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GAZEÎAÎRANSIfflIEI
A1TULU LI.

„Gazeta11 iese în fie-care (ți. 

Abonamente penlin Anstro-Ungaria 
Pe unu anu 12 fl., pe ș^sp luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Peniro România și sirăinălaie:

Pe unu anu 40 lianei, pe s6se 
luni 20 iranci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumeră la t6te ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

AboDamentulu pentru Brașovu: 
la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I.: pe unu anu 
10 fl.. pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Pe unu anu 12 fl., pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu eseinpla.ru 5 cr. v. a. sâu 

15 bani.
Atâtu abonamentele câta și 
inseriiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 70. Brașovu, Mercur!, 30 Martie (11 Aprilie) 1888.
2STOX1 ateonamentil

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

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

Prets.Hu abonamentului:•>
l’entni Aiistro-Vngaria: 
pe trei luni 3 ti.
pe șese luni 6 fl. 
pe uni anu 12 fl.

Pentru Romania și străinătate:
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe untl anu 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 29 Martie st. v. 1888.

Cu venirea ministerului Rosetti 
la cârma statului română, spiri
tele s’au mai liniștitu și oposi- 
țiunea e mulțămită deocamdată, 
că d-lă I. C. Brătianu nu mai e 
la guvernu.

Unele cjiare oposiționale au 
data espresiune acestei mulțămirl, 
mai cu seină că noulă guverna 
încă dela începută a severșitu 
unele acte, care au fosta apro
bate fără reservă chiar și de opo- 
siționalii cei mai înverșunați. In
tre acestea e și ocuparea unora 
posturi de înalțl funcționari cu 
bărbați, cari se bucură de încre
derea tuturora partideloru.

Una alta actu săvârșită de 
noulu guverna, care va contribui 
negreșita și elu la calmarea spi- 
riteloră, e menținerea vechiloru 
funcționari, capabili și probați, 
chiar și a celoru întrați în servi
ciu sub guvernuia d-lui I. C. Bră
tianu. Acesta e o bună pornire 
spre a ajunge odată la o stabili
tate a funcționariloru atâta de 
multa dorită în România, care nu 
pote fi decâta în interesulă țerii. 
Mergenda astfela înainte, noula 
guverna ’și-ar pute înșgheba una 
partida câta de mica, de care a- 
cum e lipsita.

Nu-i vorbă, la o sprijinire du
rabilă din partea partideloră din 
parlamenta nu se pote aștepta 
guvernuia actuala. Deja i s’a spusa, 
că bugetele i-le voteză, der mai 
multa nu; er după acesta s6 di- 
solve camerele și se se facă nouă 
alegeri pentru corpurile legiuitore. 
Guvernuia s’a și declarata învoita 
cu acesta și precum ni s’a tele- 
grafiatu adb alegerile pentru no- 
uele corpuri legiuitore se voră face 
în prima jumătate a lunei Sep- 
temvre din anula curenta.

Mai importanta este a se sci, 
ce atitudine va observa noula gu
verna în politica esternă a Ro
mâniei.

Noului guvernă i s’a făcută și 
dintr’o parte și dintr’alta impu
tarea, că va face politică nem- 
țescă, și la acestă imputare ne
greșită a contibuitu adl și fap- 
tulă, că pressa din Pesta și din 
Viena s’a declarată forte mulță
mită cu modulă cum s’a resolvatu 
crisa ministerială. Ea dice adecă, 
r-mneă. noulu cabinetă română va 

continua a duce mai departe firulă 
politicei esterne adoptată de d-lă
I. C. Brătianu, căruia oposifiunea 
îi făcea imputarea, că se scaldă 
în apele politicei nemțescl.

Noula ministru de esterne d-lu 
Carp a făcută în acestă privință 
o declarația în ședința de eri a 
camerei, ijicendu că e curată le
gendă afirmarea, cumcă densulu 
și colegii săi făcu politică germană.

Nu cunoscemu încă întrega de- 
clarațiune a ministrului de esterne, 
der de sigură va fi cjisu, cumcă 
politica esternă ce o face trebue 
să fiă o politică românescă, adecă 
amăsuratu intereseloru țării.

E naturală, că fiecare dintre 
guvernele mareloru state interesate 
la politica esternă a României caută 
se interpreteze schimbarea minis
terială, așa cum s,a făcută, în in
teresula seu. Astfela vedenia că 
pressa rusescă ar vrea să esplice 
schimbarea guvernului din Bucu- 
resci în sensu antigermanu, adică 
contrar alianței germano-austriace.

Noi credemu însă, că politica 
esterioră a României se va dirige 
ca și pănă acuma după cum dic- 
teză interesele țării, și de aceea 
părerea nostră e că cele ce se pe
trecu a<|î în România privescu cu 
deosebire consolidarea ei internă, 
dela care aternă în prima liniă vi
itorului țării și tăria ei.

Pressa germană și Ungurii.

O telegramă din Berlină cătră 
„Pester Lloyd“ comunică urniă- 
torele :

Unu articulu de fonda ala foiei fofi- 
ciose) „ Kreuzzeitung “ polemiseză viu 
contra atacuriloră pressei ungurescl a- 
supra armatei comune, reînoite cu oca- 
siunea retragerei ministrului comunii de 
răsboiu contele Bylandt-Rheidt. Foia 
germană întrebă, decă nu e la îndemână 
nici ună procuroră ală statului? Glorio- 
sulu stegă împărătescă negru-galbenă nu 
va ceda stegului lui Ștefană, pe care 
nobilimea maghiară l’a ridicată forte a- 
deseorl contra suveranului legitimă. Co
rona habsburgică în orice timpă ar pute 
pune în marginile cuvenite escesele abu
sive de putere și amețela de suverani
tate națională ale Magliiariloră.

La acostă telegramă, care a 
făcută sânge rău în Pesta, obser
vă „Pester Lloyd“ în cunoscutu-i 
stilu :

Acestă telegramă amă primit’o cu pu
țină înainte de miedulă nopții; deocam
dată reproducemă acestă expectorațiune 
a unoră creerl aprinși fără altă obser
vare și vomă aștepta cuprinsulă întregă 
ală articulului, înainte de a darăspunsulă 
cuvenită la acestă impertinență a vr’unui 
Junker prusiană amețită de băutură.

Cum vedemă, o se avemu o 
discuțiă interesantă.

Deuntatulu Michailu Popovicl și camera 
ungară.

