, tată a două drăgălașe fetițe, pe care 
le iubea ca pe vieța sa.

Lovitura ’i fu prea grea ; inima ei sim- 
țitore nu putu suporta durerea. Fiindă și 
suferindă încă de mai nainte, în diua ur- 
mătore îșl dete și ea curatulă său sufletă 
în mâna Creatorului.

Casa, în care pănă aci domnea o fe
ricire rară, acum era cuprinsă de o tris- 
teță adencă. Satulu întregu plângea ne
norocirea acestei familii bune și cu su
fletă nobilă.

Pe fetițe le duse baronulă la elă a 
casă. Olivia, fiica lui, le arăta păpușele 
sale cele mai fruinose, numai să nu plângă. 

Eu nu plângă, — dicea mica E- 
milia — numai să mă lase se mă ducă 
la mama.

— Mamă-ta dorine, drăguță, nu e 
iertată să o tredescă din somnii.

— Nu se pote deștepta, — continuă 
Hortensia, — am plânsă eu destulă; al- 
tă-dată când plângeam îndată se scula, 
acum însă nici nu se mișcă. Sciu eu 
bine, că e mortă. Așa-I Emiliă, că și 
tu scii.

— Sciu. — dise micuța începându 
să plângă.

In acestă momentă sosesce lelea Ma
rfa, preotesa din comuna vecină, sora 
scumpei loră mame.

Mica Emilia se apropia de ea, par’că 
presimția, că de aci înainte ea îi va ține 
locă de mamă.

— Așa-i lele Mărie, că tata pentru 
aceea a murită, fiind-că l’au lovită plu
tele ? — o întrebă repede Emilia.

— Pentru aceea, draga mea, — răs
punse lelea Maria.

— Der mama pentra-ce a murită, 
căci pe ea n’au lovit’o plutele ?

— Nu. ângerașule, der mamă-ta s’a 
dusă cu tatălă tău, ca să nu fiă singură 
în ceru.

— Der pe noi ne vădă ei de acolo ?
— Vă vădă, drăguță, mereu vă vădă, 

și decă veți fi bune, se voră bucura de 
acolo.

— Eu totă bună o să fiu, lele Mă
rie, — <jise Emilia.

— Și eu, —■ repeți Hortensia.
Diunne4eu îngriji de bietele orfane. 

Pe Emilia o duse preotesa cu sine, er 
pe Hortensia o luă nașulă său, baro
nulă.

Fetele se făcură mari.
Pe Hortensia o mărita baronulă după 

ună tînără cu ve4ă.
Emilia încă se mărită după ună cle- 

rică, care a remasă în loculă unchiului 
său ca preotă.

Lelea Mariă rămase cu ei și era sti
mată și iubită din partea ambiloră ti
neri.

Diunne4eu e tatălă tuturoră orfa- 
niloră.

trad. de
Măriora Turtureanu. 
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mânia, deci ftră felin de câștigi!, și cu 
mare efteșugă în pane și în vite, încâtă 
omulîi se pune și gândesce, pe ce s6 
facă paraua, apoi cu o ernă atâtă de 
grea, de mai n’ai capii să eșl din casă 
— e pentru țăranii și așa o greutate 
nespusă de mare. Mai trebuia deci să 
vie și secvestrulă chiar în dina ajunu
lui Bobotezei, ca să le amărescă crești- 
niloră (Uleie!

Parcă e averea la noi!

Incăerare între cazaci si între venătorl 
austriac! “)

Decă ar fi să dămti credămentfi unui 
sgomotă ce circuleză în Przemysl în Ga- 
liția, atunci ar fi și fostă deja o adevă
rată încăerare între cazaci și între vâ
nătorii austriacl. Și anume etă ce i se 
vestesce din Przemysl fbiei „Hlas Na- 
roda" din Praga în acestă privință :

Acum vr’o trei săptămâni, ună des- 
părțămentă de cazaci dislocați la Pod- 
woloczyska trecu în timpulă unui vis- 
colă peste granița austriacă și luă cu 
forța mijloce de traiu dela poporațiunea 
unui sată austriacă. Acesta espedițiune 
s’a repețită mai târdiu încă de două ori. 
cu care ocasiune cazacii au amenințată 
că voră pune focă, decă li se va refusa a 
li se da mijlocele de traiu. In urma arătării 
locuitoriloră satului, guvernatorulă din 
Lembergă a cerută ajutoră dela comanda 
militară și s’a și transferată acolo ună 
despărțământă de vânători. Venindă a- 
cum cazacii erășl peste graniță, ca să 
jetuiescă mijloce de traiu, vânătorii voiră 
să-i împiedece. Se începu o luptă în care 
14 cazaci fură parte uciși (?), parte ră
niți (?). Au suferită pierderi și vână
torii (?).

