
Eetaiimi, AdminisîiaiiDEed 
TiposraOa;

BRAȘOVU, piața mare ir. 22.
Scrisori nefrancate nu se pri- 
mescu. Manuscripte nu se re

trimită ’

Birourile de annncinn: 
Brapvii, piața mare Nr. 22. 

Înserate mai prim eseu în Viena: 
Kudoij HoMf. Hiiastiiftein d- Voțjlcr 
< Otto îfaa.1). Hctnrtch Schaltl . Âloin 
Hemdl, ii.Lhtkex. A.Oppthk.J. [tan- 
ntbtrg: în Budapesta : I i Goid- 
tffrțjtr. Anton Atfifi, Eck/dttnHtmal; 
InFrankfurt: fî.L.Jtaubc: înHam- 

burg: I Steintr
Prețulu inserțiuniloru : o seria 
parmondu pe o coldntl 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifa și învoieli.
Reclame pe papinn IIT-a o se

ria 10 cr. v. a. seu 30 bani.
AHULU LI.

.Gazotii11 iese în fîc-carc «|i. 
Abonamente tenuri Ausiro-Ungarra 
Pe unu anii 12 fl.. po șAso luni 

6 fl., po trei luni 3 fl.
Pentru România și sirăinăiaie:

Po unii anu 40 i raitei. pe sesc 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se preuu m e r â lu tote ofi- 
cielo poștale din întru și din 

afară și la. dd. colectori.
Abonamentnlu pentru Braserii: 

la administrați unc. piața maro 
Nr. iii. etagiiilii I. : pe unu ană 
10 fl., pe Inul 5 fl.. pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casa: Pe unu anii 12 fl., pe 
ș6so luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu oscmplaru 5 cr. v. a. seu 

Iii bani.
AtAtiî abonamentele câtii și 
inserțiunile sunt, a se plăti 

înainte.

Nr. 20. Brașovii, Joi, 28 Ianuarie i9 Februarie) 1888.

Milet de 50 de am
alîi

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Nonicuta mare, Ianuarie 1888.

Splendidului jubileu de unu se- 
îniseeulu alu multu prețuitei „Ga
zeta11 nostră. se urmeze bucuria de 
renascere a națiunei nostre române, 
căreia ea se potă da espresiune 
sub conducerea multu stimatului 
Redactorii alu ei din presentfi.

Acesta bucuria se o ajungă și 
multu onoratulu întemeiătoru alu 
„Gazetei11, Georgiu Barițu; eră me
moria acum deja decedatului în
temeiătoru : lacobu Mureșianu, iu
bitului de întrega națiune română, 
s6 iia veclnică.

Andreiu Medanu, proprietarii.

Brașovu. 26 Ianuarie 1888.
Foile, ce ne sosiră cu poșta de 

a<Ii, se ocupă tote cu discursulu 
principelui Bismark, pe care’lu 
voind publica mâne în totă estin- 
derea lui.

O depeșă, ce-o priinesce „Nene 
freie Presse" din Petersburgu, pre
tinde. că publicarea tratatului de 
alianță germano-austriacu s’a fă
cută cu soirea și cu consemțeinen- 
tulu Tarului, și că de aceea ea a 
și făcută puțină efectu asupra fo- 
iloră rusescl. Aceleiași foi i se 
împărtășesce ca ună semnă favo
rabilă pentru situațiune, că, gene- 
ralulu Grebencicov, comandantulă 
regimentului de grenadirl din Var
șovia. a căruia șefă onorară este 
împeratulă Austriei, a plecată la 
Viena ca să se presenteze împă
ratului și încă la „dorința espresă11 
a Tarului.

Tn ceea ce privesce călătoria 
generalului Grebencicov, acesta 
nu se pote privi decâtă ca ună 
simplu actîî de curtoasiă, care nu 
pote avă nici cea mai mică in- 
tiuință asupra mersului lucruriloră. 
Er câtă pentru atitudinea pressei 
rusesc! față cu publicarea trata
tului, ea a fost mai reservată la 
prima impiesiune, der s’a schim
bată curendă în sensulă opusă.

Diareic, rusescl dela 6 Fe
bruarie a. c. declară că noua pu
blicare a tratatului germano-aus- 
triacă este o „demonstrațiune11, 
o „grobianitate politică11, care nu 
va contribui nicidecum la întă
rirea păcii. „Novosti11 <]ice, că 
răsboiulu în contra Rusiei pare a 
ti ună lucru hotărîtă. ..Novoie 
Vremja11. care era liniștită la pri
mirea scirei. și-a. schimbata ase
menea limbagiulă a doua di și 
declară asemenea, că publicațiunea 
este o ..tulburare a păcii11: der 
adauge, că ltusia se află într’o si
tuat iune mai favorabilă, decâtă se 
afla Francia când cu publicarea 
tratatului federală între statele de 
nordu și de suda ale Germaniei. 
Rusia e tocmai pe cale de a forma 
o ..contra-] igă a păcii11. Diarulă 
..Grașdanin11 declară, că desvol- 
tarea drumiiriloru de feru și a in
tendenței suntu singurii aliațl ai 
Rusiei.

Tot ..Grașdanin11, dice că publi
carea tratatului de alianță s’a făcut 
cu consemțementulă Rusiei, der 

renume încă ea acesta să se. do- 
vedescă. Gelă puțină din Viena se 
desminte soirea, că contele Kal- 
noky a informată mai înainte, pe 
ambasadorulă rusescă despre in- 
tențiiuiea publicării.

In cercurile franccse domnesce 
părerea, că Rusia nu intenționeză 
a ataca nici pe Austro-Ungaria, 
nici pe Germania, ci că scopulu 
înarmăriloru rusesc! este, de a da 
mai mare greutate, cuvinteloră 
Rusiei în cestiunea bulgară. Decă 
nu se va afla vr’unu modă ore- 
eare pentru aranjarea lucruriloră 
în Bulgaria, se crede în Parisu 
ca probabilă o ocupațiune rusescă 
a Bulgariei, pentru care scopu 
Rusia voiesce se-șî asigure o po- 
sițiune defensivă prin mișcările de 
trupe în Polonia.

□ I lealtmintrelea Francesii sunt 
și de astădată. cu mare băgare de 
seină. Faptulă că tratatulă de a- 
lianță germano-austriacu nu are o 
tendință agresivă în contra Frau
dei nu-i liniștesce, pentru că se 
temă că alianța germano-italiană 
este îndreptată în contra loră. Or
ganului guvernului „Temps11 dice, 
că situațiunea europenă impune 
ad! Fraudei doue datorii: se-și re
guleze afacerile interiore prin vo
tarea bugetului și se-și păstreze 
cu sânge rece totă libertatea de 
acțiune.

Vomă vede ce voru dice foile 
francese despre vorbirea lui Bis
mark. In totă casulă putemă ad
mite ca sigură, că ele voru da 
din nou cele mai solemnele asi
gurări, că Francia nu se gândesce 
a. ataca pe nimeni și că prin ur
mare nu ea este, care vrea să 
arunce în mijloculă Europei tă
ciunele aprinsă, cum a dată Bis
mark se se înțelegă.