In ședința dela 7 Aprilie n. preșe
dintele camerei deputațiloru unguri și-a 
presentată raportulă său în afacerea de
putatului Michailă Popovicl. Raportulă 
dice :

Anunță onor, camere, că amăsuratft 
raportului meu făcută în ședința dela 3 

Martie a. c. am invitată în sensulă art. 
de lege XLI din 1876 prin scrisore pe 
deputatulă Michailă Popovicl, alesă în 
cerculă electorală Caransebeșă din comi- 
tatulă Carașă-Severină, ca în intervals 
de 15 dile să-și presinte mandatulă. A- 
cestă a mea invitare, pe cum se dove- 
desce din hârtia de îmânare trimesă cu 
raportulă Nr. 7172 ală fișpanului comi
tatului Carașă-Severină dela 9 Martie, 
s’a îmânată d-lui Micliailă Popovicl în- 
su-șl la 7 Martie; cu tote astea pănă a- 
cum densulă nu ’șl-a presentată manda
tulă, ba precum declară în două scrisori, 
uicl nu e aplecată a face acesta. De a- 
ceea rogă onor, cameră să transmită a- 
facerea acesta, în sensulă §. 6 art. de lege 
XLI din 1876, la comisiunea de incom
patibilitate/

Scrisorile d-lui Michailă Popovicl 
suntă cunoscute cetitoriloră noștri. Co- 
misiunea de incompatibilitate va decide 
precum a decisă asupra mandatului d-lui 
generală Doda și așa va trebui să se 
facă o a treia alegere.

Alba-lulia. 8 Aprilie n. 1888*).  
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.) 

întrunirea convocată de redactorulă 
Dr. A. Mureșianu în afacerea subsidiiloră 
pentru ajutorarea și susținerea „Gazetei 
Transilvanie/ s’a ținută eri aici în Alba- 
lulia la otelulă „Sore/

Dintre contribuenții la acele subsi
dii din anii 1860—1863, cari au luată 
parte la întrunire, notămă, pe lângă d-lă 
advocată Georgiu Filipă, care la 1860 a 
inițiată colectele pentru sprijinirea „Ga
zetei/ pe domnii: Axente Severu, pro- 
topresbiteră Alex. Tordășianu, advo
cată Mateiu Nicola, jude reg. în pensi
une Basiliu Bașiota, advocată Nicolau 
Barbu și pe alții din diferite părți.

După constituirea adunării alegân- 
du-se ca președinte d-lă protopop Tor
dășianu, ear ca notară domnii Georgiu 
Filip și Mateiu Nicola, redactorul „Gaze
te/ a făcută darea s’a de semă despre 
administrarea sumeloră contribuite la 
1860—63, arătândă totodată în general 
greutățile prin care a avută să trecă 
foia și în specială neajunsurile eu cari 
s’a luptat ea începend dela 1865 de când 
au încetată contribuirile din vorbă, pre
cum și fasele prin cari a trecută foia 
pănă când s’a putută aventa la starea 
de a pute corespunde dorinței generale 
a publicului română devenindă o foiă 
cuotidiană, a indegetată totodată și la 
sacrificiile, ce le-au reclamată interesele 
de esistență ale foii dela redactorii ei în 
acești 25 de ani din urmă.

După darea de semă, care a fost 
ascultată cu viu interesă de cătră adu
nare, s’a alesă o comisiune de trei, com
pusă din domnii Axente Severu, Mateiu 
Nicola și Basilă Bașiota cu însărcinarea 
de a revisui socotelele și a face adună
rii o propunere de condusă.

După suspendarea ședinței, ea să se 
potă consulta comisiunea, redeschidendu- 
se peste vre-o oră și ună cuartă, comi
siunea raporteză prin d-lă advocată Ma
teiu Nicola.

Adunarea în urma raportului comi- 
siunei se declară deplin s a ti s f ă c u t ă 
cu darea de semă a d-lui redac
tor ă ală ., G a z e t e i “ și voteză în una
nimitate o propunere de condusă, ală

*) Acestă corespondență nu ni-a sosită 
pănă adl, cu tote căni s’aespediată Duminecă, 
precum se vede din data scrisorii. Red. 

căreia cuprinsă vi’lă voiu comunica pe 
basa procesului verbală ală adunării. Adu
narea s’a terminată la orele 6 sera.

__________ X.

SCIRILE PILEI.
Unu membru ală fostei societăți 

locale dela „Grivițau întrebă pe cole- 
gulă, care a luată în păstrare banii con- 
tribuițl în „Bucura11 pentru cumpărarea 
unui harmoniu: pe când va fi dispusă să 
concheme pe membrii contribuenți ca se 
le dea semă de acea sumă și, fiindă cam 
de multă la păstrare, și despre interesele 
cuvenite ?

*♦ *
In cerculă Branului s’au alesă 

deputațl mireni la sinodulft archi- 
diecesană din Sibiiu d-nii : Ioană 
cavaleră de Ptișcariu și Dr. Nicolau 
Popă, conrectoră gimnasială.

*♦ *
Codulă militară austro-ungară se 

va modifica în modă esențială: efectivulă 
de răsboiu ală armatei comune nu se va 
mai fixa prin cifre; obligamentulă mili
tară va începe cu anulă ală 21-lea ală 
etății; voluntarii pe unu ană voră fi o- 
bligațl espresă a depune la finele anu
lui esamenulă de oficeră, în casă con
trară voră trebui să servescă încă ună 
ană, și alte modificări. Tractările între 
ambele ministere se continuă. Proiec- 
tulă de lege respectivă se va presenta 
parlamenteloră la tomna.

* « ♦
De mai multe dile între vitele cor

nute de pe hotarulă O e d e n b u r g u 1 u i, 
în Ungaria de nordă, bântue în modă 
epidemică boia de gură și de unghii.

* *
Făcendu-se denunțarea, că în g a - 

leriade tablouri din Pesta s’au 
comisă defraud ărl de bani publici, 
s’a pornită cercetare. E acusată cauce- 
listulă Szabo din numita galeriă. Szabo 
dice, că totdeuna banii s’au dată toți di
rectorului galeriei, Pulszky. Vomă ve
dea ce descopere ancheta. Pănă atunci 
deputatulă Geza Polonyi va interpela 
din nou în acestă afacere pe ministrulă 
de instrucția.

**
La primăria cercului Elisabethstadt 

(Elisabetopole) din Pesta s’a descope
rită o defraud are de bani comunali, 
comisă de cancelistulă Geza Kaszap, care 
niciodată n’a fostă controlată de nime
nea. Banii defraudațl dela 1885 suntă 
în sumă de 5—6000 fl. Kaszap a fostă 
arestată,

Kossuth și emigrațiunile unguresc!

