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ZUou aTocnamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Aprilie 1888 st. v. s au deschisu nou 

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

PfețuSu abonamentului:
Pentru Austro-l’ngaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni (> fl. 
pe unit anu 12 fl.

Pentru România și străinâtate : 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe um’i anu 40 fraud.

Abonarea se pote tace mai ușorii si 
mai repede prin mandate poștale.

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

Adminislraținnea „Gazetei Transilvaniei''1.

Brașovu, 8 Aprilie st. v. 1888.
Erî a apărută generalulă Bou

langer pentru prima-oră în camera 
francesă. Acesta aparițiune a lui 
a fostă anunțată în totă lumea ca 
ună evenimentă estraordinară, ca 
și când cu intrarea lui în cameră 
ar începe o nouă epocă în viața 
politică a Franciei.

Și ’n adeveru avemu de a tace 
aici chină evenimentă estraordinar. 
Astăcjî în Francia. ca și afară de 
Francia nu se mai vorbesce decâtă 
de Boulanger. Temerile, că acestă 
generală va deveni cu timpulu 
idolulu masseloră în Francia, s‘au 
realisată. Cei dela guvernă l‘au 
depărtată din ministeriu, 1‘au tri
misă în provincia la trupe, Pau 
trasă la răspundere pentru călca
rea disciplinei și în urmă Pan și 
pensionată. Și care a fostă resul- 
ratulă morală ală mesuriloru luate 
în contra lui?

Lumea vede ac|T acestă resul- 
tatu nu fără surprindere. Genera- 
lulă pusă în neactivitate a pășită 
pe arena politică cu vizirulă des
chisă, a pășită ca acusatoră ală 
acelora, carî Pan dojenită și pe
depsită din causa agitațiuniloru 
sale secrete politice. Elă pretinde 
afii a fi mai multă decâtă nnă 
șefă de partidă, elă vrea se unescă 
pe toți Francesii sub stegulu lui, 
vrea se pună țera la cale în sen- 
sulu literală ală cuvântului.

..De 17 ani se totă certă și se 
liărfuiescu partidele din țeră, 
(lise Boulanger iitr’o convorbire 
(••unu colaboratorii ală (Jiarului 
.. Figaro41, — și nici una din ele nu 
face vre-o ispravă. M‘am săturată 
de certele loru. Eu voiu se facă 
•lin partida boulangistă o partidă 
a Franciei, care lăsându la o parte 
politica, se se ocupe cu interesele 
generale, avendă ca drapelu onorea 
națională... N’ain visată de pre
ședinta republicei, totă ce am do
rită a fostă se ine pot întorce la mi
nisterulă de resboiu. Astăc|i, ce-i 
dreptă, amicii mei au în vedere ca 
se devină președinte alu republi
cei, și mărturisescă că și eu ine 
gândescă la acestă eventualitate.'1

Acesta limbagiu mândru și în- 
credătă ală exgeneralului îșî află 
esplicare decă considerămă, că în 
câteva septeinâni numele lui Bou- 
lano-er a întrunită la alegerile su-

mente peste cinci sute de mii de 
voturi.

Cea mai strălucită victoria a 
repurtat'o Boulanger Dumineca 
trecută în departamentul u de nord, 
unde a fostă alesă cu o imensă 
maioritate de voturi. Bonapartiștii 
au votata toțî pentru densulă și 
cu ei s‘au aliată și intransigenții 
lui Rochefort.

Alegerea acesta a produsă con
sternare în cercurile sinceriloră re
publicani. Fantoma cesarismului. 
și a dictaturei s‘a înfățișată dina
intea ochiloră loră și i-a umplută 
de îngrijire.

„Eroulă revanșei11, cum îlă nu- 
mescă Germanii, a intrată pe ari
pile entusiasmului masseloră în ca
mera francesă cu scopulă pronun
țată de a o sparge, de a convoca 
o adunare constituantă și de a da 
țerii ună nou regimă întărită și 
sancționată printrhmă plebiscită.

Renii niscințele erei napoleo- 
niste au reînviată deodată ca prin 
tarmecu și astăcji nu se mai vor
besce în Paris decâtă de eventua
litatea, că Boulanger va deveni 
stăpână pe situațiune. Decă i-ar 
succede acestuia —își fjică omenii 
— planulă de a face se se disolve 
camera actuală, atunci cu ajuto- 
rulă popularității, ce-o are la masse, 
generalulă Boulanger ar câștiga o 
maioritate supusă lui în parlamentă 
și ar pute se procedă la revisuirea 
constituțiunei și se ia dictatura.

„Jnstituțiunile nostre voră feri 
înse Francia de rușinea unei dic
taturi14, esclamă șefulă oportuniș- 
tiloră, d-lă Jules Ferry, într’ună 
discursă, ce la ținută în Epinal 
contra agitațiunilor:! lui Boulan
ger. Decă acestă poporu mândru 
și de spiritu11, adause Ferry, „ar 
ajunge în patrufleci de ani a doua 
oră acolo, ca se considere medio
critatea ca geniu și pe ună Cati- 
lina se-lă privescă ca pe ună 
Washington, atunci s’ar nasce în 
Europa celă mai mare disprețu 
pentr’ună|poporu, care se va fi de- 
jositu astfelu. Dictatura militară, 
cu care suntemă amenințați, nu ar 
însemna numai decădința în ochii 
Europei, ci ea nici că s’ar pute 
ține fără resboiu11.