Așader pentru momentu situ- 
ațiunea este predominată de can
celariile germană, care a scosă pe 
plană alianța cJI Austro-Ungaria 
și Italia, declarândă totodată susă 
și tare, că Germania e în stare a 
așecța la granițele sale dela răsă
rită și apusă câte „ună milionă 
de soldați bun!,11 la spatele cărora 
voră sta reserve în numeri! de celă 
puțină jumătate p’atâta.

Așa stau lucrurile acjl. Pentru 
ceea ce va ii mâne Bismark în
suși mărturisesce, că nu pofe lua 
asupră’șl nici o garanția.

Pressa si vorbirea Ini Bismark.J
„Nene freie Presse11 ijice, că 

după părerea prințului Bismarc.k 
concentrarea trupeloru rusescl e 
îndreptată contra Austriei, der 
cancelarulu se așteptă ca Rusia 
se facă pretențiunî diplomatice 
tocmai în ițiua când ea îșl va ii 
terminată mobilisarea armatei sale. 
Așader deocamdată lipsesce orl-ce 
periculă nemijlocita, atâtiî pentru 
Germania câtă și pentru Austria.

Nu-i vorbă — continuă, foia vieneză 
— Austria numai atunci pote conta pe 
ajutorulti Germaniei, decă va păși să 
respingă unu atacu rusă, der pote în 
orî-ce împrejurare conta, pe aceea, că o 
perdere a Austriei ar fi deplânsă în Ger
mania ca o nenorocire politică, că o 
Austria îngenuncliiată nici odată n’ar 

pute ave pentru interesele imperiului 
germanii acea însemnătate ce s’a accen- 
tuatfî adl cu atâta putere de prințulft 
Bismark... De când a vorbitA elft, în a- 
nulil trecută, în parlamentă, gliiafa care 
a răcită vecliia amicițiă dintre, Francia. 
și Germania, s’a îngroșată enormă. Vor
birea prințului Bismark oferă liniștea, 
că alianța e tare ca. o stâncă, der 
că nu e încă, faprope <|iua. când se 
va proba, alianța în luptă sângerosă. Eu
ropa înse va sta multă timpă încă apă
sată de grija politică. Nici chiar prințulă 
Bismark nu cuteză a’.șl esprima speranța, 
că Rusia va face o pausă în pregătirile 
sale militare. AstfM fie-care, reț/imentH 
rasesru., ce se trimite la ț/raniță, ea aduce 
un/t- reyimenttl austriacă la Galiția, și fie
care milionă ce-lă jertfesce Rusia, va 
impune și Austriei sarcina de imu mili
onă, și prin urmare nu se pote conta pe 
o liniște durabilă, recreatore.

Puterea ce o avemu, dise prințulă 
Bismark, să vindece nervositatea opini- 
unei publice. In acesta zace rătăcirea 
cancelarului. Puterea militară s’a sporită 
în tote statele, der Europa nu e liberată 
de grijea ce o chinuiesce. Vorbirea prin
țului Bismark pote va micșora frica de. 
răsboiu, der nu ne. va face să credemă în 
pace.

înarmările rusescl.
„Kreuzzeitung“ aviseză din Prusia 

ostică. ca nouă semne despre intențiunile 
resboinice ale Rusiei, că trei mici loca
lități rusescl. ce se află tocmai în granița 
ost-prusiană, anume Marinopolă, Kalvarja 
și Suwarv au primită garnisone de in- 
fanteriă, anume patru batalione de vâ
nători. pe lângă cele șese escadrone de 
dragonl ce se aflau deja acolo. Aceste 
trupe suntă destinate a forma ună corp 
volantă, care la isbucnirea ostilitățiloră 
se înainteze spre Konigsberg. Fortifi
cările dela Kowno constătătore din 12 
forturi, în care încapă 300.000 de omeni, 
suntă terminate.

Se mai anunță din Bruxela, că îm- 
prumutulă rusescă de 500 milione e a- 
prope de a se încheia.

După cum anunță scirile din Var
șovia, în clilele din urmă a crescută pre
țuită cerealeloru în modă de totă consi
derabilă în guvernamentele vestice ru- 
sesel și cu deosebire în Volhynia, din 
cnusă că s’au furnisată mari cantități 
de cereale de cătră eraru.

Pressa francesâ și Românii.
„ L’Autriche slave el roumaine" din 

Paris, reproducendu în Nr. 10 dela 
1 1 Ianuarie 1888 articolulu Ini 
„Pești Naplo11 (Nr. 342 din 1887) 
care propunea ca în casu de res- 
boiu naționalitățile se fiă puse 
sub pază, er decă Ungurii voru 
scăpa de resboiu, se se grăbescă 
a constitui câtii se pote mai cu- 
rendujunu regimii administrativă cen
tralist^ face următorea observa- 
ținne :

Acestă citațiune pote fi lipsită de 
oil-ce comentară. Ea e ună programă 
de t.irăniă ungurescă în sînulă monar- 
chiei austriaco...

In Nr. 11 dela 18 Ianuarie 1888 
foia parisiană serie:

Faimosulă articulă ală lui „‘Pești 
Naplou ce l amă reprodusă în numerulă 
nostru din urmă a provocată vigurose 
replice, anume din partea „Gazetei Tran
silvaniei11 <Nr. 269 și 287 din 1886...)

O reptilă din Clușiu se silesce a 
slăbi reulu efectă ce fa produsă în tote 
părțile articululă lui „Pești Naplo“ și 
aruncă responsabilitatea asupra „Gazetei 
Transilvaniei11.... „Gazeta riposteză și 
menține comentariele sale. Ceea ce „Pești 
Naplo“ înțelege prin „partidă națională11, 
pentru Români n’are sensă, deore-ce 
partidulă națională română e națiunea 
română întregă și când se vorbesce de 
agitatori, se’nțelegă toți Românii cu carte, 
cari simtă representanții poporului...

In Nr. 13 dela 1 Februarie 
1888 aceeași foia parisiană scrie: 

„Gazeta Transilvaniei11 publică sub 
semnătura d-lui V. Babe.ș unu articulă 
importantă, ale cărui idei le împărtă-șimă 
tote și pe care suntemă feliciți a-le face 
cunoscute cetitoriloră noștri. D-lă V. 
Babeș îșl ridică vocea în favorea unității 
de acțiune a tuturoră Româniloră din 
monarchia Habsburgiloră, fiindă acestă 
acțiune comună o necesitate impusă <le 
actuala situațiune a Ungariei.

Foia fraucesă reproduce apoi 
articululu d-lui V. Babeș, publi
cată în Nr. 6 alu „Gazetei Tran
silvaniei11 din 1888. Totodată nu
mita foia promite, că în numărulu 
seu viitorii va publica progra- 
mulu adoptată de toți Românii în 
conferința din Sibiiu la 1881.

