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Birourile de annncînri’ 
Brașovu, piața mare Nr. 22.

Inserate mai primescu în Vlena: 
Rudolf Mos* /. Vogler
(Otte Maus). Hfinrick Schnlek. Alois 
Herridl, M.Bukfs. A.Gppthk.J. 1>om- 
ntberg : în Budapesta : .4. V.GoId- 
bergrr. Anton Mezei, EcksUm Be mat; 
în Frankfurt: G.L.Dauh : în Ham- 
_ burg: A. Stunw.
Prețulu inserținniloriî: o seria 
garniondu pe o colonii 6 cr.

30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

dupâ tarifii și învoi 6 lâ.
Reclame pe pagina IlI-a o se

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

„Gazeta" ieso în fie-caro di.
Afeonamenîe țjenirn Anstro-Uâgaria 
Pe unii anu 12 fi., po ș^se luni 

6 fl.. po trei luni 3 fi.
PfiDirn Rfimânia și slrăinăiaie: 

Po unu anu 40 franci, po ș6so 
luni 20 franci, po trei luni 

10 franci.
Se prenumerĂ la tâte ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
ADODameninlu pentru Brașovo:

In administrațiuno. piața mare 
Nr. 22. etagiulu I.: po unuanu 
10 fl.. pe șeso luni 5 fl.. po trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu d n s u 1 u în 
cnsă: Po unu anu 12 fl.. pe 
șeso luni G fl.. pe trei luni 3 fl. 
Unu oso)nplani 5 cr. v. a. s6u 

15 bani.
Atâtu abonamentele efitu și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.
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JSToii. aocnamentu.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Aprilie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
Pentru Austro-Unupiria:
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni (> fl. 
pe ună ană 12 fl.

Pentru România și străinătate : 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unu anu 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorfl și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
se binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 28 Martie st. v. 1888.
Soirea despre intențiunea ce o 

are cancelarulu germană Bis- 
mark de a se retrage dela postulă 
seu, tocmai în situațiunea politică 
de adi a Europei, a venită cam 
pe neașteptate și de aceea e viu 
discutată de. pressa întregă.

Causa acestei „crise cancela- 
riale“ ar fi, după cum se spune, 
ună proiectă de căsătoria a prin
țului Alexandru de Battenberg, 
fostulă principe ală Bulgariei, cu 
princesa Victoria, fica împăratului 
germană Friederică III. Acestei 
căsătorii i-s’ar opune cancelarulu 
Bismarck, fiindu că ea ar fi de na
tură a turbura raporturile dintre 
Germania și Rusia, a căreia sim- 
tibilitate cancelarulă a cruțat’o în 
totă timpulă crisei orientale.

Se mai dice, că acestă proiectă 
de căsătoria ar fi o intrigă a An
gliei, că împărătesa Germaniei n’ar 
vrea să renunțe la acestă proiectă, 
și că prin urmare lupta ar fi între 
cancelarulu Bismarck și între îm- 
pSrătesa Germaniei, și că dela re- 
sultatulă acestei lupte ar atenia 
rămânerea ori retragerea cancela
rului germană.

Crisa e în adeveră seriosă și 
multe c]iare sau vedută înșelate 
susținendu la începută că se pote 
considera crisa ca și resolvată, e- 
șindă totu cancelarulă învingetoru. 

Ar fi putută eși astfelă lucrulu, 
decă causa crisei ar fi proiectulu 
de căsătoriă amintită. In realitate 
însă proiectata căsătoriă e numai 
ună pretextă, care totă trebuia a- 
fiată pentru a masca adevărata 
causă a retragere! cancelarului.

Se scia încă de când trăia îm- 
peratulă Wilhelm, că între prin
cipele de coronă, adi împeratulu 
Friderică III, și între cancelarulă 
Bismarck nu esistau raporturi in
time, din causă că moștenitorulă 
tronului, cu principiile și ideile 
salo liberale, nu se putea învoi 
cu procederea autoritară și reac
ționară a cancelarului în resolva- 
rea cestiuniloră politice interne.

La suirea sa pe tronă, împă
ratule Friderică în proclamația sa 
cătră poporă a spusă că corona 
sa se bazeză pe f'undamentulă le- 
găturei nedespărțite dintre prin
cipe și poporă, er în scrisorea ce 
a adresatm principelui Bismarck a 
disă. că sguduirile interne trebu- 
escu evitate, ca și schimbările în 

așeijămintele și legile imperiului; 
că constituțiunea imperiului țrebue 
consciențiosă observată; cămrin- 
cipiulă toleranței religiose se ser- 
vescă ca scută pentru toți supușii 
săi, căci toți au egală parte în 
inima sa; că trebuescă împăcate 
interesele opuse ale diverseloră 
clase sociale; că autonomia ad
ministrativă e folositore, numai se 
nu îngreueze pe singuratici, după-ce 
destule sarcine impune poporului 
statulă, și alte asemenea declarații 
face împeratulă Friderică, care mai 
multă preță pune pe ridicarea bu- 
neistărl a poporului, decâtă pe stră
lucirea altoru fapte mari și glo- 
riose.

Încă de atunci s‘a putută ve
dea, că liberalismulu împăratului 
nu va putea lucra alăturea cu 
autoritarismulă și reacționarismulă 
cancelarului. Unu monarcliu cu 
asemenea principii liberale nu pu
tea fi învoită cu modulă puțină 
constituțională cum a căutată să 
resolve cancelarulă cestiunile po
litice interne, mergendă pănă a 
impune măsura de espulsare a 
cetățeniloră imperiului.

Organulă oficială ală partidei 
conservatore, „Konservative Kor- 
respondenz,44 încă arată ca adevă
rata causă a cl isei diferențe în po
litica interioră. Cancelarulă a băgat 
de seină, că sfatulu său nu mai 
are înaintea coronei aceeași tre
cere, precum avea înaintea împă
ratului Wilhelm.

Crisa s’a înăsprită deodată cu 
publicarea decretului împerătescu 
dela 1 Aprilie nou, prin care se 
amnestiază tote personale osân
dite pentru crimă de lesă-majes- 
tate, pentru delicte seu crime po
litice, pentru resistență în contra 
puterei publice, pentru violare a 
ordinei publice, pentru delicte de 
pressă și pentru contravențiune în 
potriva dreptului de întrunire și 
de asociațiune.

La acestă decretă de amnes- 
tiare de sigură că nu s‘a așteptată 
cancelarulă germană, căci decre- 
tulu e o desaprobare indirectă a 
procederei sale în resolvarea ces- 
tiuniloru politico interne. Cance
larulă vede, că nu‘i rămâne alta 
de făcută decâtă seu se ‘șl schimbe 
programulă seu să se retragă,

Prin urmare „crisa 3ancelarială“ 
nu e altceva decâtă lupta consti
tuționalismului contra autoritaris
mului, lupta liberalismului contra 
reacționarismului care nu se pote 
sferși altfelă decătu prin învinge
rea celui dinteiu.

Academia Română
sesiunea generalii din amilii 1888.