Literatură.
A eșită de sub țipară: ,,Scola mo

dernă și Principiulă națională", întroduc- 
țiune la organisarea învățământului na
țională, de Ioană Nicolescu, licențiată în 
litere și filosofiă. BucurescI, 1887. Opulă 
are formată 8° în mărime de 113 pag. 
și este de ună cuprinsă interesantă din 
punctulă de vedere ală instrucțiunei șco
lare. Autorulă arată starea învățămân
tului din România în raportă cu alte na
ționalități, mijlocele de înaintare etc., 
vorbesce despre școla froebeliană și a- 
rată marea ei importanță pentru educa- 
țiune, etc. Mai pe susă de tote însă 
autorulă pledeză pentru a se da instruc
țiunei moderne o basă națională. E inte
resantă opulă d-lui Nicolescu și merită 
deosebită atențiune.

,.Preotulu Română", diarăbisericescă, 
scolastică și literară. Anulă XIV. Pro
prietară, Redactoră și Editoru: Nicolau 
Feke.te Negruțu. Apare în Gherla odată 
pe lună în mărime de câte 2*/2—31/., cole 
și costă pe ană 4 fi. Nr. 2 dela I Fe
bruarie cuprinde : Dumnedeescă liturgiă 
a S-lui Ioană Chrisostomă, (studiu ri
tuală.) — Preîntipuirea numărului de 12 
ală St. Apostoli. (Fine), de I. Boroșă.
— Isusă la fântâna lui Iacobă (ilustra- 
țiune). — Predică pe Dumineca Fiiului 
rătăcită și Predică pe Dumineca I a Pos
tului mare, de protopopulă Basiliu Rață.
— Agrăire la cununiă, de Vas. Budescu.
— Cuvântare funebrală, de I. I. Arde- 
leanu. Catechesă despre ispitirea lui 
Isusă. — Din istoria despărțirei bisericei 
orientale de cea apusană. Recensiuue 
de V. Gr. Borgovană asupra opului 
„Metodica scolei poporale" de dr. Petru 
Pipoșă. — Varietăți.

„România jună“.
A apărată raportulu anuală ală so

cietății academice socială-literare „Ro
mânia jună" din Viena, pentru alăXII-lea 
anu administrativă. Etă cum introduce 
comitetulă raportulă:

Societatea academică socială-literară 
„România jună", împlinindă ală XVII-lea 
ană ală esistenței sale, vine a da onora
tului publică română raportă asupra ac
tivității din anulă espirată.

Credemă a fi corâspunsă pe deplină 
chiemării nostre ca societate socială-lite
rară, luândă în considerare numeralu micu 
ală membriloru, ce în presentă facă parte 
din societatea nostră. Devisa societății 
este : „uniți-vâ în cugetă, uniți-ve’n sim
țiri" și decă amă avută cândva vr’o causă 
a aduce aminte tineriloră români aceste 
cuvinte nemuritore ale nemuritorului poet, 
atunci o facemu acum, când puțini din 
studenții români din Viena suntu membri 
ai societății nostre.

Puțini câți amă fostă, amă credutu 
de lipsă a sacrifica totă, spre a cores
punde mărețului scopă, ce-lă are socie
tatea nostră și spre a redica prestigiulu ei. 
Eta aici în liniainente generale activitatea 
societății „România jună" în anulă es
pirată :

In adunarea generală din 15 De- 
cemvre 188(5 s’au denumită de membri 
onorari: Domnulă prință G. Bibescu și 
Domnulă V. Babeșă. er de membru eme- 
ritată Domnulă Ștefană Velovană.

In ședința a doua societatea s’a de
cisă pentru schimbarea regulamentului 
societății, alegendă o comisiune de trei, 
care în curândă îșl va termina lucrarea sa.

Atâtă în ajunul ă anului nou câtă și 
diua memorabilă de Sâmbăta Pasciloră, 
în care di s’a pusă înainte de 17 ani te
melia „României june", s’a serbată prin 
ședințe festive, la cari amă fostă onorați 
prin presența unui publică de totă des
tinsă.