Ca se se reali seze înse dorința 
lui Ferry și Francia se fiă ferită 
de pericululu și de rușinea unei 
dictaturi, n‘ajunge a se ține vor
biri frumose, ci precum elfi însuși 
o recunosce, este de lipsă înainte 
de tote ca toți republicanii se fiă 
solidari, ca se potă ține peptu cu 
noulă curentă puternică boulan
gistă.

Inceta-voru certele dintre re
publicani? Fi-voră capabile diferi
tele fracțiuni republicane a‘și da 
mâna, spre a pune stavilă mișcării 
„cesaristice11 și „plebiscitare11?

Eată cestiunea cea mare a 
momentului, dela care depinde 
mai multă decâtă liniștea interi- 
oră a Franciei, depinde chiar li
niștea Europei.

Ferry a declarată, că elă cu 
partida sa este gata a sprijini gu- 
vernulu Floquet sub condițiunea, 
ca acesta se se opună energică

dinte Floquet din parte‘și s’a pro
nunțată asemenea contra acestui 
nou curentă, flicendă într’ună dis
cursă ținută în adunarea „uniu- 
nei comerciale,11 că „Francia re
publicană n‘are lipsă de protec- 
toră în timpă de pace, nici de 
dictatoru în timpă de resboiu.11 
Și Floquet a apelată la concor
dia în sînulă republicaniloru, ca 
se se potă serba cu demnitate 
centenarulă dela 1789 printr’o es- 
posițiune universală pacinică și 
fructiferă.

Totulă depinde acum dela mo
dulă cum va manevra guvernulă 
și dela atitudinea fracțiuniloră re
publicane, căci de nu voră păzi 
bine, Boulanger ișl va ajunge sco
pulă.

In ședința de erl a camerei a 
declarată primulă ministru Flo
quet, că și elă doresce revisiunea 
constituțiunei, der crede că pentru 
acesta va fi bine ca camera se aș
tepte unu momentă mai favorabilă, 
când revisiunea nu va mai fi nu
mai o cursă pusă de monarchiștî 
seu o mascare a dictaturei.

Prin acestă declarațiune Flo
quet a inaugurată lupta în contra 
boulangismului și camera i-a vo
tată încredere. Câtă timpă va dura 
acestă armonia între guvernă și 
cameră e însă greu de prevecjutu.

Deocamdată generalulă Bou
langer și-a ocupată în parlamentă 
scaunulu de unde vrea se ajungă 
stăpână peste Francia. In cameră 
nu i s‘a făcută la sosire nici o ma- 
nifestațiă, der cu atâtă mai tare 
a strigată mulțimea adunată pe 
strade, când l’a (Jăritu eșindă din 
cameră, „trăiescă Boulanger!11

„Kreuzzeitung11 despre stările din 
Ungaria.

Amă comunicată într’ună nu- 
meră trecută ală foiei nostre cu- 
prinsulă unui ală doilea articulă 
asupra stăriloră din Ungaria, apă
rută în foia germană „Kreuzzei
tung11 din Berlină. Reproducemă 
acum din acelă articulă iirmătb- 
rele pasage:

Nu este, în adeveri!, pentru alianța 
Germaniei cu Austria nimicii de mai 
mare importanță ca conservarea și în
tărirea puterii monarcliice a imperiului, 
caro prin neclara „posițiune de dreptu 
publică11 a Ungariei e nu numai jignită 
der chiar și periclitată. Acesta neclari
tate și lipsă de procesiune din dreptulfl 
publică al Ungariei a admis’o, precum 
ne aducemă aminte, și însu-șl nLloydu 
mai nainte. Din ea resultă sentimentul 
că autoritatea monarcliică nu pote sg a- 
jungă în Ungaria din destulă la valorea 
ei. Er poporațiunile nemagliiare așteptă 
dela ea scăparea din starea de asuprire, 
în care i-a pusă hegemonia acordată 
Maghiariloră.

Cine se îndoiesce, că acum guver- 
neză în Pesta cu o putere destulă de 
absolută uni! ministeriu aternătoră de 
parlamentă în sensulă partidului ma
ghiară domnitoră ?

...Acestă parlamentă este, în ceea-ce 
privesce partea cea mai puternică a lui, 
camera deputațiloră, din machinațiunile 
electorale ale micei nobiliml comitatense 

ministratiune și jurisdicțiune de prin c > 
mitate în mâna sa.