(U î-mare. >

I. Ședințele de peste anu.
In cursulă celoră 42 ședințe ordi

nare de peste anti s’au discutata și lio- 
tărîtu mai multe cestiunl administrative 
și sciențifice. In specialu în ședințele 
publice s’au făcuta numerose comunicări, 
cetiri de memorii, studii și notițe, dintre 
cari o parte s’au și publicata în „Anale.11

D-lu Ilasdeu, în ședința dela 15 
Maiu a făcută o comunicațiune orală a- 
supra vechiloru sigilii ale orașului Bu- 
curescl, presentândfl ca ilustrare mai 
multe documente din secolii XVI-XVIT.

In ședința dela 5 Iunie d-lă Urechiă 
a cetită memoriulu său despre „Slobo
zii,“ care s’a și publicată.

D-lă Odobescu a vorbită la 19 Iunie 
despre tesaurulîî găsită la începutulă 
secolului la sătulă ConțescI din Doro- 
lioiu, și din care tote bucățile conser
vate se află în museulă Ermitagiului din 
St, Petersburgă. Totă d-lă Odobescu a 
cetită în ședința dela 11 Decemvre un 
memoriu asupra activității literare și a- 
supra publicațiuniloră de literatură po
porală ale meritosului, acum răposată, 
tipografă ală Academiei Petre Ispirescu.

La 26 Iunie d-lă generală Fălcoianu 
a presentată o seriă de calcule, făcute 
de d-sa, asupra răsăritului și apusului 
Sorelui în BucurescI în anulă 1888.

In ședința dela 9 Octomvre d-lă 
Em. Bacaloglu a vorbită despre o nouă 
descoperire a lui Eddinson, privitore la 
perfecționarea luminatului electrică.

Ședința publică dela 6 Noemvre a 
fostă ocupată cu lectura relațiunei d-lui 
Dr. Felix asupra congresului internațio
nală de igienă și demografia, care s’a 
ținută la Viena în vara trecută.

In ședințele dela 20 Noemvre și 4 
Decemvre d-lă Sionti a făcută Academiei 
împărtășiri asupra mai multoru docu
mente istorice privitore la Români, cari 
se află în archivele dela Chișineu.

.Iu ședința publică dela 11 Decemvre 
d-\a^Papado})ol-Ca\iinachu a făcută o co
municare despre „Dereptate44, nume pe 
care cronicarii îlă dau locului, unde Ște
fană celă mare a fostă proclamată Domnă 
ală Moldovei.

La 9 Octomwe d-lă Urechiă a co
municată mai multe informațiunl și no
tițe despre vieța și activitatea literară a 
lui Vartolomeiu Măzărenu, arcliiman- 
drită și cărturară moldovenă din seco- 
lulă alu XVIII-lea.

In ședința publică dela 5 Februarie 
d-lă Urechiă a comunicată ună memo
riu despre Păharniculă Caraimană din 
timpulă lui Ieremia Movilă și despre Le
gea organică a Chinoviiloră Moldovene 
decretată de Mironă Mogliilă Bamovsclii 
Voevodu prin chrisovulă dela 20 Sep- 
temvre 1626.

Pentru serbarea dilei de 10 Maiu, 
în ședința dela 8 ale aceleiași luni, sub- 
scrisulă a cetită memoriulu, care vă este 
cunoscuta și care avea de scopă să a- 
rate însemnătatea acestei dile pentru is
toria modernă a Româniloră.

Membrulă corespondentă ală Acade
miei, d-lă Gr. G. Tocilescu a făcută o re- 
lațiune despre castrulu romană dela Cea- 
tal-Orman din Dobrogea și despre inscrip- 
țiunile găsite acolo ; er în ședința dela 
13 Noemvre d-sa a descrisă ruinele unui 
însemnată stabilimentă termală romană 
și a unui castra stativu descoperite la 
Bivolari, în susă de mănăstirea Cozia.

In cea din urmă ședință publică, dela 
4 a lunei curgătore, d-lă Hașdett a ce
tită unu studiu de mare însemnătate, a- 
supra numelui și originei orașului Ar- 
geșă, și asupra zidirei minunatei biserici 
din acelă orașă.

(Va urma.)

Coi’esponiieii|a „Gazetei Transilvaniei.'1
De pe Crane, 20 Martie 1888.

Domnule Redactară! In dilele tre
cute din întemplarc îmi veni în mână 
foia patriotică „Szolnok Doboka,“ în care 
cetisemă că Vass Imre solgăbireulă Cia- 
chi-Gârboului e denumită pretore suprem 
în modă provisoriu în cerculă Lăpu- 
șiului.

Că ce sentimente nutresce acestă 
d-nă solgăbirău față de poporulu român 
și inteligința lui, dovedescă faptele-i: 
Ună preotă a „cutezată11 a face două 
recursuri în contra jndecățiloră aduse de 
d-loră, densulu în antipatia sa față de 
apărătorii poporului română a însemnată 
cu cerusă roșiă §-ulă legii pe basa că
ruia notariidă cercuală să-lă acuse pe 
preotulă respectivă la judecătoria cer

cuală spre a fi aspru pedepsită. Pedep
sirea i-a și succesă, der conducerea po
porului a o smulge din mâna preotului, 
hară domnului, nu i-a putută succede.

Altădată pentru competința inspec
torului silvanală pentru planulă de es- 
ploatare a pădurei bisericescl a estimată 
pe preotă, pe timpulă estimărei a dis
pusă ca gendarmii, aduși anume spre a- 
cestă scopă, să se preumble în jurulă 
caseloru parochiale ca la casă de res- 
colă a parocfiului se fie la îndemână; 
într’aceea nu înceta de a-lă admo- 
nia că de va cere trebuința va aduce 
unu întregă batalionă de honvedl 
(în contra unui singură omă.) Se vede 
că dânsulă ca solgăbirău „puternică14 
cum e, totă a sciută de frică. Ce să-i 
faci, frica totă frică rămâne și cu gen
darmii lângă tine!

Cu altă ocasiune a disă preotului, 
căruia nu-i convinea a se arăta slugar
nică, cum ar fi poftită solgăbirăulu : „decă 
d-ta te-ai fi purtată „leală44 mai multe 
nu s'ar fi întâmplată cu d-niata.44 Va să 
clică lealitatea după conceptulă dânsu
lui e a fi slugarnică d-loră solgăbirăi.

„De mortuis aut bene, aut nihil44 
Incependă din prima Aprilie anulă cu
rentă, nu aparține cercului Ciachii-G-âr- 
băului. Crănenii îi poftescă cale bună 
cătră Lăpușă; cu tote astea pagubă că 
nu „fericesee44 cu persona oficială a 
d-sale ună cercă ungurescă, er nu ro- 
mânescă, cum e și ală Lăpu.șului.

Unu Crăneanu.

SCIRILE OILEI.
Cu oeasiunea înaintăriloră apropiate 

în armată, arc hi ducele R u d o 1 fj 
va fi înaintată la gradulă de feldzei^B 
meister, câta și va fi promovata la ran- 
gulfl de admirală extra sta turn.