In 10 Aprilie 1887 Eminența Sa Dom
nulă Episcopă ală Caransebeșului Ioană 
Popasu șl-a serbată jubileulă de 50 de 
ani ai preoției sale. Societatea nostră a 
felicitată pe ilustrală Domnă trimițându-i 
o envelopă cu următorea adresă :

„Societatea academică România jună" 
Ilustrului sâu membru onorară, Eminenței 
Sale Domnului Ioană Popasu, primulă 
episcopă română gr. or. ală Caransebe
șului, în semnă de venerațiune.

Eminență! AstădI, când o jumâtate 
de veacă îșl împlinește ală sân cursă, de- 
când Eminența Vostră ați pășită în luptă 
pentru binele și progresulă nemului nos
tru, societatea academică „România jună" 
cuprinsă de admirare pentru mărețele 
Vostre fapte, îșl împlinesce o sfântă ’da- 
toriă aducându-Vâ omagiile sale cele mai 
protunde.

Trimisă de Provedință, ca să conduci 
destinele nostre, cu înțelepciune și cu 
zelă ne-ai condusă! Er noi tinerii ro
mâni î-Țl urămă să aduci la îndeplinire 
opera începută.

Pentru lumină ai luptată, lumină ai 
revărsată și pentru lumină geniulă nostru 
să Te susție încă mulțl ani!

Ai Eminenței Vostre prea supuși, 
pentru comitetă :

Viena, 22 Aprilie 1887.
Aureliană Grigorovicî, Vasile Bologa, 

presidentU. secretară.
La cestă adresă Eminența Sa a bi

nevoită a răspunde:
Onorabilei societăți academice „Ro

mânia jună" în Viena.
Cu ocasiunea aniversării preoției mele 

de 50 de ani m’a surprinsă și onorabila 
societate prin felicitarea ei sinceră și prin 
predarea prea frumosului Albumu.

Vină deci a-ml esprimă cea mai cor
dială mulțămită pentru acestă binevoitore 
atențiune rugându-Vă a-ml conserva a- 
ceste afecțiuni de iubire.

Pentru mărețele și nobilele scopuri 
ale societății îmi permită a alătura aici 
100 11. v. a. din puținulă meu.

Ală onorabilei societăți de totă bine
voitorii: ioană Popasu, Episcopă.

Prin mortea neuitatului domnu Ti- 
moteiu Cipariu societatea a suferită o 
pierdere mare, și comitetulă șl-a espri- 
matu telegrafică condolența sa.

Amintimă altu factă, care societății 
nostre numai onore pdte face.

Opera începută de d-nulă Dr. C. 
Popasu se va prourma și ’n anulă acesta.

In anulă 1883 societatea „România 
jună" a edată ună almanachă literară. 
BasațI pe buna primire, de care, s’a bu
curată primulă almanach și pe viulu in
teresă, ce publiculă română l’a arătată 
în totdeuna față de societatea „Româ
nia jună", amă decisă editarea unui nou 
almanachă, care e deja sub presă.

Avemă și de astădată concursulă 
Augustei scriitore Carmen Sylva, care 
ca și ’n rendulă trecută a binevoită prea 
grațiosă a ne da înaltulă sâu sprijină.

Primescă Augusta scriitore pe calea 
acesta omagiile cele mai profunde de 
recunoscință .și mulțumită.

Asemenea cei mai însemnați bărbați 
ai literaturei române, membrii onorari ai 
societății, au avută bunăvoința a ne da 
sprijinulă D-loră la realisarea acestei o- 
pere atâtă de însemnate.

Mulțămimă și Domniloră autori pen
tru binevoitoralu concursă și îi asigu- 
rămă de recunoscință nostră, er cătră 
onoratulă publică română apelămă ca 
s6 întîmpine almanachulă celă nou cu 
aceea-șl căldură și bunăvoința, de care 
a avută parte celă vechiu.

Cu bucuriă înregistrămă numele a- 
celoră p. t. Domni, cari prin donațiunl 
de bani au ajutorată în anulă acesta 
prosperarea societății nostre. Au bine
voită a contribui :

Exelenția Sa d-nulă metropolită ală 
Transilvaniei și Ungariei Mironă Roma- 
nulu 10 11., Eminenția Sa d-nulă episcop 
ală Caransebeșului Ioană Popasu 100 11. 
D-nii : P. S. Aureliană 20 fl., D. Proto- 
popescu 20 fi., G. C. Cantacuzino 20 fi., 

Gr. Ghica 20 11., Țerană și Haldană 15 
11. 40 cr., C. M. StroicI 10 H.