...După legi și învoell deosebitele 
naționalități ară ave în Ungaria se fiă. 
politicesce egală îndreptățite. Realitatea 
nu stă însă în consonanță cu acesta. Ser- 
vitorulă maghiară, decă e din părinți 
nobili, exercită dreptulă său personală, 
er tovarășii săi Români .și Slavi, ba chiar 
și stăpânulă, care îi dă pânea, n are ase
menea dreptă. Ori decă îlă are, nu-lu 
pote esercita. De două-decl de ani acum 
aceste naționalități, afară de Sași, aș
teptă noua lege electorală ce li-s’a asi
gurată. Acolo însă, unde, ca în Ungaria 
propriu disă, au obținută în modă măr
ginită dreptulă de alegetoru, solgăbi- 
reulă maghiară, comisarulu electorală, 
ori \ne-ună altă funcționară comitatensă 
sciă s<5-lă înlătureze prin violență și vi- 
cleniă, decă nu e dată pentru candida- 
tulă maghiară. Ce violente sunt! mij- 
locele puse în aplicare, acesta a arătat'o 
o pertractare judecătorescă făcută nu de 
multă la Panciova, în care s a cetită o 
poruncă dată de solgăbirău, în urma că
reia 15—20 alegători români au fostă 
aruncați fără discuțiune în temniță, fiindcă 
voiau să voteze contra candidatului gu
vernamentală maghiară. Astfelă i-s’a asi
gurată acestuia maioritatea; er judecă
toria a pedepsită numai pe haiducii, cari 
au esecutată porunca solgăbirăului, nu 
însă și pe solgăbirău.

Dominarea dreptului de alegătorii 
prin „națiunea conducă tore a avută în
tre altele, dreptă urmare, că din 75 cer
curi electorale, în care trei milione de 
Români suntă numai ei în mare maio
ritate, nu a eșită decâtă unu singură 
deputată română.

Acesta era generalulă Doda, a și 
refusatu, întocmai ca urmașulă lui, in
trarea în camera deputațiloră, din care 
conaționalii lui suntă esclușl prin măr
ginirea drepturiloră și prin mijloce ne
legale. Respingerea acestoră proteste în 
dietă cresce, forte firesce, mișcarea agi
tată ce esistă de decenii acum sub re- 
gimulă maghiară.

Căci nu numai la alegeri, ci și în 
administrațiune și în justiția jignesce 
nobilimea comitatensă și țărănescă dim
preună cu ajutătorii ei pe celel’alte na
ționalități, și storce în mii de diregetorii 
măduva țării, la ale căreia calamități fi
nanciare nu puțină contribuesce. După 
cea 'francesă administrațiuima ungurescă 
e de sigură cea mai costisitore.

Acolo, întocmai ca aici, ea este ex
ploatată de parlamentari pentru căpătu
irea aderenței loră, și de aceea se creeză 
cu prisosă diregătoriile. [Și totuși nu de 
multă s’a făcută în dieta din Pesta de- 
clarațiunea, că o reducere a nenumera- 
teloră diregătorii și sinecure, care suntă 
ocupate de mica nobilime, ar periclita 
posițiunea Maghiariloră. S’a refusată ș 
reducerea fimcționariloră din ministerulă 
de finance, care este aprope îndoită ca 
ministerulă de finance ală Prusiei. Ba 
chiar ministrulă de justiția a trebuită să 
se justifice, pentni-că nu are destulă con- 
siderațiune la recomandațiunile ce ’i-se 
facă de cătră deputațl în ceea ce pri
vesce numirile de judecători .și ocuparea 
altoră posturi din resortulă lui. Pănă 
când, așa se întrebă multi patrioțl ade- 
vărațl din Ungaria, pănă când poporați
unile nostre voră ave să sufere sub a- 
cestă regimă radicală de parlamentă și 
comitată ? Când vomă obține er puter-
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E învederată, pe ce base e aședată 
regimulă parlamentarii în Pesta, precum 
invederată este, că prin elă e frântă in
fluența monarchică directă asupra popo- 
rațiuniloră. Trebue să o regretămh a- 
cesta cu arata mai vârtosă, cu câta toc
mai acestă influență ar pute să domo- 
lescă și să împace încordările naționale 
ce le cresca mereu în Ungaria.

Demonstrațiuiu pentru Boulanger.

Alegerea generalului Boulanger ca 
deputata a provocata mari demonstrați- 
unl în Parisa, în favorea lui.

înaintea redacțiunilora diarelora 
„France.u „Intransigeant" și „Cocarde11 
se adunară mulțime nespusă de omeni. 
Redacțiunile așecțaseră aparate electrice 
ce iluminau transparente, pe care erau 
publicate scirile dela teatrula luptei elec
torale. Pe înserate mulțimea deveni tota 
mai mare, comuuicațiunea trăsurilora tota 
mai grea și în cele din urmă cu totula 
imposibilă. Mulțimea cânta cunoscutula 
cântecă dedicata lui Boulanger „En re- 
venant de la revue.u

Când sosi scirea despre resultatulă 
alegerei se ridicară grozave strigăte de 
bucuriă. Cliipulă generalului ce fu arătata 
la transparenta îlă saluta mulțimea cu 
urări nespuse, er chipulu lui Ferry, care 
asemenea fu arătata, îla primi cu liuidu- 
ell și fluerăturl. Una orna, căruia îi 
trăsni prin capa să strige „Josă Boulan
ger! “ abia scăpa cu vieța. Mulțimea 
cântă când „Marseillaise6 când „En re- 
venantu și în strigăte nesfârșite de „Să 
trăiască!11 porni spre Hotel de Louvre, 
unde locuesce Boulanger.