Ludovicii Kossuth a adresată 
redactorului cjiarului „Hungaria“ 
din Newyork o scrisore, în care 
se plânge amară contra emigrațiu- 
nei din Ungaria la America, ce în 
timpulu din urmă mai vîrtosu a 
luată proporțiuni de totu îngriji- 
tore. Etă ce dice între altele Kos
suth în acea scrisore:

Mie-mi causeză profundă întristare 
și ne’ncetată mă înspăimântă emigrațiu- 
nile în massă ce pomescă în timpulă mai 
nou din patria mea la America și cari 
emigrațiunl se estindă și asupra magliia- 
rimei. Aci nu e vorba de ună refugiu 
necesitată de împrejurări politice, ci vorba 
e de emigrare prin care se caută o schim
bare de patriă.

Acesta e lucru înspăimântăto 

eseinpla.ru
Prets.Hu
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ind-că este ună semnă ală timpului, 
prin care se arată, că sermaua mea pa- 
triă maghiară nu numai în priiunța po
litică, ci și în privința situațiunei co
mune economice este forte greu bolnavă ; 
der ună lucru adâncă întristătoră este 
acesta și pentru aceea, că cugetândă câți 
inimici, atâtă în patriă câtă și în afară 
din patriă, amenință esistența maghiari- 
mei constătătore din omână d e omeni, 
ml-e cu neputință să nu consideră de o 
adevărată nenorocire națională împreju
rarea, că iubirea de loculă nascerei nici 
nu este destulă de generalisată, nici nu 
este destulă de puternică pentru a face 
pe maghiarimea din acea țâră nefericită 
ca ea pe ea să se rețină, și să înceteza 
cu emigrările.

Sein, că d-vostră acolo în America 
vă nisuițl să păziți integritatea maghia
rismului Maghiariloră emigrați, și acestă 
nisnință posibilă că va ave atâta influ- 
ință, că emigrantulă maghiară va ră
mâne maghiară și și pote să rămână u- 
nulă ca acela, care este născută în Ame
rica din mamă maghiară cu tată ma
ghiară, căci urma lăsată de mâna ma
mei și timbrală crescerei materne nu se 
pote șterge, e indelebilă. Der din ge
nerațiune în generațiune numai așa s’ar 
pute conserva în America maghiarismul 
Maghiariloră emigrați, decă aceștia, lo- 
cuindă în masse mari la olaltă, ar con
stitui comune ungurescl, seu decă ma- 
ghiarismulă loră (de ceea ce Dumne4eu 
ferescă1) s’ar împrospăta mereu prin nouă 
și nouă emigrări. Afară de asta maghia
rimea din America deja în a doua ge
nerațiune involuntară se contopesce cu 
limba mamei străine, a ținutului streină, 
se absorbe în caracterulă, în moravurile 
acestui ținută străină; acesta e o nece
sitate socialistică, care de multe-orl la 
prima generațiune îșl produce efectulu."

După acesta amintesce Kos
suth, că a primită multe epistole 
din America dela urmași de ai 
generațiuniloru curatu maghiare 
de odinioră, la cari urmași înse 
astăcV nici urmă nu se mai vede 
că ar fi de origine maghiară, nu 
îșî mai sciu nici numele de fami- 
liă ungurescu, pe care l‘au ereejit 
dela tatălu loru. La totu casulu, 
accentueză Kossuth, emigrații sunt 
perduți pentru patria maghiară și 
în emigrațiuni elă vede o apari- 
țiune forte tristă pentru patria 
maghiară, o adevărată nenorocire 
națională, cum o numesce elu.

O KHTlUdKK.
Micăsasa, 7 Aprilie n. 1888.

Onorată Redacțiune ! In interesulă 
adevărului binevoiți, Vă rogă, a da locă 
în prețuitulă diară „Gazeta Transilva- 

următorei rectificări: țharulti ger
manii „Kronstădter Zeitung" din Bra- 
șovă cu dtulă 29 Martie a. c. Nr. 74 
între varietăți scriindu despre casulti ne
fericiți!, întâmplatei sub iazulil morei 
dela Micăsasa, când s’au înecații unti 
bărbată cu soția sa, — publicată și în 
„Gaz. Trans." din 11/23 Martie a. c. 
Nr. 55 — cJLe: că „pre când unii din
tre cei răsturnați cu luntrița în apă cer
cau cum să’șl scape vieța, pre atunc 
poporală, care se adunase pe țărmuri, 
spre a afla cadavrele celoră înecați, la 
sfatulă preotului au pusă pe o făliă de 
pâne o lumină aprinsă, și fălia cu fă
clia au lăsat’o pe suprafața apei, în acea 
credință deșertă că unde se va opri fă
clia de pâne, acolo pe fundulă apei se 
află cadavrele înecațiloră.“

După ce însă în Micăsasa actual
mente numai eu sunt preotă, urmeză că 
scornitura cu „sfatulă popii" mă atinge 
pe mine și ca onor, publică cetitoră să 
nu credă că dlă corespondentă ală cla
rului “Kronstădter Zeitung“ vorbesce 
adevărulu și prin acesta să fiă indusă în 
erore, voiu descrie cum s’a întâmplată 
lucrulă.

Joi în 15 Martie s. n. an. c. (în „Ga
zeta11 din erore s’a scrisă Miercuri în 14) 
pe la 9 ore post. m. s’a răsturnată lun
trea cu 12 omeni, cari voiau să trecă 
dela malulă stângă la celă dreptă ală 
Târnavei mari.

Au scăpată 10 și s’au înecată 2 inși, 
bărbatulă cu soțiă-sa, în urma cărora au 
remasă 5 copii minoreni.

Casulă acesta s’a lățită curând în 
comună și a produsă cea mai mare com
pătimire, și deși era o tină de totă mare, 
totuși mai toți omenii din comună au 
eșită la loculă unde s’a întâmplată ne
fericirea. Insă eu, deși adâncă întris
tată pentru nenorociții înecați și mai cu 
semă pentru orfanii loră, am rămasă a- 
casă fiindă că sunt sătulă de luntri și 
de ape, fiindă și eu în vieța mea de 3 ori 
în asemenea periculă, și încă odată nu
mai cu câți-va metri mai în josădeunde 
s’a întâmplată acum nenorocirea.

Precând au ajunsă omenii din co
mună la Târnavă, cei scăpațl din gura 
morții s’au dusă unii în comuna vecină 
Țiapu, er alții într’o crîșmă apropiată 
unde și-au scliimbată vestmintele, așa să
tenii trebuiau să stea pe malulă drepți! și 
să privâscă apa în susă și în josă, că 
încă nu se scia sigură nici câți și nici 
cine s’a înecată.

Ca să se bage cu înotulă nime nu 
cuteza, fiindă apa tare mare și repede, 
ba mergea pe ea și puțină ghiață, er 
luntrea era cufundată, încâtă mulțl cre
deau că s’a dusă de multă pe apă la vale.