Societatea a ținută 11 ședințe la 
cari s’au cetită 7 operate si criticele a- 
cestora.

Societatea esprimă tuturoră domni
loră, cari s’au interesată de sortea socie
tății nostre, mulțămirile sale și îndeosebi 
D-lui Tudoră cav. de Flondoru, care a 
binevoită a dona pentru societatea nos
tră ună prea frumosă vals intitulată „Vi
suri. "

Biblioteca s’a înmulțită în anulă a- 
cesta cu 20 opere în 14 volume și 42 
broșuri* numai din donațiunile benevole 
ale D-loră autori și ale altoră parti
culari

Cabinetulu de lectură dispune de 43 
diare, tote trimise gratisă de onoratele 
redacțiunl.

Societatea esprimă mulțămitele sale 
atâtă Domniloră, cari au dăruită cărți 
pentru bibliotecă, câtă și onorateloră re
dacțiunl, cari prin trimiterea gratuită a 
diareloră au contribuită la înaintarea sco
pului societății.

Acesta este mersulă societății în a- 
nulă acesta.

Rugămu publiculă română, ce se in- 
tereseză de societățile tineriloră, sâ ne 
păstreze și pe viitoră aceeașă atențiune 
și bunăvoință, care pentru societate va 
fi stimulă pentru înaintare.

Acesta a fostă partea generală a ra
portului. Din partea specială resultă, că 
societatea are 21 de membri fundatori, 
68 onorari, 39 emeritațl, 1 sprijinitoră, 
32 ordinari, 2 extraordinari. In cele 9 
ședințe ordinare ale Societății s’au ce
tită cu totulă 14 operate și critice, și 
fără de acesta s’au declamată mai multe 
poesii. Biblioteca consistă din 887 opuri 
în 641 voi. și 784 broșuri.

Fondulă disponibilă ală Societății 
consta la 30 Septemvre 1887 din 1088 fi. 
42 cr., mai multă cu 312 fi. 42 cr., ca 
în anulă trecută acelașă tirapă; Fondulă 
neatacabilă consta din 9309 fi. 29 cr., 
mai multă cu 15 fi. ca în anulă trecută; 
Fondulă de reservă cu 30 Septemvre 
1887 consta din 500 fi. v. a. Averea to
tală a Societății face 12,351 fi. 15 cr. v a.

Apelu*)
Este deja trecută mai bine de unu 

pătrară de seculu, de când profesorii 
dela Institutele de învățăraentă din locă, 
vâdendă multele lipse materiale, cu cari 
au se se lupte tinerii dela aceste insti
tute, nefiindă unii în stare se’șl procure 
în casă de bolă medicina de lipsă, au 
luată inițiativa și au înființată ună fondă 
cu nobila destinațiune de a procura ju- 
nimei sărace medicina prescrisă de me- 
diculă școleloră din locă.

Er’ pentru-ca se’șl potă realisa no- 
bilulă scopă au arangiată în fiă-care ană, 
în diua de Trei sfinți, câte ună bală fi
lantropică în favorală fondului numită. 
Cu multă bucuriă trebue să constatămă, 
cumcă fondulă acesta, astădl, deși se 
plătesce diu elă medicina și îngrijirea 
necesară bolnaviloră pentru toți tinerii 
gimnasiall, elevii preparandiall, și cei 
normali din locă; totuși, mulțămită ma- 
rinimoșiloră contribuenți din tote unghiu
rile țării, astădl dispune de ună capitală 
considerabilă, ce se afla elocată spre 
fructificare la Institutulă de credită și 
economii „Albina" din Sibiiu.

După ce însă suntemă încă departe 
de ținta, scopulă finală ală fondului din 
cestiune, care este întemeierea unui spi- 
tală pentru tinerii dela aceste institute, 
a cărui lipsă este de multă simțită la 
noi: corpulă profesorală în ședința sa 
ordinară din 4 Ianuarie a. c. a luată ho- 
tărîrea de a arangia și în anulă acesta 
ună bală filantropică, totă în favorulă 
acestui fondă. Totă-de-odată pe lângă în- 
vitațiunl au trimisă în diferite părți ale 
țării liste, ca să se facă colecte.

Atragemă dreptă aceea și pre calea 
acesta atențiunea publicului română asu
pra acestui fondă, și-lă rugămă, ca după 
putință să contribue la ajungerea țîntei, 
scopului ce urmăresce fondulă pentru 
ajutorarea în casă de bolă a studențiloră 
săraci dela institutele de învățămentă 
din locă.