In cerculă Brașomlui s’au alesă 
d e p u t a ț I mireni la s i n o d u 1 ft ar
ch i d ie c e s an ă din Sibiiu: d-nii 
Diamandi Mau o le și Neculae Stră- 
v o iu. In cerculă Tre i - s c a u n e 1 o r u : 
d-nii Octavianu S o r e s c u și Iosifă P u ș- 
cariu. Joi se voră alege deputății 
din eleră.

❖

Ministrulă ungurescă de interne a 
adresată municipiiloră o ordinat iune- 
cerculară, în care le aviseză să afle [>e. 
agenții secreți, cari îndemnă popo- 
rațiunea să emigreze, și să 'i pe- 
depsescă.

Curiosă ministru! Vede numai a- 
gențl secreți, der nu vre să vedă și mi- 
seria și alte ticăloșii ale regimului, care 
suntu cei mai periculoși agențl de a 
provoca emigrarea.

♦ ♦
Impărtășiserămă îu tomna anului 

trecută scirea, că ministrulă ungurescă 
de interne a colonisată atunci 19() 
de copii slovaci orfani și semiorfanl 
din comitatele Trenciita și Arva în par-1 
tea de josă a Ungariei, fiindu dați în 
îngrijirea familiiloră avute ungures-I din 
comitatele Clongradă, Bilioră și Clanad. 
Acum comunică „N. P. Journal,44 ă mi
nistrulă continuă cu încercările sale ia- 
nicerescl, căci peste câteva dile alți 110 
copii slovaci voră fi împărțițl în Aradă 
și în comunele maghiare din comitatnlă 
Aradului. Ministrulă ungurescă de co
municațiune va da, la invitarea celui de 
interne, șese delegați cari se însoțeseă 
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pe copii ce vora fi transportați gratuita 
pe căile ferate ungare.

Pota fi geloși Turcii de asemenea 
miniștri.

* * *
După cum este informată o foiă vi» 

eneză, ministeriula comuna de răsboiu 
austro-ungară proiecteză înmulțirea in
fanteriei și veuătoriloră în timpa de 
pace cu 2200 de omeni. Acestă [dispo- 
sițiune, după informațiunile numitei foi, 
ar aduce sporirea bugetului armatei cu 
486,000 de tl. De asemenea se dice că 
este proiectată îmulțirea artileriei cu 
vr'o 85 tunuri. Cavaleria încă se va 
spori.

¥* *
Ministru la unguresc a de 

culte și instrucțiune publică a 
interzisa procurarea, pentru biblio
tecile școlare, a opului 1001 de nopți, 
întocmite de Nador Gyula [Budapesta, 
edițiunea lui Coloman Nador, 4 tomuri] 
ca unele care escită fantasia și au influ- 
ință stricăciosă asupra moralității.

¥ *
Sibienii sunta forte îngrijațl, din 

causă că în dilele acestea mai mulțl câni 
au fosta mușcațl de una câne turbata. 
S'au luata măsurile necesare.

•*
Am primita raportula Institu

tului de credita și de economii 
„Albina“ din Sibiiu pe anula 1887 
din care vedema că: profitula curata al 
anului 1887 este de 43,221 fi. 43, fon- 
dula de reservă după dotațiunea pri
mită din profitula anului 1887 s’a ur
cata la 64,082 fl. 01, er fondula de pen
siuni ala funcționarilora la suma de fl. 
27,521.39, dividenda anului 1887 s’a fic- 
sata cu 10 fl. de acțiune, er pentru sco
puri de binefacere s’au destinata 1411 
fl. 07 și anume: 600 fl. scolei civile de 
fete a „Associațiunei transilvane11 pen
tru trebuințele curente, 200 fl. la 128 
familii din Galați (comit. Făgărașa) ne
norocite prin focula din 22 Aprilie 1887 
(distribuițl deja prin direcțiune); 200 fl. 
dăunațilora prin foca și esundărl din 
Bănata în primăvera anului espirata 
(distsibuițl deja prin direcțiune), 200 fl. 
dăunațilora prin foca și prin esundărl 
din Transilvania, afară de cei din co
muna Galați, tota în primăvera anului 

®pirata (distribuițl deja prin direcțiune), 
pio fl. scolei elementare de fete a „Re- 
uniunei femeilora române din Sibiiu“, 
25 Reuniunei pompierilora din ReșinarI, 
25 fl. „Reuniunei române de cântări din 
Sibiiu; 25 fl. Reuniunei pentru înfrum- 
sețarea orașului Sibiiu și 36 fl. 07 cr.

Reuniunei române de agricultură pentru 
comitatula Sibiiului.

JjC * *
Cetima în revista „Macedonia,“ că 

o mare parte din capitaliștii macedoneni 
vreu să înființeze o tipografia ro- 
mânescă în Macedonia. Nu se 
scie încă locuia unde, unii sunta de pă
rere s’o ducă la Ianina, centrula ve- 
chei Megalo-Vlachii, alții sunta pentru 
Bitolia, capitala Macedoniei. O tipogra
fia românescă în Macedonia nu este lu
ciu nou, a mai fosta una la Moscopole. 
Lipsa unei tipografii române este de 
multa simțită în Macedonia.

Dela institutulu bacteriologicii din Bncorescl.
Dla Dr. V. Babeșa a expusa în ul

tima ședință a societății de medicină 
starea cercetăriloră sale asupra trata
mentului în contra turbării. D-sa s’a o- 
cupata parte la Parisa, parte la B-Pesta 
în timpa de doi ani cu cercetări asupra 
turbării și espune înainte de tote resul- 
tatele de una interesă practica ce le-a 
obținută. D-sa a obținută una semna 
forte importanta prin care se pote re- 
cunosce aproximativa la o săptămână 
după infecțiunea rabică, decă veninula 
turbării a intrata în organisma seu nu.

Asemenea i-a succesa de a produce 
într’ună timpa forte scurta virusula fix, 
adecă substanța cu care se prepară vac- 
cinula în contra turbării, pe când — 
cum se scie — Pasteur are trebuință 
de doi ani pentru a produce această 
substanță.

Cercetările d-sale asupra tratamen
tului în contra turbării i-au arătata o 
faptă de cea mai mare importanță, a- 
niune: că decă substanțele care ser- 
vesca pentru tratamenta nu sunta făcute 
cu cea mai mare esactitate ; decă iepurii 
care servesc pentru tratament nu sunt bine 
aleși, decă trepanarea nu e făcută cu o 
deosebită abilitate, decă în fine se face 
cea mai mică greșelă în privința anti- 
sepsei, substanța cu care tractăma ani- 
malula în contra turbării, în loca de a-1 
apăra de acestă bolă, ea înse-.și provocă 
turbarea.

Aceste considerațiunl explică pentru 
ce d-la Babeșa nu a voita să începă 
tratamentula la orna în B.-Pesta, unde 
a fosta însărcinata cu tratamentula an- 
tirabica. Numai după una stucfîu-neîn
trerupta asupra acestei materii și funda 
aici în BucurescI în posesiunea tuturora 
mijlocelora necesare, și convingendu-se 
despre identitatea rabiei de aici cu rabia 
observată în alte țări, precum și exer- 
ciânda personalula său pentru cercetările 

aceste, care pretindă cea mai mare con- 
sciențiositate și rutină, declară, basân- 
du-se pe experimente cu totula probate, 
că este gata de a începe trata
mentula în contra turbării 
la o m a.