Prin urmare îi vine omului tare cu- 
riosă fantasia d-lui corespondentă ală 
amintitului diară, cum vede elă: „pe unii 

luptâudu-se cu valurile și alții umblându 
la sfatulă popei cu lumina și fălia de 
pâne după cei înecați."

Ore când ar fi putută cineva umbla 
pe apă, fiă chiar cu luntrea, după cine 
ar fi umblată mai întâiu ? eu credă că 
după cei vii „cari se luptau cu valurile 
apei" și numai după aceea după cei morțl. 
Să se scie însă și aceea, că totă „lupta 
cu valurile apei" atunci nu putea dura 
decâtă celă multă 5 minute și se ter
mina ori spre bine ori spre rău. „Lupta 
cu valurile apei" a stată în aceea, că cei 
cari au scăpată s’au prinsă toți de câte 
o nuia dela fundulă iazului, căci altcum, 
să fi fostă voinici chiar ca d-lă cores
pondentă, și totă trebuia să se finescă 
„lupta" cu pierderea vieții.

Atâta s’a întâmplată în diua neno- 
rocirei, și eu desfidă pe ori cine ca să 
îmi arate, că eu am vorbită în diua 
aceea ori în cele următore pănă as- 
tădl bareml cu uuă singură omă din 
comună ori dinprejurulă acesta asupra 
mijloceloră de a pute afla cadavrele 
înecațiloră, și nici am vădută, nici 
am audită ceva în acestă obiectă. Prin 
urmare descrierea d-lui corespondentă 
ală diarului „Kronstădter Zeitung" cu 
privire la „sfatulă popei pentru folosi
rea pânei și a luminei" este seu o erore 
culpabilă, seu o ofensă tendențiosă a 
corespondentului foiei germane față cu 
persona mea.

Primiți vă rogă adenculă respectă 
ce vă păstreză.

Filipu Docolinii. 
paroch greco-cat.

întâmplări diferite.
Omoru. In comuna Szerbklari din 

Ungaria se petrecură în dilele acestea 
nisce erudiml îngrozitore. Ună arestantă, 
care’șl omorîse pe mamă-sa, câtă timpă 
fu în arestă se purta bine așa că ne
condiționată fu pusă în fine în libertate, 
îndată ce se vădu însă liberă, prima lui 
faptă fu, că lua ună revolveră, se duse 
cu elă Îs primarulă satului și îlă descărca 
asupra lui. Glonțulă însă nu nimeri pe 
primarulă, ci pe soția acestuia care toc
mai atunci întră în casă și pe care o 
răni de morte. De aci se duse la no- 
tarulă și fiindcă notarală nu era acasă, 
împușca în loculă acestuia pe ajutorulă 
notarului, pe care îlă nimeri dreptă în 
pântece și care astădl trage de morte. 
La audulă împușcăturei năvăli în casă 
grădinarulă notarului, sălbaticulă ares
tantă însă și pe acesta îlă întâmpină cu 
glonțe, rănindu-lă greu. împușcă toto
dată și pe ună altă individă, care din 
întâmplare se atla pe stradă tocmai din- 
naintea casei notarului. In fața atâtora 
omoruri, se adună mulțime de poporă 
ca să pună capătă crudimiloră sălbati
cului arestantă, der toți se înspăimântară 

de amenințările acestuia și nu cutezară 
a ’i se pune în cale. Pe când solgăbiră- 
ulă respectivă se duse cu gendarmii la 
casa ucigașului, nu aflară decâtă ur
mele iniei nouă sălbătăcii a lui, îșl omo
rîse nevasta, pe care gendarmii o gă
siră cu capulă sdrobită în bucăți. Nu se 
scie, decă nefericita femeiă a fostă pri
ma, ori ultima victimă cu care șl-a în
cheiată ucigașulă șirală omoruriloră să
vârșite în acestă di, ceea ce se scie însă 
este, că ucigașulă a dispărută și pănă 
în timpulă de față nu s’a putută prinde.

Convocare.
Adunarea generală a Associațiunii 

de credită și depuneri „Meseriașulă Ro
mână" se convocă conformă §-lui 31 din 
Statute pentru anulă 1887 la 13 (25) A- 
prilie a. c. și se va ține la 2 ore d. pr. 
în localulă institutului, tergulă straeloru 
Nr. 147, ceeace se aduce la cunoscință 
pentru fiecare membru.

Obiectele pentru ordinea dilei sunt:
1. Președintele va deschide aduna

rea generală.
2. Presentarea listei despre membri 

și cuote (§. 40 lit. f.)
3. Raportulă direcțiunei.
4. Raportulă comitetului de supra- 

veghiare asupra raportului direcțiunei.
5. Cetirea bilanțului presentată de 

Direcțiune.
6. Raportulă comitetului de supra

veghere asupra bilanțului Direcțiunei.
7. împărțirea profitului din anulă

1887.
8. Darea absolutoriului pentru cas- 

sară, directoră esecutivă și direcțiune.
9. Alegerea a doi membrii în Di

recțiune.
10. Aprobarea regulamenteloră pri

mite de Direcțiune, anume:
a) Regulamentulă pentru censură,
b) Regulamentulă pentru afacerile 

interne și
c) Regulamentulă pentru depuneri și
11. Schimbarea §-loră 4, 9, 12 și 

35 din statute.
On. Domni membri, cari nu potă 

lua parte la adunarea generală, au drep- 
tulu conformă §. 33 din statute a împu
ternici în scris pe ună altă membra să-i 
represinte.

B r a ș o v ă . 28 Martie (9 Aprilie)
1888.

Bart. Baiulescu. 
președ.

Academia Română
sesiunea generală din anulu 1888.

(Urmare.)
II. PiMicațiunile Academiei.

1. Din Analele Academiei 
s’au publicată următorele volume:

T o m u 1 ă IX, cuprinde partea ad
ministrativă și desbaterile anului 1886— 
87. Sacțiunea a Il-a a Tomului VT1T 
cuprinde următorele memorii:

Amintiri despre Grigorie Alexandrescu. 
Scrisore cătră V. Alexandri, de lout Ghica.

Apulum, Alba-Iulia, Belgradu în Transil
vania. Studiu de G. B a r i ț a.

Schițe din vieța Mitropolitului Ungro-Va-

FOLLETONULtJ „GAZ.TRANS."

(5) NUNTA IN ȘCHEIU.
Pănă pe la 1830.

După ce ocoliau, eră se aședau la 
locă, cum fuseseră mai nainte și popa le 
mai cetia din cărți și după-ce isprăvia 
le da povețe ca să se aibă bine, să se 
îngădue unu cu altu și să trăiască teri- 
cițl și apoi le spunea de sărutau mâna 
nunului și nunii.