Greci și Români.
Urmare.)

lată acum prima parte a stu
diului corespondentului foiei ..Re- 
vue de FOrient"*:

.Mimastiiă. 21 Decemvre 1S87.
-De timpă îndelungată Grecii nu 

înceteză de a induce în greșală opiniu- 
nea publică. în paguba Româniloră. cari 
loeuesc.ă în Macedonia. în Epiră. în The- 
salia și în Grecia.

„Chiar acum de curendă diarulă 
„Message d Athenes*1 a publicată ună 
lungă articulă în care faptele chiar cele 
mai bine cunoscute suntă cu totulă de
naturate.

„Messagerulă11 dice că in Thesalia. 
nu suntă decâtă clece mii de Români, 
că ei nu suntă mai numeroși în Epiră 
și că în Macedonia nu s ar afla mai mult 
de cincl-spre-dece pănă la două-decl 
de mii.

„Spre a demonstra lipsa de temeiu a 
acestoră aselrțiunl, dați-ml voiă se tran
scriu aci câte-va rînduri dintr’ună arti
culă ce a publicată d. Ranghabe iu 
1865 în diarulă său literară „Pandora”. 
Etă ce dice marele literatorii grecă, a- 
cestă eminentă omă de stată care, după, 
cum se scie, a visitatu Macedonia, Epi- 
rulă și Thesalia :

„Când se vorbesce astădl la Atena, 
de Români s’au I'alaclă, se înțelegă 
„în totdeima acele meteore, caii din timp 
„în timpă apară pe orisontulu septen
trională ală Eladei și aruncă în acestă 
„frumosă țeră plbia câmpiiloră dunărene. 
„Și noi, noi uit.ămă că în mijloculă nos
tru. chiar în Atica și în alte ținuturi 
„greeescl esistă și alțl Români a căroră 
„rassă toi-meză o mare parte a locuito- 
„riloră aceloră ținuturi și merită, din 
„mai multe puncte di; vedere, atențiunea 
„nostră.

-Pandora" — adaugă d. Rhangliabe 
„— s’a hotărîtă să facă dreptate acestor 
„românce, cari loeuiescă în aceeași țeră 
„cu noi și caii — cu tote că nu jocă 
-polea și nu portă haine parisiane — nu 
„suntă mai puțină demne de a sta ală
turi cu damele civilisate.

„Românii din Elada, din Macedonia, 
„din Epiră .și din Thesalia. mai dice d.
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„d. Rhanghabe. simții colonii venite din 
„România propriu disă. Acesta se vede 
„nu numai după același! nume ce’lfi portă 
„și după limba ce o vorbescfi. der chiar 
„din numele lorii de Negate- Vlahi (Ro- 
„mânii-MarL, nume ce se dă Romănilorti 
„din Pindti. Acești! nume ne aduce a- 
minte pe marea Româniă de la Istru. 
„Comparândtl figura, statura și caracte- 
„rulti lorii, se vede că suntti de rassă 
„latină. Românii cari locuescil astădl 
Elada. Tliesalia. Epirulii și Macedonia în- 
„trec numerulfi de 600.000. Ei siuitil 
„vârtoși. mari la capii, cu părulfi negru 
s’au castaniu și cu fisionomia inteli- 
„gentări

Așa vorbesce d. Rhanghabe.
„Messagerulii11 este der invitată a 

ne spune, care dintre densulil seu d-lfi 
Rhanghabe, spune adevărulil? Să fiă ore 
d-lii Rhanghabe care a ledutu însuși Ma
cedonia, Epirulii și Tliesalia și s'a pro
nunțați! într unii timpii când nu se avea 
în vedere decâtîi adevărulfi istoricii și 
etimologicii, seu redacțiunea diaridui a- 
tenianu. care scrie întotdeima cu scopulfi 
de a servi interesele, politice ale Greciei 
in paguba rassei române și fara să țină 
în senul adevărulfi ?

Este de prisosii să mai spunemîi, că 
d. Rhanghabe era totii așa de patriotil 
și adept ti alil Mărci idei (de unitate și 
dominațiune în Orientti a Elenismului) 
ca și „Messager d'Athenes11.

Totuși spre a nu lăsa nici cea mai 
mică îndoială despre valorea faptelorfi 
invocate de „Messageru, aduci! aci — în 
trecătfi — câteva notițe statistice asu
prii Roniâuiloril dela Pindil și provoci! 
pe pressa atheniană să-mi opună vre-o 
dată contrarie demnă de credință.

Pe o lăture și pe alta a Pindului. 
încependii dela orășelulii Samarina - 
locuiții numai de Români — pănă la 
fruntaria grecescă, suntti 70 sate, oră
șele și tîrgiui cu totulil românescl, eu o 
populațiune de peste 150.000 suflete; 
celii mai micii dintre satele acestea are 
o populațiune de 1000 locuitori, pe 
cându localități importante ca Mețovo 
(Minciui, Samarina. etc. au o populați
une care variază dela 10,000 pănă la 
15,000 locuitori, toți vorbindu aceiași 
limbă, avendil aceleșl obiceiuri, mora
vuri, etc. In aceste localități nu se află 
măcaru o singură familia care să fiă de 
o altă rassă seu de o altă religiă.

La acestă populațiune compactă de 
150,000 locuitori, trebue să adăugăină pe 
Românii răspândiți în orașele, orășelele 
și în satele Thesaliei și Epirului, de 
esemplu ca orașele : Tricala, Larisa, Tur- 
novo. Velestin, Cardița, Armiro, Volo etc.: 
sttele: Zareu, Damașl, Țigoti. Vlahoiani, 
etc. '"în Tliesalia); Ianina, Paramitia, Fi- 
Hates. Tarza, Arta, Preveza, etc. tînEpir), 
cari au o populațiune amestecată. In 
aceste localități Românii suntu totii așa 
de numeroși ca și Grecii, seu mai bine, 
ei formeză împreună cu Musulmanii și 
cu Albanezii, cari locuiescu acolo — ma
joritatea.

Astfelil, niunărulu totalii alfi Româ- 
niloru din Epirtt și din Tliesalia ari! în
trece 200.000 locuitori.

Ceea ce dă însă poporului români! 
o însemnătate miliții mai mare, este su
perioritatea lorii în totii ce privesce con- 
dițiunile sociale și morale.

Printre populațiunea creștină din 
Tliesalia și Epirii, Românii și Albanezii 
singuri suntti proprietari în țera lorii na
tală. Industria locală, comerciulfi, meș
teșugurile și aprope tote profesiunile 
suntti îmbrățișate și exercitate de Ro
mâni , cai! formeză bnrgezia popnla- 
țiunei creștine. Grecii din Epirii și The- 
salia suntu simpli cultivatori (clăcașl) pe 
pe moșiile ('wflieuri» cari aparțină niu- 
sulmanilorfl seu statului.

Et.ă numele orășeleloru și tîrgiu’iloril 
române situate pe ambele laturi ale Pin
dului :

In Cantonuli'i „Grcbena": 1. Sama
rina. 2. Smixi, 3. Abela, 4. Peri voii. 5. 
Tiuia, 6. Furca, 7. Alinata. 8. Breaza, 
9. Păzi. 10. Pailloceli.