Experimentele menționate sunta în 
scurta următorele:

Șese câni au fosta tratați după o 
metodă specială cu substanțe provenite 
din virusula turbării în modula cela mai 
eficace, adecă în interiorula craniului. 
D-la Babeșa s'a convinsa la mai multa 
de o sută de câni, că prin acestă ino
culare, totdeuna se nasee turbarea. In- 
tr’adevăra, că toți cânii, care nu au fost 
tratați prealabila în contra turbării, au 
sucombată în urma bolei pănă cânda cei 
șese tratați preventive, deși inoculați pe 
urmă ca ceilalți trei, au rămasa sănătoși. 
Chiar procedânda în modula inversa, a- 
decă inoculânda întâiu substanța rabică 
în interiorula craniului și tratându-i după 
aceea în contra rabiei, nu au devenita 
turbați.

Aceste resultate simtă cu multa mai 
doveditore decâta chiar resultatele lui 
Pasteur, care prin metoda sa, făcenda 
acelașa experimenta, au perita 60° „ din 
cânii tratați.

D-lu Babeșa explică resultatula său 
mai favorabila din modificațiunea trata
mentului. Aflânda deră o metodă cu 
totula sigură pentru a preveni cânii chiar 
decă sunt infectați de o manieră cu multa 
mai periculosă decâta ceea-ce aflămil la 
omeni, care se infecteză numai prin o 
mușcătură simplă de câne turbata, nu se 
mai îndoesce de loca despre eficacitatea 
absolută a tratamentului modificata de 
densula. D-sa s’a mai convinsa la 42 de 
câni, că tratamentula său nu producea 
nici una pericolu, pe când decă sub
stanța, prin care se face tratamentula, nu 
se controleză în modula cela mai auten
tica, cașurile nu sunt rari unde cânii ca
pătă turbarea tocmai în urma tratamen
tului.

D-la Babeșa pănă acum nu este îm- 
pedecata de a începe tratamentula la 
oma, decâta numai prin lipsa unui nu
măra destula de mare de iepuri de casă, 
care servesca la producerea materialului 
de tratamenta și care nici cu cele mai 
mari sacrificii pecuniare nu se potfi pro
cura aici în țeră.

Sperânda, că și acestă pedecă în cu- 
renda va fi înlăturată, ne felicitămă de 
resultatula strălucita, obținută în așa 
scurta timpa în institutuld nostru din 
BucurescI.

Acesta resultata nu produce numai 
imense servicii țerii nostre, imde boia 

acesta teribilă e, chiar după constatările 
d-lui Babeșfi, mai frecuentă decâta în 
cele mai multe alte țeri, der prevedema 
timpula , când din întregula Orienta, 
omeni mușcațl de câni turbați vora căuta 
și vora afla mântuirea lora la BucurescI 
în institutulu nostru de bacteriologiă.

(„România Liberă.“)

Inundări.
Csmigrad-M este amenințata a fi cu 

Desăvârșire distrusa. Poporala, care în 
sărbătorile Pasciloră lorii și de atunci în- 
coce ne’ncetata a lucrata cu bărbățiă 
și cu curagiu pentru a se asigura con
tra inundărei astădl este cu totula des
perata. Tote stăvilarele rîuriloră s’au 
stricata și apa a împresurată întrega ora- 
șula. Miliția și gendarmeria duca popo
ralii cu sila ca să lucreze la repararea 
stăvilareloră, dâr totula e înzadara, căci 
o parte din omeni fuga, er altă parte 
nu vreu să lucreze. Pe când se repară 
una stăvilara, celălalta se strică, căci cres- 
cerea apeloră este ajutorată de ploile 
mari și continue din acele părți. Apa a 
începută deja să străbată și în părțile 
interne ale orașului.

Seghedinulfi erășl este inundata. Nu
mai o diferență de 24 centimetri este 
între înălțimea de acum a apei și între 
înălțimea maximă a apei ce s’a vedutil 
pănă acum la Seghedina.

Dela Ujszasz pănă la Sdbiocii este o 
adevărată mare. Șinele călei ferate sunta 
sub apă. Comunicația posibila că s’a și 
întrerupta deja. Solnoculu e amenințata 
a fi cu desăvârșire perduta.

Comunele Besewjszcg și Diighdt sunta 
sub apă. Mai multe case s’au ruinatu. 
Locuitorii îșl părăsesca satele și-și caută 
sentință pe unde pota.

Forte amenințate sunta și orașele 
Kunliegyes, KisujszăXlâs și comuna Kendi- 
res. De asemenea Szarvas și Gyula.

La 5 Aprilie o ploiă vehementă, îm
preunată cu fulgere și trăsnete, a eădutil 
asupra Budapestei, în urma căreia stra
dele din apropiarea Dunărei au fostu 
inundate ; der și în părțile mai dinăun
tru ale orașului vr'o 1000 de pivnițe au 
fosta umplute cu apă și pe mulțl locui
tori din parterre apa i-a alangatu din 
lăcașurile lora.

Intemplărî diferite.
Tâlhăria. Tăranulu Samuilu Bitea 

din Saca, lângă Beiușă, a fosta călcata 
de hoți și jefuita de vr'o 4000 fl. Bitea 
e greu rănita și nu se scie decă va scăpa 
cu vieța.

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS?

(4) NUNTA IN ȘCHEIU.
Pănă pe la 1830.

Ginerile se îmbrăca cu ilica și peste 
ela cu zăbunela, erde era iernă și avea 
ghebă, mergea cu glieba, de avea cojocu 
mergea cu ela împlășcata.*)  Apoi cu 
ciorecl și cu cămașa scosă peste cioreci, 
cămașa era largă, largă și la mâneci, era 
dintr’o foiă, la umere neîncrețită, fără 
gulera lata, la gâta se încheia cu cliio- 
torl de ață. Cămașa, largă și lungă fără 
gulera era strânsă în curele late, 'cu care 
se încingeau omenii și feciorii peste mij
loca, și încrețită era lăsată numai pănă 
mai susu de ghenunchi peste cidrecii de 
zeche albă, cu care se îmbrăcau omenii 
și feciorii. Deasupra curelii său șerparu- 
lui cămașa facea una sîna, care sluj a în 
loca de buzunara, de puneau în ela de 
tote. — Omenii erau cu ilice cu mâneci 
peste ilica cu zăbunela, seu cu dulămițe 
albe, er alții cu ghebe, unii cu cojoca 
cu breu, er alții cu peptare de pele de 
oiă, lungi și fără mâneci. Mai înainte 
vreme umblau omenii și cu săricl. — 
Hicele erau de parcheta alba, cu găita- 
nuri negre pe peptă. cusute ca ciapra-

* „împlășcata11 adecă nu „îmbrăcatu pe 
m niecl" ci numai așa ca o manta. 