După-ce îi cununa îi scria pe cei 
tineri la protocolu, îi scria părintele ori 
vr'ună curatoră de ai bisericii, uneori 
numai decâtă, alteori după-ce eșiau din 
biserică. Der de plătită trebuiau să plă- 
tescă atunci, și de plătită plătia nunu 
câte trei, patru, cinci sfanțihe de argintă, 
după câtă vrea și după câtă îi da mâna, 
că nu se plătia ca acuma totă într’ună 
felă. Apoi eșiau din biserică și clisiera 
în tinda bisericii punea taleru cu cheile 
bisericii și cu apă de punea nunu crei- 
țarl. și omenii cari vreau.

Când eșiau din biserică, lăutarii erau 
acolo așteptândiî la porta bisericii; der 
a unii totă nu se duceau lăutarii să-1 

ducă; se duceau nuntașii și fără lău
tari.

Când pomiau dela biserică, lăutarii 
începeau să dică marșuri, și diceau în- 
tr’una pănă ajungeau unde se făcea nunta. 
Ei mergeau întâiu; după ei veniau che
mătorii (colăcerii) încinși peste mijlocă, 
peste haine, cu câte o cârpă făcută în 
două în colțuri, adecă încinși cu basma
lele căpătate dela miresă, dela pungă ; ei 
erau călări și caii gătiți și ei cu cârpe 
legate la urechi de-a dreptă și de-a 
stânga de frâu de atârnau în josă. Apoi 
veniau băieții, cari duceau făcliile. După 
ei venia nunu cu ginerele de’mpreună, 
apoi omenii ; după ei venia nuna cu mi- 
resa de’mpreună, apoi nevestele.

Nunta de obiceiu se făcea la ginere, 
de avea unde s’o facă, de nu, o făcea 
la vre-o rudă a lui seu la socra a mică. 
In curtea, unde se făcea nunta, la in
trare era în dramă ună ciubără mare și 
curatu plină cu apă, cu câteva bucățele 
de pâne și câte o flore ori două, muș
cată, ori rujmărină, și era acolo pentru 
ca să pună în elă omenii creițarl, pe 
care îi lua cine pusese ciubera, de obi
ceiu băieți de-ai casii, pentru că la fete, 
la muieri și la feciori le era rușine să 

stea lângă ciubără și să păzescă creițari 
pe care îi puneau omenii. Imprejurulă 
ciubărului erau îngrămădiți toți băieții 
venițl să vadă nunta și uneori câte unu 
din ei făcea „pui de giolă" : băga pe ne- 
vădute mâna în ciubără, lua ce putea 
din ceițarii din elă și fugia.

Nuntașii ajungeau unde se făcea 
nunta și ședeau în curte; așa se dicea, 
că „șade în curte". In fruntea curții era 
o masă în patru colțuri, acoperită cu o 
pânzătură frumosă. Pe masă era, pe o 
tavă, o găină tăiată și jumulită frumosă, 
duoi colaci, în colaci câte ună firă de 
rujmărină, apoi două sticle cu vină și 
încă ună taleră de obiceiu ună castronă*)  
de cusutoră și în elă câteva bucățele de 
pâne, presărate cu sare. — Sub masă 
era o căldare de rufe, mare nouă, și în 
căldare o ploscă cu vină. Găina, colacii 
și plosca cu vină erau dela nunu. :Decă 
nunu se’nvoia cu ginerele, ca să pună 
și elă, îi cumpăra și căldare, decă nu, o 
împrumuta dela cineva, ca să fiă acolo 
sub masă. — Pe lângă masă în frunte, 
și de-a dreptă și de-a stânga pe mai 
departe, erau aședate lăițl și scaune, pe 
care ședeau omenii; partea din spre'pdrtă 

*) Blidu de cositorii cu torte seu urechi.

era slobodă : pe acolo veniau chiămătorii 
de dăruiau.

In fruntea mesii pe scaună sta nunu; 
la spatele lui sta, în picidre, nuna, mi- 
resa cu procovu în capă și ginerele, er 
la spatele loră erau cei doi băieți cu fă
cliile de cununiă: una a ginerelui și alta 
a miresii; a cui ardea mai multă, acela 
avea să moră mai întâiu; așa se credea.

Lăutarii așteptau la portă și diceau 
marșu de câte ori vedeau că mai vine 
câte ună nuntașă.

După-ce ședeau în curte nunu și 
omenii, nunu lua de pe masă o sticlă de 
vină, închina întâiu elă și o da la omeni 
înainte; închina și din cealaltă și o da 
și pe aceea pe cealaltă parte, de închi
nau toți omenii, câtă ținea dăruitu, de 
câte două ori, de câte mai multe ori. 
Când se isprăvia vinu din sticle, se aducea 
altu. Câtă ținea dăruitu, omenii aședațl 
pe scaune vorbiau între dânșii: cei mai 
bătrâni vorbiau despre vremurile apu
cate de ei, de potope și ploi, cari au 
mâncată deluri și păduri întregi, de vre- 
murl tari, de răsboie și bole pustiitore, 
de felă de felă de gădinl, de lupi și de 
urși și de felă de felă de întâmplări și 
băieții pe la spate se apropiau ușurelă 
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lahiei Filarctu 11-lea 1792 și ale altora persoue 
bisericesc! cu cari elU a foștii iu relațiune de 
aprdpe. de Episcopul A Melchisedec A.

Notițâ istorică despre orașulil Botoșani, de 
A. Pa p ado pol A-Cal i m acli ii.

Raporturi asupra câtorva mănăstiri, schi
turi și biserici din țeră, presentate Ministeriului 
CultelorU și altl Instrucțiunei publice, de Gr. 
G. T ociles cu.

Dare de seină despre colecțiunea de docu
mente istorice române aflate la Wiesbaden. — 
Cuvântare pentru aniversarea dilei de 10 Maiu, 
ținută de Dimitrie A. Sturdza.

1. Scrisore autografă dela Mihaiu VitezulU.
— II. Stegulă lui Șerbanfi Vodă Cantacuzino.
— III. Nouă descoperiri numismatice româ- 
nescl. — Cuvîntare pentru aniversarea dilei de 
dece Maiu, ținută de D. A. Sturdza.

Secțiunea a Ii-a a Tomului IX cu
prinde, după decisiunea dela 28 Martie 
1887, memoriile Secțiunilorti tipărite în 
volume separate. Astfelă s’au terminații 
și închișii Memoriile secțiunei is
torice, form ândă ună volumii compusă 
din următorele memorii:

ț)ece Maiu. Memoriu presentatu Academiei 
de D. A. S tu rd z a.