In Cantonuliî „Zagori": 11. Băiasa, 
22. Laca, 13. Dobrinovo, 14. Leșnița, 
15. Pullo Hori, 16. Macrini, 17. Cerneki,
18. Florii, 19. GrebenițI, 20. Trestenicu, 
21. Dragai, 22. Doliani.

In Cantonuliî „Mețovo" (Mintia): 23, 
Orașulu Mețovo (Minciu), 24 Meni, 25. 
Kiare, 26. Vutunusa, 27. Malacași, 28. 
Ciorani, 29. Cuțufleani.

In Districfulil „Trieala": 30. Palten, 
31. Dzeneradzi, 32. Curziazi, 33. Sturdza, 
34. Caliclii, 35. Sclineasa, 36. Cuturi, 37. 
Libenița, 38. Vilitani, 39. Dorleani, 40. 
Cornii, 41. Dragoviște, 42. Ameru. 43. 
Gardiki, 44. Djurdza, 45. Mutara, 46. 
Orgliilli. 47. Câmneani, 48. Pira, 49. 
Dessi, 50, Vitrinico, 51. Pertuli, 52. Go- 
teana, 53. Pergnaco, 54. Apano-Pergnaco, 
(Pergnaculfi de susil), 55. Aivani, 56. 
Palio-hori, 57. Draușta, 58. Calogreani, 
59. Clinovo, 60. Nevodi. 61. Guduvazdi, 
62. Costeana, 63. Buronico, 64. Cocli, 
65. Lujiști.

Sate care, attrnă de „Ianina": 66. 
Călări, 67. Suraco, 68. Palio-hori. 69. 
Maț.uki <Mâciuei), 70. Medgidie.

(Va urma.)

SCIR11E BILEI.
Resultatulfi alegcriloră de deputat! 

pentru camera română e cunoscută și în 
colegiulu II (afară de Iași): suntfi aleși 
41 deputați din partida guvernamentală,
19, eventualii 21, din oposițiă ; simții 4 
balotage.

$* »
In ședința dela 30 Ianuarie n. a re- 

presentanței orășenescl din Deșiu s’a ho- 
tărîtfl, cu 23 de voturi contra 12, se se 
predea unii teritoriu de lângă Someșfi. 
în mărime de 12 jugăre, în scopulfi stră
mutare/ reședinței episcopescl gr. cat. ro
mâne dela Gherla la Deșiu.

*

Din Oțt'cnbaia se scrie, că forte a- 
dese-orl suntfi amenințați de pelicule mari 
călătorii de pe sub pola munțilorfi de a- 
eolo. Pornescfi adese-orl din înălțimea 
munțilora bucăți de stânci, cari eu o iu- 
țelă vehementă se rostogolescfi la vale, 
sfiirmândfi și nimicindu totii ce le stă în 
cale. In timpulfi de iernă e de ajunsă, 
ea o singură pasere să prăvălesc.ă de pe 
piseulil munțiloru unii micii grundtl de 
zăpadă, pentru a da nascere prin acâsta 
la pericule înfricoșate. Miculil grundil 
de zăpadă, pornita din înălțimea munți- 
lonl, se înfășură în calea sa în nenumă
rate pături de zăpadă și astfeliu cres
cânda la o mărime gigantică se avântă 
în josfi cu atâta, vehemență, încâtil nefe
ricita victimă, ce-i stă în cale, nu mai 
are timpu se se potă feri pentru a’.șl 
mântui vieță. Astfeliu cădii victimă unui 
asemenea casă locuitorula Vasiliu Mălaiu 
din Miinceliî (comit. Turda-Arieșili. Elfi 
se duse la 31 Februarie după lemne în 
munte, aflându-se tocmai sub pola pis
cului numita „Petra-caprii.11 Deodată se 
rostogoli asupra lui cu o repediciune de 
necrezuta unii valii colosalii de zăpadă, 
îlfi înfășură pe nefericitulfi în păturile 
sale, ducându-la încă cu sine la o de
părtare de 40 de metri. După 4 dile 
mersese primarulfi comunalii cu 20 omeni 
și după o muncă obositore le succese 
a-la scote din zăpadă, unde se afla cu 
mânile întinse, cu fața sdrobită și fără 
vieță.

*
Dela 21 pănă la 25 Ianuarie n. ^iu 

bolnăvită în Mohu, comit. Sibiiului. 5 
persone de vărsată mare (bubatîi), der 
s’au însănătoșatu tote.

* *
Pe driunfi cătră Ocna Sibiiuliii, o 

patrulă de gendarml a. dată peste unii 
husarii desertorfi. care a și fostă pre
dată comandei regimentului 3 de husari. 
De asemenea gendanneria din Mcdiași'i 
a arestată pe i nfanteristulfi lohann 
Weidner, care deșertase dela regimen- 
tulfi 50 de infanterii.

* « *
Săcuiula Kiss Jiinos din Kesdi-Oșor- 

heiu se teme de cătăniă mai rău ca dra- 
culil de tămâiă. Pentru a nu fi înrolată 
aici, afla de bine să trecă în România, 
unde îșl îmbrăca uniformă românescă de 
țăranii și întră ca servitorii. Acolo însă 
fii prinsfl și înrolată în miliția română. 
Oferindu-i-se ocasimie însă fugi înderetă 
cu uniformă cil totii și mai multe dile 
stătu ascunsă, pănă cându gend armii pu- 
nendtl mâna pe elfi, îlfi escortară la 
Kezdi - Oșorheiu. De aci fii adusă la 
Brașovfi, fii înrolată în miliția și după 
ce puse jurămentulfi. că va trece prin 
focii și apă pentru patria și împeratu, 
o lua la s&netosa îndărătii spre K.-Oșor
heiu. Aci fii erășl prinsă de poliția. 
I se urîse acum și lui Kiss să mai um
ble de-a „mâța-orbău și de aceea se ho
tărî a promite 3 fl. jiolițiștiloru, numai

se-i dea pace. Nu i s’a primită însă 
nici ofertulu acesta și în (lilele trecute 
fu adusă în arestfi la Brașovfi..

* ♦ *
In Șitra-mare a arsă șura lui Martin 

Schuster, care era asigurată, în împre
jurări așa de suspecte, încâtil gendar- 
meria s’a simțită obligată a face arătare 
judecătoriei de cercă.

*
Intre poliția din Pesta și între pri

măria comunală din Vecses s’au ivitu 
neînțelegeri, spune „Egyetertes“, fundă 
că acesteia i se trimitfl mereu transpor
turi de. câte lli- 18 escortați, predându’i 
apoi primăriei comunale ca să'i escorteze, 
mai departe, pe ună timpi! ca acesta, 
când căile suntti aprope nepracticabile, 
și când sermanii escortați, decă ară fi 
transportați cu carulfi. ară trebui să se 
strîmbe de frigă. In astfelu de împre
jurări escortații se transportă, după sta- 
tutulă de escortară, cu trenulfi ori cu 
vaporulă pe Dunăre. Primăria din "Vecses 
a și hotărîtă să nu mai primescă escor
tați și acum de curendă unu transportă 
de 18 individl a trebuită să fiă escor
tată îndărătii la Pesta.