Poliția împrăștia în strada Mont
martre mulțimea, der acesta se readună 
repede și ajunse în strada Rivali aprope 
de „Hotel de Leuvre“. Aci poliția luă 
o atitudine mai seriosă. Incsise demou- 
stranțiloră calea. Cu tote astea mulți
mea strigândă și înjurândă voi să pă
trundă înainte. Atunci sosi o brigadă 
de polițiști și se încăeră cu mulțimea, cu 
care ocasiune fură doi răniți. O parte 
din mulțimea împrăștiată se duse stri- 
gândîi și cântândă pe pieța dinaintea bi- 
sericei Madeleine, înaintea birtului Du
rand, unde se afla generalulîî, așteptând 
resultatulă alegerei, împreună cu deputății 
Laguerre, Laur și Chevillon, apoi Ro
chefort. proprietarul îl diarului „France,11 
Lalou, și contele Dillon. Din Lille sosi 
telegrama: „Generale! Toți cei rămași 
aci beau în sănătatea vostră. Resulta
tulă, chiar și cela mai nefavorabilă ală 
vr'unui biurou electorală din Lilla. dă 
pentru voi o maioritate coverșitdre!“ 
Scire după scire, tdte favorabile soseau 
din Denain, Valenciennes, Formies ș. a. 
In Lille încă au fostă demonstrațiuul. 
Suntă arestați și doi profesori dela fa
cultatea catolică.

In salonulă dela birtulă Durand mai 

sosiră deputății Vergoiu, Granet și mulțl 
alțl omeni. Sosindă și Deroulede ca să 
strîngă mâna generalului, acesta dise: 
„Nu cliceți nimică! Fețele vostre es- 
primă din destulă simțămintele vostre. 
Dealtmintrelea totdeuna am fostă sigură 
de causa mea, căci celui ce se adreseză 
cătră inima Franciei, acesta’i răspunde 
totdeuna așa11. Afară aștepta mulțimea 
ca să s’arate generalulă, ceea ce însă 
nu s’a întâmplată.

Cătră ună colaboratoră ală lui „Fi
garo11, generalulă a răspunsă, la între
barea ce i s’a pusă, că nu se va măr
gini a rămâne deputată ală Nordului, ci 
va continua agitațiunea, pănă ce va ob
ține disolvarea camerei. întrebată fiindă 
despre cestiunea răsboiului ori păcii, 
dise generalulă: „Noulă împărată ală 
Germaniei, decă actualulă împărată ar 
muri, ’și-ar da tote silințele să susțină 
pacea, spre a se arăta simpatică popo
rului11. Generalulă va publica în curândă 
ună opă militară. După-ce schița cu- 
prinsulă lui, observa: „Nimică nu pre- 
țuesce atâtă de multă, ca Elanulă (aven- 
tulă entusiastic) ală trupeloră ce se’ncredă 
în comandantulă loră11. Raportorulă răs
punse : „In d-vostră trupele ară ave în
credere. Der v’ațl gândită și la respon
sabilitatea ce o luațl asupră-vă în casulă 
unui răsboiu?“. Boulanger răspunse: 
„Decă m’am gândită la asta! La mine 
stă astfelă lucrulă: Ori victoriA ori morte. 
In totu casulft nașii face ca Napoleonii*.

*) După cum a eșitu din gura povestașului.

SCIRILE DUEL•
In Ș e m n i ț ă, unde și în ăstă ană 

cerceteză mai mulțl tineri români 
sârguincioșl școla montanistică și silva- 
nală, în dilele acește erășl s’a pornită 
contra loră o formală gonă șiînchisi- 
țiune din partea oficiilor publice politice, 
pentru că acești tineri, pe lângă studiile 
loră, îsl cultivă și dulcea limbă a mai- 
cei loră și cestecă diarele române. Se în
țelege că totă inchisițiunea și scormoni
rea prin locuințele loră a fostă zadarnică 
și nemotivă. Acuma se așteptă sentința 
senatului academică. Caus’a acestei per- 
secuțiunl orbe este nu numai șovinis- 
mulă încuibată și la acea academiă, ci 
și denunțarea din răsbunare, durere, a 
unui colegă română speculantă.

Ce mișeliă!

După o comunicare a biuroului sta
tistică din New-York, pănă la sfâr
șit u 1 ă lunei lui Martie au emi
grată în anulă acestadinUnga- 
riala America 3500 de pers one.