Biserica din Părliăuțl în Bucovina, de R. 
FI. Marianii.

Sema visteriei Moldovei din 1818, de V. A. 
U r ecliiă.

O statistică a Țârii RomănescI din 1820. 
Comunicare de V. A. Urechiă.

Inscripțiunt după manuscrise. Comunicări 
și note de V. A. Urechiă.

Generalulă Kisseleff în Moldova și Țera 
Romăndscă. 1829—1834, după documente ru- 
sescl de A. P a p a d o p o 1 ă-Cal im ach fi.

Notițe despre Slobozii, de V. A Urechiă.
Volumulă cu Memoriile secți

unei sciențifice cuprinde urmă- 
tdrele:

Despre originea și modulu de zăcere ala 
Petroliului în generalii și particulară în Car- 
pațl. — Discursti de recepțiune de Gr. Cobal- 
cescu, — cu Răspunsa de Dr. D. Brândză.

A treia sesiune a congresului Geologica 
internaționala ținuta la Berlina în 1885. Rela
țiune de Gr. St. efănescu.

Aperătorulu de trăsneta [Paratonnere], de 
Em. Bacaloglo.

Ala VI-lea Congresa internaționala de Igi
enă și demografie și esposițiunea de igienă și 
demografie din Viena [Septemvre-Octomvre 
1887]. Relațiune de Dr. I. Felix.

2. Din Operele complete ale lui Miron, 
Costinil, cari se publică de cătră cole
gului nostru d-lă V. A. Urechiă; a apă
rută tomulă II, în care se cuprindă scrie
rile mai mici ale celebrului cronicară 
moldoveanu, dintre cari mai multe au 
fostă pană acum inedite. Volum ulă acesta 
este amplificată cu ună mare numără de 
facsimile de pe documente, pecețl, ins
cription! și altele.

Ministeriulu Instrucțiunei publice a 
luată asupra sa tote cheltuelile necesi
tate de acestă publicațiune, în care s’au 
strînsu tote producțiunile literare ale ma
relui logofătă și cronicară ală Moldovei 
din secululă ală XVH-lea.

3. Istoria lui Herodotu, în traducerea 
premiată a d-lui D. I. Gliica, a conti
nuată a se tipări și în cursulă anului 
trecută ; ea a ajunsă pănă la pagina 128 
și pănă la capitolulă 74 ală cărței în
tâiu a lui Herodotă.

4. In sesiunea trecută ați decisă ti
părirea colecțiunei de basme și cântece 
populare în dialectulă macedo-română, 

și ascultau cu mare băgare de semă și 
de multe ori rostiau și ei din cuvintele 
bătrâniloră; omenii mai tineri erau mai 
posnașl, se lega unu de altu, făceau câte 
o glumă de rîdeau și muierile, cari erau 
grămădite pe la spatele omenilora, ori 
erau prin tindă ori prin casă. Muierile 
când nu rîdeau de ce spuneau omenii, 
mai alesă vorbiau de miresă, de gătela 
ei, vorbiau de feciori și de multe ori 
una se pleca și șoptia alteia la urechiă, 
că cutare a cerută pe cutare, că mama 
cutărei fete a îmbiată ea însăși pe fe- 
cioru cutare și altele; altele eră înce
peau să-și .șoptescă, că cutare omă a 
venită la nuntă cu cămașa și cidrecii 
nespălațl bine, ori că a venită ne rasă 
ori cu cișmele pline de noroiu, și cu tote 
astea totă sciau spune de fiăcare câtă a 
dăruită.

Dăruitu se începea nu multă după 
așeflatu la masă și după-ce nuntașii erau 
cam toți adunați. Mai întâiu se dăruia 
dela socrii ăi mari: o perină ori două, 
straiu ori țolă după cum le da mâna, și 
pe perinl gimbira miresii, pe care gine
rele îlă dusese miresii Sâmbătă sera cu 
punga. Dela miresă, adecă dela s6cra 
mică, se dăruia: straiu, pândătură, șer

culese și traduse în limbile româuă și 
francesă, de cătră răposatulă nostru co
legă, doctorală Obcdenaru. Acestă colec- 
țiune s’a tipărită întregă sub îngrijirea 
de aprope a bibliotecarului Academiei, 
d-lă I. Bianu, și formeză ună volumă în 
8° de 336 pagine. Ună glosariu com
pletă pentru textele cuprinse în acestă 
volumă se va adăoga la sfârșitulă lui. 
Deosebite cause au împedecată însă ca 
acestă lucrare să se facă în cursulă a- 
nului și de aceea publicarea volumului 
nu s’a terminată încă.

Lucrarea se va face în anulă vii- 
toră.

5. Flora Dobrogei de d-lă co
legă Dr. D. Brândză, lucrare căreia i 
s’a acordată premiulă Lazără în sesiu
nea trecută, nu a fostă pusă încă sub 
țipară. Autorulă a voită să supună mai 
întâiu acestă importantă lucrare sciinți- 
fică unei revisiunl, după care va începe 
tipărirea ei.

6. La 1881 s’a publicată de cătră 
d-lă colegă B. P. H a ș d e u întâiulă tomă 
ală Psaltirei slavo-române a dia
conului Coresi, tipărită la 1577. 
Acum d-lă Hasdeu a începută tipărirea 
tomului ală doilea ală acestei publica- 
țiunl. Ea va cuprinde Analecte des
pre mișcarea literară extra-co- 
resiană la Români între 1570 — 
1580, despre nemulă lui Coresi 
în România, despre activitatea 
cărtuerărescă a diaconului Co
resi și despre Psaltirea cea ro- 
mânescă dela 1577.

Acestă volumă va continua a se ti
pări și se va termina în cursulă anului.

7. Tipărirea Marelui Etimolo
gică alăRomânieia continuată fără 
încetare și în cursulă anului trecută. Făs- 
cioră I-a din tomulă II, cuprindândă cu
vintele „Amus-Apuc“, a fostă publi
cată în luna Octomvre; făscidra U-a, în 
care se apropie finirea literei A, este de 
asemenea terminată și se va publica chiar 
în cursulă actualei sesiuni. Colegulă nos
tru d-lă B. P. Hașdeu, autorulă acestei 
lucrări monumentale, a citită în ședin
țele dela 5 Iunie și 4 Decemvre câte-va 
articole din lucrarea sa. D-sa se va con
forma și acum vechiului și bunului său 
obiceiu, de a vă presenta însu-șl o rela
țiune despre mersulă marei sale lucrări.