Cine sufere, decă nil totfi acei săr
mani nenorociți!

★ *
Precum comunică „Blid. Hirl.“, fi- 

solgăbireulă cercului Sztropho din corni- 
tatulil Zempliml, Koloman Evva. s’a îm
pușcată. Causa sinuciderei nu se spune.

* ¥ S<
„Kolozsvăru anunță, că în Brașoră 

se va de ună „Kultur-bal" tuigurescă 
câtă se pote mai strălucită, la care s’au 
împărțită peste 500 de învitațiunl. „A- 
cestti baiu adauge numita foiă •—
de sigură le ofere Sasiloru din Brașoră 
ocasiune. ca se rămână credincioși prin- 
cipieloril loră caracteristice, dicândă : pe 
Ungurii nu-lă sprijinimă din principiu 
patriotică... Cu atâtă vortl fi la bală mai 
mulțl Unguil.“

Organisarea jidovilorfl niigurescl.
„Cancelaria israelită a țârii41 a 

adresată tuturora comunitățiloră 
de cultă israelită ună cerculară, 
care s'a tipărită și în „Magyar- 
Zsido-Szenile“. In cerculară, după 
ce se espriniă părerea de reu, că 
nu se observă ună progresă și în 
regularea afacerii organisării ji
dovesc! în feră, se, cjice :

Ună condusă ală dietei a împede- 
catfi organisarea unitară a jidovimei, nu
mai dieta ne pote erășl concede prin- 
tr’o lege organisarea unitară.... Tn 1870 
dieta sta sub impresiiuiea miei desbaterl 
bugetare care, purtată de vântulă liber
tății de atunci, cerea furtunosil decreta
rea deplinei libertăți religiiose generale, 
era deci numai o urmare naturală de 
acolo, că camera deputațilorfi atunci, în
suflețită de spiritulă de libertate, refusâ

F0ILET0NULU „GAZ. TRANS.“ se rămână, din atâta amarii de avere, chiar 
pe drumuri11.

S’a dușii și a juratți. Deră elti era 
bucuroșii să o ducă și pe Saveta: cre
deți nise, că a fostu ciupii să o ducă de 
răulil babelorii ?

„Ce, Savetă, să juri, diceau ele , și 
se nu poți ține ? Și apoi ia sema, că decă 
n ai pute ține, mai mare pecatii ai ave“.

De aceea de câte ori âmbla Ionică 
se o înduplece, Saveta nu-i da decâtu: 
„Ba io nu în’oiu duce și nu m’oiu duce 
și pace bună14.

Așa, ce aducea Ionică din agonisita 
lui acasă, ea îndată și lua, de ducea la 
cârșmă; nici înciutorile nu mai ajutau 
nimică.

Ionică apucă acum și bețulfi la mână 
și Saveta umbla cu vinețele dealimgulii 
spatelorii, cu vinețele și pe sub ochi, deră 
de firea ei nu se mai lăsa.

Ionică șl-a mâncata carnea cu densa, 
a căduta la pata și a murită.

Abia acum s’a văijuta Saveta scă
pată bine la largula ei; deci nu mai era 
di să nu bea cu cumetrele și cu cume- 
trițele ei. Deră pe de altă parte cele

două fălci de locu, ce mai rămăsese, nu 
le mai era nici nu le mai sămena ea, ci 
Jidanii, și Jidanii nu mai întrebau, ci 
totfi d^u la bani și la rachiu. în urmă 
ei făcură ce făcură și luară de veci și ră
mășița de pămenttl din gospodăria cea 
lăudată a lui Ionică.

Casa curge : nevoiă ! și nicăirl nici 
o sfărmătură de mămăligă; deră Saveta 
ținea una și totă bea, pentru-că fără ra
chiu nu mai putea. Mai stau în fundulu 
casei pe părete sfintelelcone. Ce-i vine 
ei în capă? Să le vândă; deră ca se nu 
le ducă la cârșmă, pentru-că măcar de 
ăstfi lucru îi era rușine, le luă sub suoră, 
de se duse cu dînsele la unii omit din 
capulu satului din susii, care îșl făcea 
casă nouă, ca să i-le vendă. Uni! cu
vântă, două și învoiala fu și gata. Omulfi 
trămise după rachiu de aldămaști, căci, 
de! omenilorfi noștri așa li-i năravulfi, 
ca la totă nimica totfi aldămaști să bea. 
Băiatulfi și vine cu rachiulfi. Saveta pe 
nemâncate trage la măsea unii paharîi, 
trage două, trage trei; la alu patrulea 
paharfi numai ce i-se întorcu ochii, în- 
gălbiuesce, cade josu și more.

Și acum luațl sema, iubițiloru mei, 
că la atâta pustiă a fostă ajunsă gospo
dăria cea lăudată a lui Ionică, de nu se 
mai găsia pe lângă casa lui nici două- 
trei bucăți de scânduri, ca se-i potă face 
Savetei. femeiei lui, sicriu.

Ecă ce pote rachiulfi! Și cu den- 
sulfi, Domne Dumnedeule, nu numai o 
gospodăriă s’a risipită și a peritii din 
mâna cre.știniloră noștri, de a trecută în 
mâna Jidanilorfi! Și Jidanii domnescfi 
acum; au pe cele sate curți mari, arii 
mari, coșere lungi și stoguri peste sto
guri. Deră și purtarea Sevetei e o în
vățătură. la câtă îlfi pote aduce pe băr
bații femeia cea leneșă .și murdară!

Mamelorfi! Nu vă mai bisuițl așa- 
deră în averile ce le aveți, ci dațl mai 
bine copilelort! vostre învățătură bună 
și deprinde-ți-le la lucru și la muncă, ca 
apoi la timpulu lorft să fiă ele în ade
verii talpa casei.

„Candela.-

(2)

Frântură de cuvântare poporală.
Deră femeile, decă se dau odată la 

paharfi. apoi e curați! mânia lui Dumne
zeu ! „Mâniă mare este muierea bețivă, 
dice Isusii Siracliu. și rușinea nu șl-o va 
acoperi-.

Și în adevărti. chiar a.șa-i; căci Sa- 
veta trăgea acum din casă, pe ce punea 
mâna, eră babele cărau totu-una la cârșmă 
de aduceau rachiu. Savetei i-se iijărise 
la Moșcu la urma urmelorii cliiar și pe- 
i-inele de sub capu.

De altă parte și Ionică vindea din 
locii bucată după bucată: așa beau a- 
mendoi, de se stingeau. In casă ventil, 
în șură ventil: ei însă beau și beau.