Ce înfierare a regimului tiszaistu!
** *

Din raportele presentate în aduna
rea comisiunei administrative a comita
tului Bistrița-Năsăudă, ținută la 
4 (16) Aprilie sub președința fișpanului 
Banfiy, estragemă următorele: S’au des

ființată poștele din Budaculu săsescă și 
Blașulă inferioră din causa lipsei de cir- 
culațiune. Posturile vacante de medici 
cercuall din Sângeorgiulă românescă și 
din Bistrița au fostă ocupate, celă din
tâi prin Dr. Monda, cestă din urmă prin 
Dr. Klein. In dare s’au încassată în 
luna Martie cu 4228 fi. 85 cr. mai pu
țină ca în Martie anulă trecută. Esa- 
menele școlei de agricultură din Bistrița 
s’au făcută cu bună succesă, în limba 
ungurescă însă s’a făcută forte puțină 
progresă din partea eleviloră. Așa o 
spune acesta inspectorulă de școle și a- 
dauge, că în școlele greco-catolice și gr. 
or. suntă aplicați în funcțiune mulțl în
vățători necualificațl, pe cari însă in
spectorulă, fiindă și așa pe sfârșitulă a- 
nului scolastică, nu vre să-i delăture din 
postă, luândă în considerațiune dorința 
Episcopului din Gherla, care încă cere 
să nu fiă delăturați. împrejurarea acesta, 
dice raportorulă lui „Kolozsvar“, încă do- 
vedesce cu câtă cruțare suntă tractate 
naționalitățile din acestă comitată.

Adecă: cu înlăturarea învățătoriloră 
cari nu sciu unguresce! In adevără cru
țare ungurescă în stilă muscălescă. Ne 
mirămă însă, că autoritățile nostre supe- 
riore bisericescl nu pună la locuia loră 
pe acei slujbași ungurescl, cari îșl bătu 
jocă de autonomia bisericei nostre , sub 
scutulă căreia ni suntă puse și școlele.

♦ 
♦ «

Castelulă din Avrigă aiului 
Bruckenthal împreună cu parculă și 
cu holdele ce’i aparțină a fostă cumpă
rată , la licitarea executore, de frații 
Borger din Sibiiu cu 13.000 fi.

♦ 
• ♦

După unu raportă ală inspectorului 
școlară din comitatulu Pestei, în
vățătorii din Ocsa, Monoră și Tinnye, 
pe lângă aceea că au o lefă miserabilă. 
apoi nici pe acesta nu ’și-au primit’o de 
luni de dile, așa că stau să moră de 
fdme.

Ce facă faimosele KulturegyleturI ?
« *

In C1 u ș i u se plăsmuesce înființarea 
unei școle de agricultură, care să- 
’șl începă cursurile încă în anulă acesta

*
*

Dumineca viitore va da orchestra o- 
rășenescă din locă ună concertă în 
sala hotelului Nr. 1.

* A >
Mâne Sâmbătă, în 9 [21] Aprilie 

după am°dl la 3 ore, co misiune a 
alesă de representanța comunală în afa
cerea denunțării contractului societății 
de iluminare cu gază va ține ședință 
publică în camera archivei a sfatului.

•
* *

Ionă Prișcu, ună sărmană mun- 
citoră din Brașovu-vechiu, a fostă lovită 
de o cumplită nenorocire. Cinci copii 
avea sărmanulă și toți cinci i-au murită 
în dilele acestea de difterită. Nenoroci

tulă fiindă săracă, ajutorulă inimiloră 
caritabile i-ar ușura durerea și miseria.

Coresuoudeiița „Gazetei Transilvaniei/
Măgherușii, 15 Aprilie 1888.

Domnule Redactoră! In prețuitulă 
diară „Gazeta Transilvaniei11 dela 23 
Martie (4 Aprilăi a. c. Nr. 65 a apărută 
o corespondență din Șieu-Măgherușă sub
scrisă de „Corespondentulă" sub titlulu 
„Starea poporului din comună,11 în care 
se face imputare inteliginței, „cu deo
sebire preoțimei și învățătoriloră din „a- 
cestă împrejurime,11 că pre puțină se in- 
tereseză de națiunea loră. că nu’.șl pro
cură foi românescl, ci maghiare și ger
mane,11 de unde „corespondentulă11 vede 
că suntă aplicați mai multă spre națio
nalități streine, decâtă spre a loră , din 
acărei sudore trăescă, și accentueză, că 
așa se întâmplă și în comuna Șieu-Mă
gherușă, unde pe luminătorii poporului 
română mai nu-i dore capulă de inte- 
rasele poporului.11

Deorece acestă imputare mă atinge 
și pe mine și pe învățătorulă locală, Vă 
rogă să binevoiți din considerațiune cătră 
on. publică a da locu în prețuitulă diară 
următoreloră reflexiunl:

1. In fruntea poporului română din 
Șieu-Măgherușă am ondrea de a sta eu 
și învățătorulă Vasiliă Târgovețiu de 10 
ani încoce. Și numai „Corespondentulă" 
nu scie, „din acestă împrejurime,“ că 
preotulă portă două foi române : una po
litică și alta bisericescă și învățătorulă 
erășl o foii românescă, procurate cu mar- 
abnegațiune după ale loră isvore de ve
nită. Și fiindă-că subscrisulă posedă 
limba maghiară și germană negro.șită că 
mai cetescă și câte o foiă ce apare în a- 
ceste limbi, fără să comită prin acesta 
vr’un pecată. Câtă pentru imputarea că 
înclină spre națiuni streine va fi de a- 
junsă, deși modestia abia mă iertă, a a- 
răta on. publică că la conferința electo
rală din Gherla eu și învățătorulă din 
Măgherușă însoțiți de 4 representanțl ai 
poporului, din marginea comitatului am 
alergat, și acolo am luat parte activă amân
doi la combaterea răposațiloră viitoriștl a- 
lăturea cu d-nii advocațl Munteană și Ste- 
țiu, despre ce atesteză procesulă verbal alu 
acelei coferințe ; asemenea am luată parte 
și la conferința din anulă trecută în De- 
șiu și conclusele aceloră conferințe le- 
amă esecutată prin abstinența totală dela 
alegeri, în butulă tuturoru provocăriloru 
și ademeniriloră. Apoi epitetulu cu care 
m'a gratificată inteligința magliiară din 
jură „duhos olâh11 și „dacoromânista11 
pentru că am avută curagiulă civică a 
apăra interesele nOstre naționale de câte 
ori au fostă atacate în presența mea,! nu 
îndreptățesce nici chiar pe „corespon
dentă11 a mă înegri, că nu mă intere- 
seză de națiunea mea, și că sunt apli
cată spre naționalități străine.

In afacerile comunali, bară Dom
nului, că pănă acuma nl-a succesă a ave 
maioritatea totdeuna noi. poporulă ro
mână, de când am intrată în acestă co
mună secundată de învățătorulă Vasilie 
Târgoveță, și fără de noi încă nici o 
afacere comunală nu s’a resolvită. Și de 
unde vine acesta? Nl-o spune „cores
pondentulă11 că: „dela capii poporului, 
cari suntă preotulă și învățătorulă11.

Desfidă pre „corespondentă11 de a 
pute dovedi chiar și prin membrii na- 
țiuniloră străine din acestă comună, că

FOLLETONULU „GAZ. TRANS.u

(1)

Povestea Sfintei Mării.*;
Omulă mare, cu securea mare, merge 

în pădurea mare, taiă lemnulă mare, face 
biserică mare: cu nouă uși, cu nouă al
tare, cu nouă zebrele din Sf. Săre. In 
zebreua mică șede Sfântă Măria cea mică, 
în zebreua mare șede Sfântă Măria cea 
mare. Șl-a luată maica sfântă : carte albă 
în mâna dreptă, cruce sfântă în mâna 
stângă și toți fii îi cetea și-’i adeverea, 
numai Fiiulă ceriului și ală pământului 
șl-acela’lă cetea și’lă adeverea, da la o 
lume de locă, der nu sciu unde. S’a luată 
maica sfântă pe-ună delă ascuțită :

C’o sâncea de cuțitu,
Cu peru galbină despletindă,
Cu față d’albă țîpâudu; 
Pe unde maica sfântă mergea 
Mândre făclii s'aprindea 
Și mândră erbă crescea.

Se întâlnesce maica sfântă c’ună 
meșteră de lemnă. — „Bună c]iua maică 
sfântă, ce te cânți, ce te dăulescl?11 —

— „Cum nu m’oiu cânta, cum nu m’oiu 
dăuli, că toți fii îi cetescă și-i adeverescă 
numai fiiulă ceriului și ală pământului, 
și acela-’lă cetescă și-’lă adeverescă, da 
la o lume de locă, der nu sciu unde.1-— 
—„Maică sfântă nu te cânta, nu te dăuli 
că de vădută nu l’am vădută, der de 
nume i-am audită: c’au venită balele de 
jidovi la mine să le facă crucea; din ce 
au disă să ll-o facă mai subțirea și mai 
cinășea, eu de-aia o-am lăsată mai grosă 
și mai borturosă, ca se-’lă răstignescă 
mai tare din ose.“ Prins’a Maica sfântă a 
plânge și a blăstăma: „0 meșteră de
lemnă! lucrare-ai tu cu anulă

Și apoi se capeți banula!

Și s’a luată maica sf. și s’a dusă :
Pe unu delă ascuțită
C’o sâncea de cuțitu.
Cu peru galbenă despletindă,
Cu față d’albă țipândă ;
Pe unde maica sfântă mergea,
Mândre făclii s’aprindea
Și mândră erbă crescea. 
Lacrămile maicii sfinte josă picau. 
Mere de aură se făceau, 
Sfinții apostoli le strîngeau.
La Dumnetțeu în ceru le duce
Ddeu cu ele liturgii făcea.