zurile, ilicele erau de veră, der se luau și 
ierna pe sub dulămiță. — Zăbunelele 
erau fără mâneci, ca nisee lalbăre totu 
albe și tota de parcheta cu găitane ne
gre ca ilicele. — Dulămițele erau lungi 
pănă josfl, mai largi decâta potrivite pe 
trupa, cu mâneci lungi și se făceau din 
postava alba, pe pepta cu găitanurl ne
gre ca ciaprazurile, și trase cu găitanu 
și dela subțiori pe cusătură în josa pănă 
la mijloca. — Ghebele erau tota ca du
lămițele, numai câta nu erau albe și de 
postava închisa. — Cojocele cu brâu 
erau cusute cu mătasă negră, la mijloca 
erau mai strimte, la pole mai largi. Pe 
gulera și pe dinainte cu piele negră mă
runtă de miela negru. N’aveau nasturi, 
se îmbrăcau pe mâneci, ori împlășcata. 
Peptarele erau fără mâneci, croite mai 
strimte în spinare, er în pdle mai largi 
veniau de lungi pănă la ghenunclil, ori 
mai susa, erau ori de împlășcata, ori de 
îmbrăcata, pentru încheiata aveau nas
turi de cioiă. Peptarele le țineau mai 
multă de sărbătore, și cu peptare umbla 
și muieri. —Saricile erau cu mâneci, erau 
lungi pănă la călcâie, de straiu grosu, 
cu lațele în afară, albe, seine, ori sure. 
In capa cu căciuli de mielu negre, în- 
nalte, drepte și cu fundu lata și drepta, 
er josa potrivite pe capa, cum purta 
Neică Duțu Stinghe pănă bine de cu- 
renda. Omenii mai săraci purtau căciiil 

albe, care erau mai rătunrjite la funda și 
erau mai scurte. —De multe ori ginerile 
mai cu dare de mână avea căciulă de 
barson și cu vidră. — Vera umblau cu 
pălării mari în păreți cu fundu lata, er 
la capa numai potrivite. Aveau nisce pă
reți de le țineau umerii, la păreți le pu
nea sfori ca să-i țînă, când le ploua 
păreții se întăriau. — In picidre erau cu 
călțunl cu carâmba larga și pănă la ju
mătatea fluerului, cu potcove înalte și 
înguste, nu puse pe lata ca mai târdiu, 
alții cu cisme cu urechi la carîmba dina
inte, alții apoi erau încălțațl și cu opinci, 
după cum le da mâna. — Hainile le fă
ceau croitori ca d’al de Șerbanu, Bolo- 
geanu, Anghela și alții, er cojocele și 
peptarele și căciulile le făceau cojocari 
ca Scurtu, Trică Șchiopii tatăla și alții.

Muerile umblau cu ghiordii, cu tili- 
vichii și roche venătă și roche roșiă și 
roche de lână vărgată și șurță alba și 
surța de lână de-a grosă. — Ghiordiile 
erau cu mâneci strâmte, și la trupa cam 
de se potriviau, er mai josa largi. Pe la 
mâneci erau cu covrig adecă erau cu blană 
albă, măruntă de miela de vr’o trei pa
tru degete, pe la mâneci, pe la gâta și 
pe dinainte pe margine. Ghiordia dela 
subțioră pănă la brâu avea o îndoitură 
și pe îndoitură era cusuta posoinanta*.!

*') PosoinantulU e unu șiretă mai lată de 
unft ilegetu. tăcut u din fire în colorea aurului. 

Ghiordiile se făceau tota din ce se făcea 
rochiile, de bogasiu (pânză vânătă) îșl 
făceau munai ăle mai năcăjite, ăle mai 
bogate îșl făceau de prizîlu [materiă de 
lână cu una pâra negru și cu unu mo- 
horîta încliîsa i. — Tilivichiile erau ca 
scurteicile, fără mâneci, numai de îm
plășcata, susa strimte între spete câta 
ședea în vârfula spinării și apuca pe 
umeri, josa largi și lungi cam pănă la 
ghenunchi, eră pe subțiori trase cu co- 
vîrgica și îndoite; covîrgicfl avea și pe 
la gâta și pănă josa pe dinainte pe mar
gine ca și ghiordiile; ele erau îmblănite 
cu blană măruntă. Rochile era fără mâ
neci, susa potrivite pe trupa, dela brâu 
mai largi așa că era încrețite. La pepta 
aveau guri (fira de cela] rău cusuta pe 
pânză grăsă). Rochile era pe polă vînătă, 
altele pe roșiă; mai târdiu s’au ascunsa 
astea și s’au scornita rochi de mătase, 
cum e a mea „în pielea șerpelurâ, seu 
vinete, la care le dicea că sunta de bo
gasiu. — Surțurile se făceau pe atunci 
numai dintr’o foiă ori o foiă și jumătate 
și erau unele și de mătase, roșii și 
albe, albe de moșalima. er altele de pri- 
zîla. — In capa muerile erau învălite cu 
gimbira și îmbrobodite cu ștergară. Șter
garele nu se prea călca ; bătrânele umbla 
cu ele necălcate, le mai întocmiu și le 
făcea cu făcălețu, er ăle mai tinere le 
călca. Ștergarele le făcea cocone de
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Literatură.
„Versuri și istorisiri'*  de Adela X e- 

n o p o 1 ă. Iași, Tipografia Națională. 
1888. Prețuit! 3 lei.

*) Dutca are cam doue groșițe și face cam
10 bani seu 4 cruceri.

Revista societăței „Tinerimea ro- 
mână“ Nr. 3, are sumarulă: CI op inel. 
Din ale nostre. — P. I. S. Modificările 
cojei globului, (urinare.) — Rădulescu 
Niger. Frundă verde. — Dem. din B. 
Alcoolulă și alcoolismul^. — N. Din jur- 
nalulă unui marinarii. [Atena]. — Stemi. 
Lăsatulti Secului. — N. Din jurnalulă 
unui marinarii. [Smirna.] —Rădulescu 
Niger. Iorgu Văreanu, Nuvelă. [Urmare 
și fine].

Apelu
c ă t r ă femeile roma n e.
Onoratulti comitetîi alt! „Associațiu- 

nei transilvane pentru literatura și cul
tura poporului română,**  avendă în ve
dere importanța cea mare, ce o are lu- 
crulă de mână și desemnulă pentru scola 
civilă de fete, pe care o susține, ba chiar 
pentru întregii poporalii românii, ca o 
cestiuue, ce se referă la sporirea puterii 
de producțiune în ramulă industriei de 
casă, a constatată, că ar fi forte de do
rită și folositoră, ca pentru o mulțime 
de lucruri femeescl de mână, care se în
vață în scola civilă și cu deosebire în 
cursulă complementară ală acelei scole, 
înființată deja cu începutulă anului sco- 
lastecă 1887/8, să se folosescă modele 
luate după lucruri classice în combinați- 
unea de colori și de forme ornamentale, 
precum se află ele în lucrulă de mână, 
săvîrșită de femeia română dela sate, din 
tote părțile țerii, deorece prin folosirea 
acestora forme — în loculă modeleloră 
moderne, adeseori lipsite de individuali
tate, ba chiar și de gustă estetică, — si 
combinarea loră în composițiunl nouă, 
nu numai că s’ar crea pentru lucrulu de 
mână în scolă și pentru industria de casă 
preste totă. o basă solidă și cu caracteră 
genuină română, ci s’ar pune de timpu
riu stavilă corumperei gustului, care în
cepe a se manifesta și la poporă, mai 
alesă în lucrurile, cari compună por- 
tulă lui.