I-au mai rămașii lui Ionică încă 2 
fălci de locii; și eacă de odată îi vine 
în minte și o radă de lumină:

„Lasă11, dice elu, „am se me ducu 
la popa și am să jurii și nu ml-a mai 
călca piciorulu în cârșmă; apoi am să 
mă apuci! eră la gospodărită din totă 
inima, căci e pecatii de bieții mei copii
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a da statutelor! i-ongresuale putere obli- 
gătore. De atunci însă opininnea publică 
s’a schimbat!. Jidovii (600,000) sunt! 
învinovățiți, că datoria loră pe tărSmulă 
mai alesă ală scoleloră medii nu și'o 
împlinesc! iu aceeași măsură ca associa- 
țiunile religiose recunoscute prin lege. 
Ni se impună datorii, mai nainte de a 
ni se da drepturi. Decă adl, în era ni- 
suințeloru confesionale, ce pretutindenea 
se vădă, așteptăm! garantarea prin lege 
a autonomiei nostre, pentru ca se fimă 
puși în posițimie de a corespunde dato- 
riiloră nostre ca confesiune în tote di
recțiunile, trebue se credemă firmă, că 
nici guvernul!. nici dieta nu va observa 
față cu drepta nostră cerere o atitudine 
refusătore. Inițiativa pentru regularea 
legală a drepturilor! autonome ale con- 
fesiunei nostre au luat’o președinții din 
districte, presentândă ministrului culte- 
loră imă fmemorandă cu mgarea de 
a se înarticula autonomia nostră. Rămâne 
ca factorii dătători de măsură, de a că- 
roră bunăvoință suntemă convinși, să a- 
legă timpulă potrivită pentru aducerea 
respectivului proiectă de lege în dietă... 
Avem! încredere și în binevoitorea coo
perare a soțiloră noștri de credință, cari 
avendu posițiuue politică distinsă au și 
influință și cari au sprijinită totdeuna 
nisuințele confesiunei nostre. 

Portretulu Ini Endoiin Hnrmnzaclii.
Citimu în „Revista politică“ 

din Suceava:
Idea cea frmnosă, ca fiecare casă 

românescă din țărișora nostră să fiă îm
podobită cu icone representândă episode 
însemnate din istoria nostră națională 
ori înfățișând! portretele bărbaților! 
noștri renumirl. este de multă dorită și 
simțită la noi în Bucovina. Acestă idea 
a îndemnată și pe junimea studiosă dela 
universitatea din Cernăuți, spre tipărirea 
de astfelă de portrete și spre răspân
direa câtă mai mare a acestora în țera 
nostră, sperândă că cu acesta va con
tribui și ea ceva pentru realisarea susă 
numitei idei. Acum pentru începută, a 
alesă portretulu repausatului nostru boer. 
Baronul! Eudoxiu Hurmuzachi, care, pre
cum e sciută, are merite nemărginite 
pentru deșteptarea simțului națională 
între Românii bucovineni, și care a lu- 
lucrată din răsputeri pentru deslipirea 
Bucovinei de Galița și declararea ei de 
țeră autonomă și de sine stătătore. Por- 
tretulă acestui bărbat! nemuritorii s’a 
tipărită ca suplimentă la „Biblioteca po
porală bucovinenă“ și s’a oferită ca un! 
mică semnă de mulțumire tuturoră a- 
celoru domne și domni, cari au bine
voită pănă acum ocasională a contribui 
pentru biblioteca numită , gratuită, er 
ceilalți din publicul! română, cari au 
primită portretulu acesta, suntu rugați 
a sprijini după putință cu o contribuire 
câtă de mică preurmarea tipărirei „Bi- 
bliotecei poporale bucovinene/ ale cărei 
broșuri, precum e cunoscută, se împăr- 
țescă gratuită între sătenii noștri ceti
tori. Contribuirile benevole suntă a se 
trimite la adresa domnului Victoră Za- 
harescu-Zaharovsclii. stud. teol. în Cer
năuți, ală cărui merită deosebită este, 
că numai prin zelul! și stăruința sa se 
edă „Biblioteca poporală bucovineană/

Industriile de paie.
Sub acesta titlu cetiniu în „Re 

vista Agricolă14 din Ianuarie, care 
apare în Craiova :

Una din acele industrii, care trebue 
să se răspândesc! în clasa sătenilor! 
pentru mulțumirea trebuințelor! loră, e 
împletiturile de ptaiă.

Pentru a se îndeletnici cu acestă 
industriă, sătenului nu’i trebuie decâtă 
grija ca să recolteze paiele de grâu, 
orză, ovăsu, secară, oreză etc., când 
suntă aprope de a da în galbenă, și să 
le conserve bine pănă în timpulă de 
ernă. La acestă epocă, când are mai 
multă timpă de stătu în casă, începe să 
facă mai ânteiu o împletitură simplă în 
5, 7, 9, 11, 13 fire, seu o împletitură în 
colțuri din 4, 6, 8. 10, 12 fire, seu o îm

pletitură cilindrică. Din aceste fâșii îm
pletite începe să compună diferite o- 
biecte, cum : pălării, coșuri, scaune, gea
mantane etc.

Țăranii se mai potu îndeletnici cu 
împletituri diu papară și din foi de po
rumbă, cu împletituri de unele fie în
tregi seu despicate și jupuite, cu împle
tituri de pără pentru a face : inele, cercei, 
lanțuri de orologe etc. Nu mai vorbesc! 
de alte ocupații, ca coloritul! seu extra
gerea de văpsell din plante pentru văp- 
sirea de deosebite stofe.

La exposițiunea Cooperatorilor! din 
Craiova au luată parte cu pălării din îm
pletitura paielor! (între alții) următorii 
D-nl, și anume :

George Moiană și Candidă Muștea 
din Brașovă; denșii au escelată în expo- 
sițiune prin cele mai bune pălării, tră- 
surele, coșuri, rame etc., confecționate 
cu elevii în scolă din împletituri de paie, 
nuiele, papură, trestie etc.

Juriul! a decernată medalia de aură 
acestor! harnici învățători, cari și cu 
vorba îmbărbătez! și infiltrez! în tine
rime gustulă pentru industriă în populația 
Brașovului.

D-lă Mohora, învățător! în comuna 
Puescii, Județulu Tutova, a luată me
dalie de argintă pentru pălării de paiă; 
(a luată parte la cursul! d-loră iloiană 
și Mușlea.)

Grigorie Branea din Oradea-mare a 
luată medalie de bronză.

Presența obiecteloră de asemenea 
natură în exposițiune ne probeză.... că 
totă învățătorul! este basa fundamentală 
în îndrumarea tinerimei pe căile cele 
bune ; învățătorii suntă adevărații pio- 
nerl ai emancipărei nostre pe cale eco
nomică. înainte, auroră a învățământului, 
căci voi, cari deschideți cartea copiilor!, 
sunteți singuri mai aprope de păsul! să- 
tenului și trebuințele, lui!

La ună popor! agricolă, în genere, 
industria casnică ar putea totd’auna să 
subsiste, mai alesă erna, când sătenulu 
este reținută în casă din causa timpului; 
la câmpă muncesce forte puțină, din 
când în când câte unu transportă de 
lemne, îngrijire de vite pe lângă casă 
etc....

0 mare parte din timpă elă îlă perde 
în nelucrare, și este evidentă că, între- 
buințându-lă pentru a produce, obiecte 
industriale, elă ar câștiga ; de tiinpu ce 
stândă fără a lucra nimic!, consumă totă 
ce a agonisită de cu veră. încât! în 
primăveră iese săracă lipită, datoră la 
arendași, cârciumă ori percepția.