se întâlnesce cu ună meșteră de 
fieră: — „Bună diua Maică sfântă, ce te 
cânți, ce te dăulescl?11 — „Cum să nu 
mă cântă, cum să nu mă dăulescă, că 
toți fii îi cetescă și’i adeverescă, numai 
Fiiulă ceriului și ală pământului și acela’lă 
cetescă și’lă adeverescă, da la o lume 
de locă, der nu sciu unde.11 — „Nu te 
cânta nimică, Maică sfântă, nu te dăuli, 
că dreptă de vădută nu l'am vădută. 
der de nume i-am aucjitu, c’au venită 
balele de jidovi la mine să le facă cuile, 
din ce au disă să le facă mai grose și 
mai bortoroase, eu de-aia le-am făcută 
mai subțirele și mai frumușele, ca să 
nu-i cadă Domnului sfântă greu de ele: 
că am, Maică sfântă mulțl fii, să’ml mai 
rămână o țîră de fieră, ca să mai ca
pătă ceva.11 Atunci i-a disă maica 
sfântă : „O meșteră de fieră :

Cându-i da tu cu ciocanulu.
Atunci se și capeți banulU.

De acolo a plecată maica sfântă și 
s’a dusă eră :

Pe-unu dela ascuțită
C’o sâncea de cuțitu, s. a. in.

Se întâlnesce cu o roscă broscă. — 

„O maică sfântă, de ce te cânți, de ce 
te dăulescl?11 — „O dragulă maichii, 
cum să nu mă cântă și dăulescă, că toți 
fii... s. a. m.“ — „Da că și eu maică st. 
am avută nouă fii, șl-a venită o rota 
forforotă și ml-a călcată pe optă de-odată 
și totă nu’să supărată și ml-a rămasă 
numai unulă, numai: Torni Tominoce

Calcă busuioce
Vin' la maica 'ncoce, 
Cu nisce piciorele 
Ca restitorele : 
Cu nisce ochișorei 
Ca nisce talgerei. 
Și nisce menuțe 
Ca nisce fusuțe.

De locă câtă îlă vede Maica sfântă 
prinde a rîde și dice: — „Piui, roscă 
broscă, că dela biserica mare, de când 
portă carte albă ’n mâna dreptă și cruce 
sfântă ’n mâna stângă, nici atâta voiă 
n’am avută și acum m’ai făcută încă de-am 
rîsă11 șl-amai adausă : „Pfui rdscă broscă, 
de vei fi viă, de vei fi mortă, unde vei 
fi tu, să fiă apa bună."

De-aicI s’a dusă Sf. Fecioră pănă la 
curtea lui Pilată. Acolo așa erau de 
pironite porțile, încâtă nime nu putea so- 
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aserțiunile mele nu suută espresiunea 
purului adeveră. ți că suntemă desbinațl 
ori înapoia Sașiloră.

Rău a tăcută „corespondentulă11 că 
a înegrită și pe acestă bravii poporă 
împutăndu-i slăbiciunea ce nu o are.

Suutil forta mulțl între on. cetitori 
ai „Gazetei11, cari cunoscti mai de multa 
și mai bine starea poporului românii din 
S. Măgherușă, și sein și aceea că popo- 
rulă în a. 1863 în urma unui incendiu 
teribilii a rămașii golii pe strade, și ca 
sâ’șl potă reconstrui edificiile șl-a vân
dută tote vitele, pre lângă aceea s’a în- 
datoritil la jidovi cămătari, cari cu ușura 
de 120” u la sută le-au luată și celea ce 
le-au rămasă scăpate de focă. Sciu că 
înainte de venirea mea sub conducerea 
învățătorului a cumpărată casă paro- 
eliială; eră după venirea mea îndată în 
1878 a edificată o biserică solidă fru- 
mosă, care pote servi de modelă, la care 
afară de lucru a contribuită cu 7000 f 1.; 
în 1883 a cumpărată în centrulă comunei 
grădină și casă de școli; pentru ajuto
rarea sărăcimei și augmentarea veniteloră 
bisericescl desecate a înființată la în- 
demnulă meu ună fondă de bucate, care 
adl se urcă la 100 hl., a îmbunătățită 
porțiunea canonică și a acvirată locă bi- 
sericescă.

Tote aceste acvisițiunl de interesă 
comună culturală nu suntă destule pro
grese în aceste timpuri vitrege ? Să mă 
ierte „Corespondentulă11 să-i spună, că 
acestea nu potă resulta din „invidii, 
certe și desbinărl“, ci suntă resultatulă 
unei conduceri chibzuite și a încrederei, 
ce poporulă are în conducătorii săi.

Poporulil română din S. Măgherușă 
în starea sa materială dela 1878 înedee, 
de când stă sub conducerea mea, a pro
gresată încă multă, că pre lângă edifi
carea bisericii, repararea casei parochiall, 
cumpărarea grădinei și casei de școlă și 
suportarea greutățiloră publice, în locă 
de cincl-spre-dece pluguri, ce mâna la 
anulă 1878, astădl mână 39 pluguri, și 
în lucrarea pământului și îngrășiarea a- 
celuia nu suntă întrecuțl nici de Sașii 
din jură. In societate cu Sașii în 1883 
a cumpărată unu dominiu cu 12,000 fl. 
la care Românii participă cu 4 din 5 
părți. La |cumpărarea acestui bună prin 
care a scăpată comuna de șicanele unui 
proprietară, care dicea că și apa și ae- 
rulă deasupra locului său suntă ale lui. 
Societatea cumpărătore a fostă condusă 
de mine și de învățătorulă, și astadl stă 
sub președința mea. eră cassa e încre
dințată învățătorului, cu tote că suntă 
părtași Sași și Jidovi, ceea ce nu arată, 
că noi stămă înapoia, ci mai bine îna
intea altora.