Spre ajungerea scopului intenționată 
este deci de lipsă, ca scola civilă se aibă 
la disposițiune o colecțiune de modele 
din diferite lucruri de mână, săvîrșite de 
femei române dela sate mai dibace, în 
specială de cusături, chindesiturl, brode
rii, țesături etc.

Atâtă câștigarea obiecteloră trebu- 
inciose, pentru realisarea atarei colecți- 
unl de modele cum și arangiarea loră, 
amesurată recerințeloru învățământului, 
onoratulă Comitetă al, Associațiunei tran
silvane prin hârtia sa Nr. 332 '1887 a a- 
flată cu cale a o încredința comitetului 
Reuniunei femeiloră române din Sibiiu, 
care onorifică însărcinare subscrisulă co
mitetă cu plăcere o a și primită, nu- 
trindă însă totodată firma speranță, că 
în vederea scopului importantă și de 

mare folosă pentru creseerea copileloră, 
și în genere pentru prosperarea indus
triei de casă la Români, vomă afla 
sprijinulă necesară la întregă publiculă 
română.

In deosebi ne permitemă a ne adresa 
cătră femeile române, pricepătare de causă, 
din tote părțile patriei, ca pentru a pute 
pune la cale o colecțiune de modele din 
diferitele lucruri de mână femeescl, câtă 
se pote de completă, să aibă bunăvoința 
a ne oferi seu a ne acuira diferite piese 
de cusături, chindesiturl, prodării și de 
țesături, lucrate de femei române dela 
sate mai destere.

Aceste piese de lucruri de mână 
potă fi nouă seu vechi, der ca să corăs- 
pundă scopului trebue să fiă lucrări com
plete, fiă chiar și numai o parte din uuă 
întregă, er decă suntă numai începute, 
să fiă de așa, ca să se vadă procederea 
la continuarea lucrării.

La casă când atare lucra de mână 
potrivită de modelă, fundă mai de preță, 
nu ni s’ar pute oferi gratuită, să ni-se 
trămită pe lângă reversă, celă puțină pen
tru decopiare.

Pentru înlesnirea pachetării și cru
țarea postportului, rugămă pre on. sub
comitete a Associațiunei transilvane să 
binevoiască a îngriji fiăcare prin biroulă 
său de spedarea obiecteloră acuirate.

In acelea părți ale țării, în care nu 
esistă subcomitete, rugămă pe femeile 
române dela orașe și pe preutesele ro
mâne, ca densele să colecteze lucruri de 
mână ce le voră afla potrivite de mo
dele și să îngrijască de spedarea loră.

Tbte aceste obiecte suntă a se adresa 
la „Comitetulă Reuniunii femeiloră ro
mâne din Sibiiu**,  trimițenduse nefrancate.

Spese de postporto anticipate se 
voră rebonifica.

Pachete cu recepere nu se primescă. 
Obiectele oferite gratuită se voră 

chita cu mulțămită pe calea diaristică.
Pentru-ca deja în semestru ală 2-lea 

ală anului școlar ■ curentă să se potă 
pune la disposițiuuea școlei colecțiunea 
intenționată, ne rugămă a ni se speda 
obiectele colectate celă multă pană la 
30 (18) Aprilie 1888.

In fine rugămă pe tote on. Redac- 
țiunl a foiloră române, ca să dea locă 
acestui apelă.

Din ședința comitetului Reuniunei 
femeiloră române din Sibiiu ținută la 15 
Ianuarie 1888 st. n.

Pentru comitetă :
Maria Cosma, Dr. Russu,

președintă. secretară.

Declarația noului ministers română.
Președintele Cabinetului a fă

cută următorea declarația dinain
tea ambeloriî corpuri legiuitore:

Chemați la guvernă prin încrederea 
M. S. am credută a îndeplini o datoriă 
cătră Tronă și Țeră primindă fără șo
văire misiunea cu care ne-a onorată M. 
S. în împrejurările de față.

Pătrunși precum suntemă de res- 

pectulă Constituției, scimă că nu putem 
sta la acestă locă decă nu vomă avă și 
încrederea țării.

Acestă încredere ne vomă sili a o 
dobândi prin o strictă legalitate în tote 
ramurile administrațiunei publice.

Procedândă astfelă credemă că vomă 
pute răspunde la trebuința de liniște ce 
o simte țera; liniște care va fi cu 
atâtă mai asigurată cu câtă fiăcare ce- 
tățeană s» va simți pusă în stare de a 
esercita în deplină libertate drepturile 
sale în limitele legei.

Acestă declarația a făcută bună 
impresia în o parte a oposițiunei, 
care se mulțămesce deocamdată 
cu aceea, că dlu I. Brătianu s’a 
retrasă și spiritele s’au liniștită. 
Altă parte a oposițiunei, precum 
și partidulu dlui I. Brătianu, i]icu 
că n’au ce căuta la guvernă omeni 
care n’au încrederea țerii.

De altmintrelea tote partidele 
suntă hotărîte a vota noului gu
vernă bugetele, der după aceea 
camerele se se disolve și la vară 
ori la tomna să se facă alegeri 
nouă.

ULTIME SCIR1.
Berlină, 7 Aprilie. -—• „Gazeta 

Națională**  menține, că proiectulă 
de căsătoriă între principele Bat
tenberg și principesa Victoria fiind 
depărtată îndată, d. Bismarck n‘a 
avută motivă se ceră demisiu- 
nea sa.

Atena, 7 Aprilie. — Cu prile- 
giulă sărbătorii naționale celebrată 
erl, oposițiunea a făcută o mani- 
festațiune în contra ministerului. 
S‘au schimbată focuri de revolveră, 
în urma unei bătăi a cărei causă 
nu este încă lămurită. A iostă 
ună mortă și ună rănită.