Odinioră industriele mici erau mai 
înflorite, decâtă acuma; causa. de ele 
nu att mersă desvoltându-se, a fostă: pe 
de o parte îndeletnicirea săteanului nu
mai cu agricultura, pe d’alta gustulă ce 
l’a dobândită de a cumpăra sdrențe ve
nite din alte țerl cu prețuri eftine, și în 
gradulu celă mai mare a fostă lipsa de 
instrucțiune: nu a avută școle unde să 
desvolte și să cultive gustul! meseriiloră : 
de aci a urmată și o decădere morală, 
care a progresați! de câțl-va ani în po
porul! de josă, cum este beția.

De câte ori nu vedem! cârciumile 
din sate pline de țărani, mai alesă în tim
pulă de ernă, unde’șl petrecu mai totă 
timpulă diua și noptea cu litrul! în mână; 
aceea ce este cafeneaua pentru orășeni, 
a ajunsă cârciuma pentru săteni.

Ar trebui desbăierată săteanul! de 
acestu obiceiu păgubitor! atât! pentru 
interesele lui, câtă și pentru cele ge
nerale.

Problema reînvierei industriei cas
nice constă deci, în a iniția pe săteană 
a cultiva plante în timpulă de veră și 
productul! brută a’lă manipula în tim
pulă de ernă, cum: torsulă cânepei, inu
lui și a lânei, ale căroră fire ar! putea 
alcătui și ună obiectă de esportă; pe 
urmă țfsutulu acestor! fire în pânze seu 
materii mai grose de lână, răsucitulă loră 
în frânghii, sf rii. ațe, bete, băerl de 
lână etc. De asemenea ar putea se se 
reintroducă în aodă sistematică două 
culturi de mare folos! pentru timpulă 
de veră, cum sunt: crescerea albineloru și 
a i'crmiioră de mătasă. Nu trebuescă per-

dute din vedere și acele industrii, cari 
au totă forma casnică, cum suntă: cără- 
midăria, olăria. sticlăria, facerea mobi
lelor! și a căruțăriei, scoterea seu stor- 
cerea oloiului din semințe , facerea cle
iului, a săpunului, a luminărilor!, măci
narea tăinei, facerea sc.robelei, a conser
velor! alimentare etc. . . .

Literatură.
In Viena a începută să apară o 

foiă ilustrată pentru familia și de mode 
„Wiener - Mode‘‘, dedicată Arcliiducesei 
Stefania, protectorea modei vieneze. 
„Wiener Mode“ va fi organul! publi
cistică ală gustului vieneză, cu drept! 
cuvântă renumită. Elu va pune pe fe
mei în posițiune de a se îmbrăca și 
a se găti independentă de Paris,
Londra ori Berlin — după moda vie
neză. Atât! prin text! câtă și prin 
ilustrațiunl se dau esplicărl de cele mai 
practice pentru croială. Suplimentul! 
„Im Boudoir“ conține cele mai frumose 
istoridre, poesii, povețe, ilustrate de cei 
mai distinși artiști. Cliiar învelitorea 
cuprinde ilustrațiunl colorate de mode 
vieneze, esecutate de cei dinteiu pictori 
vienezl, și este o adevărată podobă a 
foii, care pentru eftinulă preț! de 6 
(ș<!se) i fi. pe anu oferă o adevărată co- 
moră de lucruri folositore și atrăgetore. 
Editura foiei, care este în : Viena Schot- 
tengasse 1, va avea de sigură deplină 
succes!.

Baiu în Zernesci.
„Reuniunea femeiloră române din Zer

nesci și jură vor! arangia unu bală Du
minecă în 7 (19) Februarie a. c. în sala 
edificiului școlară de acolo.

începutul! la 7 ore sera precisă. 
Bilet! de intrare 1 fi.

Pentru comitet!:
Maria N. Garoiu năse. Me.țiană, 

președintă.
NB. Ofertele marinimose se primesc! 

cu mulțămită și se voru chita prin diare.

Apelă.*)
Cunoscută este constelațiuuea sub 

care trăim!; cunoscute tendințele spre 
lumină și înaintare, cultură și civilisațiă, 
tendințe ce se arată din di în di mai 
agitate la tote poporele, care’șl ținu de 
mândriă-faptul!, că „au fost! .și suntu“ 
și cari tot! asemenea voru ca „să mai 
fiă și în viitor!“.

Cu acestă sfârșită și spre ajungerea 
acestuia nu cruță nici ostenele nici jertfe, 
ci pună în lucrare tote mijlocele posi
bile, oneste și iertate.

Celu mai bună mijloc! însă pentru 
răspândirea luminei în poporă este ne
greșit! biblioteca poporală.

Singură ministru!! de culte și intr. 
publică Trefort, convins! de acestă ade
verii, dice într’o ordonanță dela 1877: 
„Esperiindu, că înființarea și îmulțirea 
bibliotecilor! poporale și respective șco
lare, biblioteci bine întocmite, suntu li
nele din cele mai sigure mijloce și căi 
spre propagarea culturei în popor! ; pur- 
ceclendu din acestă punctă, eu voiu pro- 
tegia câtă se pote de călduros! tote ni
suințele, cari voru tinde spre a lipsi de 
teren! literatura de stradă (ponyva iro- 
dalom) și spre îmbrățișarea și împămân
tenirea cărțiloru poporale de o direc
țiune mai bună“. Acestă ordonanță în 
anulă următor! se repeteză în termini 
și mai categorici.

Sfatul!, ca să nu dicem! porimcela, 
acesta a străbătută pănă la noi.

Drept! aceea îndemnați noi de to
nul! dat! de înaltul! minister! și îmbol
diți mai pre susă de tote de dorul! după 
lumină și celu ală conservării purității 
limbei nostre, care și pănă acum este 
scârbos! îndesuită de străinisml, ne-amă 
hotărîtă să înființăm! o bibliotecă po
porală românescă în opidulă nostru Crai- 
Dorolțiu — presupunând! că on. publică 
ne va tinde sprijinul! trebuincios!.

Apelăm! deci diu inimă și adresăm! 
acestă apelă inimei flăcărui Română des
toinică și iubitor! de nemulă său, ca să 
binevoiescă a ne sprijini în acestă în
treprindere cu obolul! său, ori cu oferte 
de cărți.

In deosebi avemu trebuință de cărți 
poporale românesci, fiă acele istorice, eco
nomice, religiose, comerciale ori scien- 
țifice; fiă basme, colinde, colecțiunl de 
versuri, novele, romanurl ș. c. 1. scrise 
în stil! poporal! și morale.

Vom! primi cu mulțămită și cărți 
scrise în altfel! de stil! oii limbă, căci

*9 SuntU rugate și celelalte on. redacțiunl 
române a publica în foile sale acestu apelă.

aceste le vomu schimba cu de cele po
porale.

Ne întorcemă privirile cu totă în
crederea spre on. d-nl autori și redac
tori români, ca să binevoescă a ne tri
mite din lucrările loră.