Contribuirile marinimose să se adre
seze la Domnulă Nicolau Popescu, pro- 
fesoru gimnasială.

Blașlt, 4 Februarie 1888.
Pentru comitetulă arangiatoră: 

Aronu Deacu, I. F. Negruțiu,
președinte. secretarii.

*) Tote (tiarele periodice suntu rugate cu 
^otu respectulu a reproduce acestti apelu.

SCTRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.")

Petersbnrgu, 6 Februarie. —
Foile rusesc! recunoscu seriosita- 
tea publieațiunei tratatului de a- 
lianță gerinano-austriacfl, der to- 
nuliî în care trateza afacerea se 
pote numi relativă liniștita.

Parisu, 6 Februarie. — Foile 
francese esprimă speranța, că pu
blicarea tratatului de alianță ger- 
mano-austriacă va ave o fericită 
influență asupra relațiuniloru din
tre Francia și Rusia, făcendu ca 
aceste s6 devină mai strînse și 
mai intime.

Constantinopoln, 6 Februarie.
— Din interogatoriile făcute cu 
Muntenegrenii arestați reiese, că 
suntu în formațiune doue noue 
bande sub conducerea a trei ofi- 
cerl rusesc!. Aceste bande suntu 
destinate de a întră la primăveră 
în acțiune în Rumelia orientală. 
Bandele s’au formată cu scirea 
prințului Nichița alu Muntenegru- 
lui. Guvernulu turcescu n’a pu
tută se pună mâna pe oficerii ruși, 
pentru că se ținu ascunși în 
Adrianopolu.

DIVERSE.
0 serbare la Ființa supremă. Intr’o 

di, la palatulă său de azuru, sub bolta 
înstelată, Ființa supremă dase o mare 
serbare tuturoră virtuțiloru; însă numai 
virtuțile de secsulă fenieiescă erau invi
tate, cele de secsă bărbătescă, forte pu
ține la numără, nu erau admise. Se în
țelege că tote veniseră la adunare, cele 

omarl ca și cele mici. Virtuțile cele mici 
erau mai drăgălașe, mai plăcute și mai 
amabile decâtă cele mari c’ună, aeră mai 
severă; der tote erau forte mulțămite, 
forte bine dispuse și petreceau între den
sele c’o mare afabilitate și în chipulă 
celă mai plăcută, precum se cuvine u- 
noră persone erudite și atâtă de strânsă 
legate între ele. Der în acestă adunare 
alesă președinta, seu „Lady Patroness" 
a ceriului băga de semă, că două dom- 
nișore păreu a nu se cunosce de locă, 
atâtă de streine se uitau una ia alta. 
Președinta se apropia der de una din 
ele, o lua de mână și o duse în fața ce
leilalte: „Binefacerea", dise presentând’o. 
Apoi.' presentândă pe cealaltă, adăogâ: 
„Recunoscință". Ambele virtuți fură cam 
zăpăcite și forte surprinse, căc.1 dela 
creațiunea hunei — este cam multă timpă 
d’atuncl — ele nu se întâlniseră nicio
dată pănă acum. Se sperămă, că după 
ce au făcută acum cunoscință, se voră 
întâlni mai desă în viitoră. (Ivan Tur- 
genjeflf.)

(’ursulft pieței Brașovu
din 6 Februarie st. n. 1888.

Bancnote românescl . Cump. 8.45 Vend.. 8.47
Argintu românescu 8.42 8.43
Napoleon-d’orI . . • 51 10.02 M 10.02
Lire turcescl. . . 11.32 n 11.37
Imperiali .... 10.32 51 10.37
Galbinl................... 5.88 jș 5.92
Scris, fonc. „Albina14 6°/o . 101.— n 102.—

" n n bfl/o 51 98.— 99.—
Ruble RusescI . . 109.— 110.—
Discontulă . . . . 6' 8"/„ pe ană

Cursulfi la bursa de Viena
din 4 Februarie st. n. 1888.