DIVERSE.
Noulu presidentii ală camerei depu- 

tațiloră francezi, Felix Iules Meline, este, 
ca mai toți bărbații de stată francezi, de 
profesiune advocată și ca studentă/în Pa- 
risă a mai colaborată și la diare lite
rare. Elfi este unulă dintre cei mai d’a- 
prope amici d’ai lui Jules Ferry și tot
deodată ună intimă d’ai lui Floquet deși 
nu are aceleași principii radicale politice 
ca acesta). Lui Ferry are de a-i mulțămi 
în cea mai mare parte cariera sa poli
tică, care o începu pe timpulă asediărei 
Parisului mai întâiu ca vice-primar (vice- 
maire) în I-iulă arondismentă. Alegerea 

sa ca comunard nu o primi. Dela anulă 
1872 a fostă deputată ală unui depar- 
tamentă ală Vosigiloră. In 1878 fu sub- 
secretară de stată în ministerulă de jus- 
tițiă sub D uf aure, er în 1883 fu ministru 
de agricultură sub Ferry. O creațiune a 
lui Meline prin care s’a remarcată acti
vitatea s’a efemeră ca ministru este or- 
dinulă „pour le merite agricole,“ care la 
începută avu mulțl contrari, er adl îșl 
află din ce în ce mai mulțl mușterii. 
Dela demisiunea sa ca ministru păși Me
line cu predilecțiune ca apărătorii ală 
intereseloră agricole și în deosebi pen
tru punerea de vamă pe producte. După- 
cum se anunță din Parisă, elă a fostă 
pusă de cătră moderați ca ună candi
dată de frunte din causă că elă avea 
mai mulțl sorți de a obține câteva vo
turi și din drepta, căci elă nu numai că 
e de ună caracteră paclnică, ci ca capă 
ală protecționiștiloră era bine vecjutu și 
de drepta. Agitările au fostă mari pe 
timpulă alegerei, care dedu ună resultată 
unică în felulă său, adecă ambii candi
dați, Clemenecau și Meline, primiră câte 
168 voturi. In acestă casă celă mai 
bătrână se priveșce de alesă și așa Me
line fu proclamată de presidentă; de
orece elă s’a născută în 1838, er Clemen
ceau în 1841. Mfline este ună omă sub- 
țirelă cu o fisionomiă slabă, capulă aco
perită cu puțină pără scurtă și deja 
căruntă. Iubirea sa de dreptate și ac
tivitatea s’a suntă în generală cunoscute 
și aprețuite. Meline este ună bună ora- 
toru, deși vocea nu-i este așa puternică, 
se ține însă strictă de obiectă și este clară 
în espuuerile sale. In cestiunile econo
mice espunerile sale suntă ascultate cu 
mare atențiune în cameră.

Cursulu pieței llrașovu
din 7 Aprilie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.43 Vend. 8.50
Argintii românescti . 8.44 8.48
Napoleon-d’orI . . . n 10.02 11 10.04
Lire turcescl . . . 11.32 11.35
Imperiali..................... r 10.32 r 10.35
Gălbuii..................... ti 5.90 5.93
Scris, tone. „Albinau6u 0 101.— 102.—

K0/n n u /O ti 9b.— 98.50
Ruble rusesc! . . .
Discontulu ....

ti

6’/a-
104.—

-&",o Pe anu.
105.—

Cursulu la bnrsa de Viena
din 6 Aprilie st. n. 1888.

Renta de auru 4"/0.......................... 97.
Renta de liârtiă 5°]0...................... 84.65
Imprumutulil căiloră ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 96.
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . . 125.50
Amortisarea datoriei căiloril terate de 0

ostil ungare (3-a emisiune,, . . 109.80
Bonuri rurale ungare............................... 104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 101.25—
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare..........................103.60

Editoră și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

p’aicl, și murindă alea apoi au începută 
a le face muieri de prin Săcele. Atunci 
ștergarele era mai proste, era ună firă 
de tortă și cu unu de borangică. Șter
gare era și „învărgate**  și „cu flori** : 
cu prescura, cu păhărelu, cu peptănașu, 
cu florea a veche, cu șetreanca, cu cornu 
berbecelui, cu măseua, cu florea dintre 
speteze, cu ptiiit ălă măruntă și altele.

Fetele umblau în capă cu ștergarele, 
le diceau „sovonele**,  lualte dela Seche- 
loice, care vrea,'care nu, umbla cu capu 
golă. Fetele se purta cu cosîțe și de pe 
la 16, 17, 18 ani mergea la împletitore, 
unde plătia câte două, câte trei duci*)  
de le împletia; așa „era tainu**,  ca să 
mergă să le împletescă pentru Duminecă. 
Unele mergeau de Sâmbătă sera, că Du
minecă erau așa de multe de nu mai 
răsbiau. Noptea și le învăliau cu cârpă 
udă, ca să nu se sbîrlescă, și așa le ținea 
cosițele totă săptămâna. împletitore era 
Lina lu DrăghicI care le împletia cu 
doue code, împletite în multe, nu ca 
acuma în trei; codele le aduceau peste 
capă și le cosiau de pără de nu se cu
noștea. — Peste c6de se gătiau cu pan- 
clicl ori cu guri de ajungea pănă josă 
(gură era panclicile cusute cu firă și 
flori).

Muierile erau încălțate cu cisme 

negre, mai înainte vreme cu potcovă, 
ceva mai jbsă ca la omeni, mai târdiă 
vreme cu coporă ; fetele și nevestele ti
nere purtau cisme calbine cu coporă, er 
băetele pănă pe la dece, doi-spre-dece 
ani, umbla cu cisme roșii cu coporă. 
Coporu era ună felă de tocă de lemnă 
îmbrăcată în piele; la mijlocă cu gâtă, 
adecă era mai subțire, susă și josă mai 
lată și cu potcovă de fieră; coporu era 
ceva destulă de înălticelă. Fetele mai 
purtau și ună felă de pantofi, de le diceau 
conduri, și era cu coporu și pe margini 
cu panclicl roșii ori vinete.

Miresa era îmbrăcată cu iiă, pe 
umere cu brățări de firă, întocmai ca 
pumnii la mâneci, pe peptă cu flori totă 
de firă, cusute de anumite cusătorese, 
cum era pe acea vreme Făgărășanca și 
Duloica. Și mânecile la iiă erau lungi, 
de când se’ncheia, mai întâiu învertia 
mâneca pe brață și apoi o încheia cu 
„ pumnii“ de firă de băierl. Unele și în 
peptă aveau la iiă brățare și se’ncheia 
pe dindărătă, pentru că erau numai ciu- 
pagă, adecă fără pole. Miresa mai era 
gătită cu roche ; peste roche venia surțu, 
er peste surță, o încingea cu paftale, de 
argintă la d’ăle mai bogate ; la ăle mai 
sărace paftale rele, prbste. In piciore 
era încălțată cu cisme galbine cu coporă.

Pănă când eșiau din curte dela mi
resă ca se mergă la biserică, lăutarii le 

diceau marșu pănă ce nu se mai vedeau. 
După ce pleca cu nunta, le puneau lău- 
tariloră să mânce, și după ce mânca, se 
duceau lăutarii pe la ginere, mai alesă 
când le era în dramă, și de acolo mer
geau la biserică, unde era nunta.