8. Nu s’a începută încă tipărirea scrie- 
rei Țăranulă Română de d-lă Gr. 
G. Tocilescu, căreia i s’a acordată 
la 24 Martie 1882 premiulă Năsturelă 
Herăscu de 5,000 lei. Manuscrisulu a- 
cestei lucrări se află depusă la Acade- 
miă, după ce a fostă supusă unei revi
siunl generale.

Tipărirea acestei scrieri se va face 
în curendă în Analele Academiei.

9. De asemenea se află pregătită pu
blicarea Catalogului descriptivă 
ală monumenteloră sculpturale 
și epigrafice din Museulă Na
țională de Antichități.

(Va urma.)

Fuinisare pentru armata bulgară. 
După o împărtășire a consulatului ge
nerală c. r. austro-ung. din Sofia cătră 
camera de comerță și industriă din Bra- 
șovă, ministeriulă princiară bulgară de 
râsboiu va publica în curendă pertrac
tare cu oferte, ce se va ține în Maiu, 

vete, ștergare pentru îmbrobodită și șter
gare de ștersă. Apoi dăruia nunu: șese, 
șepte sfanțihe de argintă, câtă avea plă
cere. După nună dăruiau omenii ceilalți, 
care doi, care trei, care patru sfanțihl 
de păreche, care după cum îi lăsa inima; 
unu singură duruia ună sfanțihl; câte o 
muiere, de era singură, cumpăra de dară 
ori o tigaiă, ori ună lămpașă, ori ună 
răzîitoră seu ună tacâmă (două furculițe, 
două cuțite și două linguri), o tavă ori 
două sfeșnice cu luminări în ele, ori chiu- 
șore (piulițe), ori ună cortă și altele. 
Alta dăruia ună blidă de cusutoră ori o 
năstrapă*)  ori ună castronă de cusutoră, 
ori ună fieră de călcată și altele. — Nunu 
și omenii, cari erau puși la masă, dăruiau 
singuri. Socrii, ămenii cari nu erau puși 
la masă, ci erau mai pânlăturl, muierile 
văduve și feciorii, dau la chiămătorl de 
dăruiau. Chiămătorii câtă ținea dăruitu 
și apoi câtă cărau pe masă, umblau totă 
cu cârpa încinși peste mijlocă și în capu 
golă și cu gârbaciu în mână. Chiămătorii 
dela cine ce le da luau dara și mergeau 
pănă aprope de masă și dăruiau: „Ia a 
nume de bine, jupâne ginere, dela cutare 

*) Cană de cositoru cu capacu totu de co
sitorii.

pentru furnisarea pănă la 13 Noemvre a 
următoriloră articull de echipamentă : 
44.000 metri postav sur de mantale
39.000 .. _ verde ’nchisă.

venăt închis (civit) ° 
roșu, B
albă,
galbenă,
vânăt deschis azuriu ~

14,000
1,000

r>
n

71

71
400 a 71
250 71 71
400 n 71

64,000 părechl de cisme.
5,400 complexe de pele,

92,000 m. pânză de ventrele la (corăbii)
8,000 m. pânză flamandă, lățimea 72 cm.
6,200 pături pentru soldați,
3,100 aripi de corturi.

Circulu Born dă astădl ultima re- 
presentațiă. Representația de erl a fost 
ca și cele trecute — dela care merită 
amintire d. Henry Steiner ca Indiană 
călare, Mr. Woodie în grandiosele sale 
pirouette și salto-mortale pe cală, sig
nora Clotilde Rossi în salturile ei înainte 
și îndărătă pe cală, Mr. Freed Cooke 
nentrecutulă jock eu în arta călăriei — 
deosebită de bine întocmită; artiștii, es- 
celențl în tote producerile loră. Publi- 
culă i-a aplaudată multă er d-șora Ghica 
a primită și două buchete frumose și 
mari, d-lă Heuberger, dibaciulă dres- 
seură, o coronă. D-șdra Edvards călări 
asară cu ună aventă aprope sălbatică de 
îndrăsneță er în leu de Barre esecu- 
tată de d-șorele Ghica, Stoodley și 
Edwards, d-șora Ghica a rămasă în- 
vingătore. D-șora Ghica a mai călărit, 
asemeni lui Heuberger, ună armăsară 
rusescă în totă felulă de mersuri; Heu
berger a mai secerată aplause înde
lungate cu Athos, Porthos, Aramis și 
D’Artaquan, precum și cu valsulă ese- 
cutată de alțl doi cai. — Signora Rossi 
îșl repeți esercițiile ei grele pe sîrmă, 
răușindu-i tote dela prima încercare și 
Ich-Kichsee pe prăjina de Bambus făcu 
pe multi să tresară la îndrăsnețele-i os- 
cilațiunl în înălțimea circului. După posta 
maghiară, au fostă presentațl asară și 
elefanții, fără să fi fostă anunțați în pro
gramă. — Aragemă atențiunea publicu
lui, aducendu-i aminte, că astădl suntă 
ultimele representații la 4 și 7 ore.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.u)

Berlină, 10 Aprilie. Crisa can- 
celarială e neresolvată încă. Se 
pare, că ambele părți țină strînsil 
la punctulu loru de stadiu. Deși 
în aparență este armistițiu, lumea 
e pregătită a vede ivindu-se din 
nou, încă înainte de finele septfi- 
mânei, contrastele esistente.

Bucaresci, 10 Aprilie. Minis- 
trulu de esterne Carp cetesce în 
cameră o declarațiune ministeri
ală, care c|ice, că regele a alesă 
ministerulu actuală, fiindu că stă

atâta, (numiau persona și daru); dela 
Dumnedeu mai multă, dela d-lui mai 
puțină41. — Când îșl dăruiau Omenii sin
guri, nu cjiceau decâtă: „Ia a nume de 
bine, jupâne ginere; dela Dumnedeu 
mai multă41. De dăruiau bani, chiămă
torii după-ce îi daruiau îi aruncau, ca 
să se vadă, în taleru de pe masă cu bu
cățelele de pâne; sculele și celei’alte dă
ruite și arătate, ori le lăsau pe masă, ori 
le duceau în casă și le da în sema socrei. 
Ori de câte ort dăruia cineva, ginerele 
mulțămia luându-șl pălăria ori căciula 
din capă.

Dăruitu ținea cam câte ună cesă 
ori și mai multă, după mulțimea și a 
nuntașiloră. Când nunu vedea că s’a 
isprăvită de dăruită și după-ce întreba 
și pe chemători, și și ei spuneau, că s’a 
isprăvită de dăruită, nunu vărsa daru din 
blidă, cu pâne cu totă, într’o basma, îlă 
înfășură și îlu da miresii ; mireasa îlă lua 
și săruta mâna nunului și da daru nunii, 
eră nuna îlă lua, îlă lega bine și îlă 
băga miresii în sînă.