Tote ofertele marinimose se vor! 
chita la timpulă său pe cale diaristică.

Cărțile suntă de. a se adresa fran
cate bibliotecarului, er ofertele bănescl 
ctissarului.

Kirâly-Darocz (p. în locu) Comita
tul! Sătmară, 25. Ian. 1888 s. n.

Din încredințarea comitetului cons
tituită spre acestă scop! :
Georgiu Stanciu, Alexandru Nemetfi, 

preș, și cassar interimat, bibliotecar și notar.

Telegramă part, a „Gaz. Trans.“
Caransebeșu, 8 Februarie. Ale

gatorii în numerii de peste 4000 au 
alesă unanimă pe protopresbiterulu din 
Orșova Michailă Popoviciu.

DIVERSE.
Unu flu desperatu. In săptămâna 

trecută s’a întâmplată în Pesta urmă
torul! casă interesantă, ce-lă istorisesce 
„Egyetertesu : Deputatul dietalu Orszâgh 
Sandor mergea tocmai peste podul! de 
lanțuri dintre Pesta și Buda, când deo
dată dări pe la mijlocul! podului pe 
unu omu bătrână, care se urcase pe gri- 
lagiulă podului, cu intențiunea de a se 
arunca în Dunăre. Orszâgh se repedi 
asupra lui și-lu opri de a-șl esecuta in
tențiunea. Atunci se desfășura între denșii 
următorul! dialog!: „Pre cum vădu, 
dise Orszâgh, d-ta ești omu bătrână, și 
așa ai să mori în curendă ; de ce voiai 
der să te arunci în Dunăre?- — „Tocmai 
etatea mea înaintată14 — răspunse bătrâ
nul! — „mă face se-ml iau vieța. căci 
sunt de 84 de ani și nu-mi mai pot! 
câștiga nimicu, ca să potu susține pe 
părinții mei“. — Deputatul! se uita mirată 
cu ochi mari la densul! și nu-i venea 
să credă ce-i spunea bătrânul!. Cercetă
rile făcute de polițiă însă au constatat!, 
că bătrânului din vorbă Ioană Mergeși 
îi trăesc! în adevăr! amândoi părinții, 
în Buda, strada Saletrom Nr. 6, și că 
tatăl! sermanului fiiu desperată este de 
115, er inamă-sa de 110 ani.

Rectificare. La. subscrierile telegra
mei de felicitare din Năsăudu, publicată 
în Nr. 7 alu foiei nostre, s’au strecurată 
mai multe erori din causa greșitei co
pieri a telegramei de cătră telegrafiștii 
respectivi. Subscrierile numitei telegrame 
suntă după textul! originală următorele: 
Vasiliu Popițiană, căpitan!; Dr. Paulă 
Tanco; Ioachimă : Ioană Purceille, căpitan; 
Nicolau Anthonă, căpitan! și George Vintilâ.

In Nr. 9, la telegrama din Lipova, 
s’a greșit! tot! din aceeași causă, atâtu 
textul!, cât! și unele subscrieri. Textul! 
original! este acesta :

„Cincl-deci de ani: luptă bună ați 
luptat!; credința ați păzit!. înainte ! cu 
speranță în viitorul! națiunii. Dreptatea 
va învinge!“ La subscrieri: în loc! de 
Popă, este a se ceti Popii; în loc! de 
Carp, — Pap ; în locu de Crețian, — Cră
ciun!.

Cursula la bnrsa de Viena
din 7 Februarie st. u. 1888.

Renta de auru 4% . . .................. 97.10
Renta de hârtii 5"0........................... 83.40
împrumutul! căilor! ferate ungare . . 148^_
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-ma emisiune) . . . 93.70
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ostu ungare (2-a emisiune': . . . 123.75
Amortisarea datoriei căilor! terate de

ost! ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare........................... 103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.75
Bonuri rurale Banat!-Timiș! .... 102 50
Bonuri cu cl. de sortare .................. 102.50
BouurI rurale Transilvane.................. 103.60
Bonuri croato-slavone .......................103.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu un-

gurescu ......................................... .............
împrumutul! cu premiul! unguresc! . 119^50
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului................................. ’ ^22_
Renta de hărtiă austriacă............................78.15
Renta de argintă austriacă........................79J5
Renta de aur! austriac!...........................108.20
LosurI din 1860 ...................................... 133___
Acțiunile băncei austro-uugare. . . . 861.__
Acțiunile băncei de credit! ungur. . . 272.75
Acțiunile băncei de credit! austr. . . 270 30
Argint! Galbini împărătesei. . 5.99".
Napoleon-d’orI..............................................10.03
Mărci 100 îtnp. germane.........................62.171/,
Londra 10 Livres sterlinge.......................126.80

Editor! și Redactor! responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.



1888.

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Iliarvi beletristică și enciclopedicu-literară — cu ilustrațium.— Cursulu XII. — Apare in 1 .și 15 c|i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațium fruinose: și publică articlii social], poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiuni literare și sciențitice cu reflesiune la cerințele vieței practice: apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românilortl de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a tace câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivifliloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 ii., pentru România și străină
tate 10 lianei- lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațium. — Cursulă XIV. Apare în broșuri lunare 
câte de 2’/2 — 31 ■> cole; și publică portretele și biografiile arcliiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoru sc.iințeloru 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 fotă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară.- -Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii 
e 4 fl. pentru România 10 franci— lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primeseti gratisii totu alu patrulea esemplaru. 
umerii de probă se triniitii gratisii ori-cui cere.

W* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU4 în Gherla Sz-ujvâr. Transilvania.
—< -< :: % z : >---

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. 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. Gregori u Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. li. câte 40 cr.—Broșura III. 30 cr. 
Tot e trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anu. de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuventărl bisericesc! întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță isto
rică la fie-care serbătore. care arată 
timpulă întroduceTei, 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. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Novelă origi
nală de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre
țulu 15 cr.

Opera unui omii de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei : Idea
lulu pierdută de Paulina C 7a. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Novejă poporală 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

Elă trebue sâ se însore. 
de .Maria Schwartz, traducere 
F. Negruță. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. 

de

de

Novelă 
de N.

Schiță

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

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

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

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

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

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

Petlilantulu. Comedia în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluțu. Prețul ă 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumu de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă '"dela 1 fi. 20 cr.; la 60 cr.

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

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

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

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

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

Economia pentru scdlele popor, do 
T. Roșiu. Ed. 11. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scoli, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vro-ună opu, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în mSsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămu mai alesă directorilor^ și învă- 
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 Năsfiudă. — Manuală 
aprobată prin ministerială de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețulă 30 cr.

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

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesorii. Opu 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 
— cuprincjendu composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se p '<te întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall. urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dialu. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai liml 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritare sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni .și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă imui 
esemplaru broșurată e 15 cr., - legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni fruinose. Cu iedne fru- 
mose. Prețulu unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 ti., 
100 esemplare 6 fl. v. a.

Epistolia D. N. l3usu Christosu. 
Prețulă unui esemplaru legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipogralia A. MUKEȘIANU, Brașovu.