După ce nuntașii ajungeau în bi
serică, nuna lua miresii procovu din capă 
pănă o cununa, și decă o cununa, i-lă 
punea eră. In biserică, în mijlocu bise
ricii, se aședa întâiu ginerele și de-a 
stânga lui miresa, îndărătu ginerelui șe
dea nunu și de-a stânga lui ședea nuna ; 
pe de o parte și de alta și prin strănl 
și prin horă erau nuntașii și pe lângă ei 
muieri și băieți venițl ca să se uite. 
Popa începea să le cetescă câte ceva 
din cărți, apoi lua de le aprindea fă
cliile de nuntă și le da ginerelui și mi
resii de le țineau în mână și după ce le 
țineau câtă le țineau popa le lua dela 
ei și le da nunului și nunii de le țineau. 
Apoi mai sluj ia câtă mai sluj ia și popa 
lua din cununii una, atingea cu ea la 
frunte pe ginere și apoi pe miresă și 
(jicea: „Cunună-se robu lu Dumnedeu 
cutare cu roba lui Dumnedeu cutare**  
și făcea ginerelui cruce cu cununia cli- 
cendă: „In numele Tatălui și ală Fiului 
și ală sfântului duhă amină**.  Apoi eră 
făcea totă așa a doua oră și a treia oră 
și după ce făcea de trei ori, da la nunu 
să ajute și punea ginerelui cununia în 

capă. Dup aceea lua cealaltă cununiă și 
începea dela miresă: „Cunună-se rOba 
lu Dumnedeu cutare cu robu lu Dumne
deu cutare în numele tatălui și ală fiiului 
și ală sfântului duhă amină**,  pănă de 
trei ori și după de trei ori, eră da la 
nună să ajute și punea și miresii cununia 
în capă. Apoi dascălu din strană le cetia 
apostolu și popa le cetia sfânta evan
ghelia și apoi lua de le da să guste din 
pișcoturl și din paharu cu vină, și nu
nului și ginerelui și nunii și miresii. 
Apoi lua dela nună și dela nună din 
mână făcliile de cununiă și le da la doi 
băieți îmbrăcațl în haine dela biserică și 
apoi începea să ocolescă : întâiu mergeau 
băieții cu făcliile, apoi popa cântândă: 
„Isaia dănțuește**,  și după elă ginerele 
cu nunu de mână, și așa mergeau de 
ocolaiu de trei ori. — De era nuna 
mai avută, de vr'ună negustoră ceva, 
vr o coconă, când era de ocoliau, arunca 
cunfeturl peste miresă, peste ginere, peste 
toți, și băieți, băiete, muerl care vrea, 
strîngeau. — Altă-dată nu ședeau așa 
mulțl negustori în cetate ; mulțl sta pe 
Tocile, dela „Crucea Căpitanului**  în susă 
și veniatt la biserică la Sfânta Treime.

i Va urma.)
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Hirdetmeny.
A vizjogi tbrveny 1885 evi XXIII t. cz. 191 §-a ertelmeben felhivom Fo- 

yaia.- vârmegye teriileten letezb azon vizimiivek vizhasznâlati jogositvânyok tu- 
lajdonosaik kik a jogositvânyukra vonatkozo engedelyt, s illetve a 20 evi hâbo- 
rithatlan gyakorlat igazolâsât a m. evi 10424 sz. a. kibocsatott hirdetmeny folytân 
f. evi Mârczius 31-eig nâlam be nem jelentettek, hogy 6 honap alatt vagy is 
ISRs evi September 30-âig [bezârolag] az engedelyert folyamodjanak, kiilonben 
.jogositvânyuk elenyeszettnek tekintetik, s vizimiiveik felett a hatosâg intezkedik.

Megjegyeztetik, hogy az engedely elnyevese czeljâbol benyujtando bead- 
vânyok es egyebb iratok a vizjogi torveny 191 §-ânak mâsodik bekezdese er
telmeben beljeg es illetek mentesek.

A folyamodâsi kotelezettsegminden hatosagi engedelyre szârulo vizimnnkâlat 
tub jdonosâra kiteijed, tehât ontozesi, lecsapolâsi, armentesitesi, ipari vâllalatokra, 
mvabbâ nyilvânos es magân vizvezetekekre, nyilvânos es magân csatcznâkra, 
’ e.lgâtokra es zsilipekre egyarânt ervenyes.

Fogaras, 1888 evi âprilis ho 1-en.
Fogaras vârmegye alispânja 

Gramoiu Daniel, alispân.

Avisii d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscutu tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecută numeri pentru complectarea colecțiuniloiTi 
..Gazetei." precum și câteva întregi colecțium, pentru oarî se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administra(iunea „Gaz. Trans.“

Sosirea ni plecarea Ireniloro si posttro în Brașovo.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulă de persone Nr. 307 ; 7 ore 20 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315 : 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308; 9 ore 46 minute înainte de amedl.
Trenulă mixtu Nr. 316; 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă mixtu Nr. 317 : 2 bre 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru:
Dela Bras o vil la Rxșnovti-Zernesc'i-Branii: 12 ore 30 m. după amedl.

7) n Zizinti: 4 ore după amedl.
C) n 77 în Secuime [S. Georgi]: 1 oră 30 minute noptea.
d) n 77 la FăgărașĂ: 4 ore dimineța.

n * la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela lleșnovH-Zernescl-Branti la Brașovu; 10 ore înainte de amedl.
h) „ Zizinll la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașul la Brașovă: 2 ore dimineța.
cj „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

■

Se deschide abonamente pre anulă 1888
52-47

la
AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiunî.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 

a lunei în numeri câte ele 2—3 cole cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 
— mai departe tracteză cestiunî literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl 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 indivnjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. - Prețulii de prenunierațiune pre anulă întregu e 4 11., pentru România și străină
tate 10 franc! — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară - cu ilustrațiunî. — Cursulă XIV. -Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2 —3'A cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, - - mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențilice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunțe și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulii de premunerațiune pre anulă întregă 
e 4 H. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisii totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimilu gratisu ori-cui cere.

IST A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr. Transilvania. W
------->------------------------

Toții ele aci se mai potu procura și

15 <]i 
ș. a. 
vieța

următorele cărți din editura propria:
Apologie. Disensiuni filologice și 

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

Renascerea limbei românescl în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. n. 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 peste anu. de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sSrbătore, care arată 
timpulu întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul 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. Rovinani. Prețulă 20 cr.

Idealulâ perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinani. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
nani. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

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

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de loanii 
Tanco. Prețulii 30 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulii 10 cr.

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

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dilpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulii 30 cr.

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

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

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

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

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

Biblioteca Familiei. Cartea 1. Cu
prinde materii forte interesante și amu- 
sante. Prețulii 30 cr.

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

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiii. Ed. II. Prețulă 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandialu. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă. întocmită după lipsele 
scoleloră ndstre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlu și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învS- 
țătoriloră 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, profesori la 
gimnasiulu din Năseudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

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

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesorii. 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 
— cnprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosii de cătră preoți, înve- 
tătorl si altl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.’

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentm în
vățători și preparandi. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifti profesorii preparan- 
dială. Prețulii 80 cr.

Cele mai efiine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo- a 
gată de rugăciuni .și cântări bisericescl fl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară bro.șurată e 40 cr., legată H 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 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 I 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată | 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- e 
mdse. Prețulă unui esemplară spedată E 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., I 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Cliristosu. 
Prețulii unui esemplară legată și spe- f 
dată franco e 15 c.r.
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Tipografia A. iMUREȘLANU Brașovu.