Uneori înainte d’a se fi sfârșită de 
dăruită, cam pe la isprăvite, ca ună felă 
de glumă,, unu seu altu din chemători 
lua pe nespuse pe ună băiată, îlă ridica 

neutralu între partide. Cu privire 
la politica esternă, este o legendă 
a cjice, că ministrul!! actuală face 
politică germană. Desvoltându 
programulă politicei interne, de
clară, că e cu neputință a păși la 
urna electorală în timpulă iritați- 
unei momentane ce domnesce, der 
așteptă pănă ce se voră linisci 
spiritele, apoi se voru disolva ca- 
merile. Cere în fine votarea bu- 
geteloră. Parlamentulă se va di
solva în jumătatea ânteia a lunei 
Septemvre.

DIVERSE.
0 istoriă ciudată. Un soldata fran- 

cesiî dintr’ună batalion de vânători, în 
garnisonă la Troyes, venise să petrecă 
câte-va (file în familia sa. Mai acum 
câte-va clile, trecendu printr’o stradă, în
soțita de tatăla său, o jună femelă îi 
eși înainte ținendă în brațe o fetiță. A- 
cestă femeiă fusese amanta soldatului 
mai nainte d’a pleca la armată, și avu
sese cu ea o fetiță, în etate de opta 
luni. După ce vorbi cu amantula ei, îi 
puse copila în brațe și o lua la fugă. 
Soldatula râmase uimittt în mijlocula 
stradei cu fetița în brațe. Ne sciinda 
ce să facă, se duse la biuroula unui co- 
misara de polițiă. Comisaraltt îlă sfătui 
să adopte copila, care era a lui din mo- 
mentula în care mamă sa o părăsise. 
Tatăla soldatului, und forte soldata de
corata cu medalia militară, primi cu en- 
tusiasmtt propunerea și declară că va fi 
nașula micei ființe. Luă apoi copila și 
o duse acasă. Fetița care-șl perduse 
mama, găsi o familiăla acestă brav orna.

Cursulu pieței Brașovu
din 10 Aprilie st. n. 1888

Bancnote românești Cump. 8.50 Vend. 8.51
Argmtti românescîî 
Napoleon-d’ori . .
Lire turcescl . . 
Imperiali .... 
Galbinl ....
Scris, tone. „Albinau6u/0 

n n »
Ruble rusescl . . .
Discontulii ....

n 8.45 fi 8.48
10.02 11 10.04

n 11.32 11 11.35
ii 10.32 J, 10.35
M 5.90 11 5.92
n 101.— 11 102.—
n 98.— 11 98.50

104.— 11 105.—
6>/2--8°/o pe ană.

Cursulă la bursa de Viena
din 9 Aprilie st. n. 1888.

Renta de aurii 40/0 ............................. 97.85
Renta de hârtii 5%.............................85.64
Imprumutulil căiloril ferate ungare . 150.
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (1-ina emisiune) . . 96.
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 126._
Amortisarea datoriei căiloru terate de 0

ostu ungare (3-a emisiune) . . 109.80
Bonuri rurale ungare........................ 104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.25
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 104._
Bonuri cu cl. de sortare................... 103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 104.
Bonuri croato-slavone........................ 103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 78.60
Renta de argintii austriacă .... 81.
Renta de auri austriaeă................... 111.20
Losuri din 1860 .................................. 132.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 863.

Editora și Redactora responsabila:
Dr Aurel Mureșianu.

în susă și-lă dăruia: „Ia a nume de bine, 
jupâne ginere, ună ciobană la oi.“ Decă 
băiatu plângea ort ore-cum, îlă împăca 
cu ună creițară ori doi. Mai mare 
era gluma, de rideau toți omenii, când 
lăutarii pe neșciute se dăruiau unu pe 
altu.

Lăutarii erau atunci cu verghina (țim- 
bală) de se întrebau: „ai băgată și cu ver
ghina41? Verghina era cu corde multe 
de bătea în ele cu pene ori cu ciocă
nele : când mergea o ducea „de gâtă,“ 
când sta o punea pe o meșcidră ori pe 
ună scaună. Altu era cu flueră de osă 
(naiu): multe fluere, de le plimba pe la 
gură de colo pănă colo și sufla în ele. 
Alții erau cu lăuta, altu cu clanaretu.

După-ce se sculau dela dăruită, gi- 
nerile cu mireasa de mână, mireasa totă 
cu procovu în capă întră în tindă și la 
intrare socra a mare le frâugea la amân
doi ună colacă în capă, și din elă bu
căți și bucățele le arunca la muerl, la 
omeni, prin curte, prin tindă, pe unde 
erau.
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DepofllBlJ falnicei de mlrtnri de treilO ano si de sobe de emil la LUDWJG RHEIN. BrașovO. Strada Poșhi No. 608.
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DeposimiB laoricei de mărfuri de argilo ano și de sobe de catail la LUDWIG RHEIN. Brașovo. strada Poștii No. 608.

Se deschide abonamente pre anulu 1888
52—4“

la
AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustratiunî.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 c|i 

a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schite, piese teatrali ș. a. 
_  niai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vietei practice; apoi peti'ece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea. precum și a celorlalte poporatiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturora indivicțiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci— lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. ț>iaru bisericescu, școlară și literară — cu ilustratiunî. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2*/ 2— 3’/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiunl, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Pretulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimit ii gratisu ori-eui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvăr. Transilvania.
-------- ------------------------------

Toții de aci se mai potu procura și urniătorele cărți din editura propriă:
Apologie. Disensiuni filologice și 

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

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. U. și UI. Prețulti broș. 
I. 11 câte 40 cr. — Broșura HI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuventări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Unii volumu de preste 26 cole. Acest 
opti de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestii soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sSrbătdre, care arată 
timpulii întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s a stabilită 
respectiva sSrbătdre. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulti 15 cr.

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

Idealulu perdutO. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulti 
15 cr.

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

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

Codreand craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulti 10 cr.

Ultimulii Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Elfi trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulti 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșii. Novelă is
torică națională. Prețulu 20 cr.

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

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

HermanQ și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețulti 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dtlpă Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluțti. Prețulti 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unii volumii de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuit! redusti (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

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

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, n. m, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulti 
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. Prețulti 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. H. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiali), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-tină opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătorilorii ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesorii la 
gimnasiulă din Năsăudă. — 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 Buteanu, 
prof. ginm. Ună voltună de peste 30 
cole. Prețulă 2 fi.

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 Nrtt. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători si altl cărturari români. Pretulă 
1 fi. 10 cr.’

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavrilă Trifti profesorii preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu 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 fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculfi mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., Regată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântar! 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

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

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e lo cr.