Renta de aurd5°/A • • ................... 96.10
Renta de hârtiă 5n/0...................................82.45
Imprumutulu căiloru ferate ungare . . 148.70 
Amortisarea datoriei căilord. ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . . 94.20
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

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

ostil ungare (3-a emisiune) . . . 108.—
Bonuri rurale ungare....................103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.75
Bonuri rurale Banatu-Timișu .... 103.—
Bonuri cu cl. de sortare ................... 103.—
Bouurl rurale Transilvane..........104.50
Bonuri croato-slavone ............................ 103.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu un-

gureseti ................................................. 99.50
împrumutul^ cu premiul ii ungurescU . 118.—
Losurile pentru regular ea Tisei șiSege-

dinului.................................................... 122.25
Renta de hărtiă austriacă.............................. 77.95
Renta de argintă austriacu................... 79.—
Renta de auru austriacu............................ 107.75
Losurl din 1860 ......................................... 133.90
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 868.—
Acțiunile băncei de credita ungur. . . 267.50 
Acțiunile băncei de creditii austr. . . 266.— 
Argintu —.— Galbinl împărătesei. . 5.98
Napolcon-d’orI.............................................10.04'/2
Mărci 100 împ. germane.............................. 62.75
Londra 10 Livres sterlinge........................126.95

Editorii și Redactorii responsabilii: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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de unu ană, dela

■

Ioană Curca, gr. cat. din Ho- 
morodu, a intentată procesă ma- 
trimon. contra mnierei sale Maria 
născ. Conianu, carea cu necredință 
l’a părăsită de mulți ani, și a că
reia ubicațiune este necunoscută.

Deci Maria I. Curea născ. Co
mană gr. cat. din Homorodă prin 
acestă Edictă se citeză și provocă, 
ca în termină 
prima publicare, se se presenteze la
presidiulă forului matrimonială gr. 
cat. de I instanță a Vicariatului 
Făgărașului, spre a îi confrontată 
cu bărbatulă său și a răspunde la 
acțiune, că la din contră, proce
sului i se va da cursă 
densa va fi înlocuită prin 
toni ad actuin.

Făgărașă, 28 Dec.

Alesandra Micu,
Vicaru foran. și președintele fo
rului înatrim. gr. cat. de I instanță.

liberii și
unu cura-

1887.

Se deschide abonamentă pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. țliaru beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 <]i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe trac.teză cestiunî literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Ilomâniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturora indivicjiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pro anulă întregă e 4 11., pentru România și străină
tate 10 franci— lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'.2— 3'/2 cole; și publică portretele și biografiile arcliiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni,— mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu aiu patrulea esemplaru.
IVuctieri <Ie se trimitu gratisu orî-ciii cere.

iW* A se adresa Ea „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvâr. — Transilvania, “‘W
—3Jjc:.: ; :------

Toții de aci se mai potu procura și următdrele cărți din editura propriii:
Apologie. Discusiunl filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederito și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anu, de I. Papiu. 
Unu volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestil soiu apărute 
până acum — avendu și o notiță isto
rică la fie-care serbătore, care arată 
timpulă întroducerci, fasele prin cari 
a trecută și modulă cum s'a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulu 15 cr.

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

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

Fântâna dorului. Noveță poporală 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

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

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

Elă trebue se se însore. 
de Maria Schwartz. traducere 
F. Negruțu. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

lina

nală 
țulu

de

de

Novelă 
de N.

Schiță

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulil 20 cr.

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

Probitatea in copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Lc- 
gouve. Prețulu 10 cr.

Hermanu și Dorotea după IV. <le 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețulil 50 cr.

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

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte, după Euripide, tradusă în versuri 
de Petiu Dulfu. Prețulil 30 cr.

Petulantulă. Comedia în 5 acte, 
după Augustu Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluțil. Prețulil 30 cr.

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

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

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanu Popă Reteganu. 
Unu volumu de 14 cole. Preț. (>0 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulu 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românu. Car
tea I, II, III, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la teta patru 1 fi. —câte una deosebi 
30 cr.

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

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

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiii. Ed. II. Prețulil 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloru și a altoril bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandialu. Prețulu unui esemplaru cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-unu opă, întocmită după lipsele 
sc-oleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlu și recoman- 
dămu mai alesă directoriloră și înve- 
țătoriloru ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năseudu. -— Manuală 
aprobată prin ministeriulu de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
datu 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețulu 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanu Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulu 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Ncgruță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprincjendă composițiunl de totă 
soiulil de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multil folosii de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

Nu mg uita. Colecțituie de vier
suri funebrall. urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători .și preparandi. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii preparan- 
dialii. Prețuit! 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplaru bro.șurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, DO cr., 1 fl.. în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară bro.șurată e15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe iedne frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.: 50 =3 fior • 
100=5 fi.

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

Epistolia D. N. Isusii Christosu. 
Prețulă unui esemplaru legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘ1ANU, Brașovă.
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