îndată după strămutarea mea în Ș. 
Măgherușă luândă esemplu dela colegulă 
meu luterană ml-am plantată vie de spe
cialitate Riesling în rânduri regulate, am 
perfecționată cultura ei după celă mai 
nou metodă, am instruată poporenii la 
plantarea și lucrarea rațională a ei și 
după îndemnulă meu, astădl maioritatea 
poporeniloră au vii de Riesling bine or
dinate ală căroră mustă tomna se vinde 
vadra dela 1 fl. 50 cr. pănă la 2 fl. 50 
cr. și rivaliseză cu „Steimiger-“ulă dela 
Beșineu. La acestă aveută s’a ridicată 
acestă ramă economică sub conducerea 
și inițiativa mea, ceea ce e recunoscută 
nu numai în comună, ci chiar profeso
rală ambulantă de vinicultură Paul Fe- 
kete a declarată viile nostre a fi de mo
delă cu adausulă, că „în Ș. Măgherușă a 

coti să între prin densele. Șl-a dată 
Maica-fecidră de două ort cu piciorulă 
celă stângă în ele și nu s’au deschisă; 
șl-a dată odată cu celă dreptă și îndată 
s’au deschisă în lături. Balele de Jidovi 
mâncau chiar atunci de amedă la masă. 
De locă câtă o zărescă, prinde o bală 
de Jidovă a o întreba : — „Tu ești Maria 
Dumne4ădia?“ Maica sfântă i-a res- 
punsă: „Eu.11 — „Atunci vei fi tu Maria 
Dumnecjăoia, când voră învia știucele 
ăstea din blidă și va cânta cocoșulă pe 
dunga blidului.“

Nici vorba nu o găta
Și știucele’n blinda umbla. 
Cocoșulu pe dungă-i cânta.

Prinde altă bală de jidovă a o bat
jocori din nou.- — „Atunci vei fi tu 
Maria Dumnedăoia, când vei sci ce este 
sub covată în tindă?11 — „O scrofă cu trei 
purcei11. — „Minți11, atunci se repedi la 
eajși’i dete o palmă peste obrazulă celă 
stângă și una peste celă dreptă ! Și a 
începută Maica sfântă a plânge și a 
vorbi: „HaidațI, haidațl, să vă arătă11. 
A rădicată Maica sfântă covata și a eșită 
de sub ea o scrofă cu trei purcei. Scrofa 

fostă bine înțelesă/ și acum aducă pro- 
prietariloră ună venită însemnată și dau 
hrană la sute de dilerl, în așa timpuri, 
când în alte comune suută peritorl de 
fonie. Acestea suntă fapte cunoscute și 
semne de progresă er nu de regresă cum 
dice „Corespondentulă.11

Introducerea comasărei încă ni se 
atribue nouă, preotă și învățătorii, ca cu 
atâtă să păremă mai mari vendătorl ai 
poporului.

Fără de a vorbi despre folosulă ori 
dauna, ce provine din comasare, popo
rulă nostru, ca preste totă Românii, a 
fostă contrară și este mâhnită pentru in
troducerea ei priu comuna Beșineu ca 
proprietară a 370 jugăre. Der sciu și 
advocații din Bistrița și comisiunea es- 
misă dela tribunală, că în fruntea com- 
batențiloră am stată eu cu învățătorulă 
der aflându-se că pretenții au a 4 parte 
din teritoriu în sensulă legei s’a decisă a 
se face.

Și decă de acestă năpaste nu ne au 
putută feri advocații consultat!, atunci 
cum se mai pote imputa că preotulă și 
învățătorulă suntă motorii principali ai 
comasărei ?

Altă imputarea „Corespondentului,11 e 
că, „starea instrucțiunei e forte rea,11 că 
preotulă și învățătorulă „nu corespundă 
cliiămărei loră.11

Pe lângă tote împrejurările de adl 
nefavoritore instrucțiuneil, tinerimea e- 
șită din scola ndstră se folosesce [de ce
tire, scriere și calculare în afacerile dilnice 
ale familiei, în oficiile comunale, și sunt 
aplicați la calea ferată; cântă în biserică 
în coră și cânturi naționale la petreceri 
și la lucrul u câmpului; de altmintrelea 
aprețiarea resultatului instrucțiunei e 
concredută unei mai mari autorități ca 
„ Corespondentulă. “

Acestea suntă reflexiunile, cu cari 
contra neadevăruriloru spuse de „Cores- 
pondentulă11 am fostă datoră caracte
rului nepătată, numelui bună, ce-lă pre- 
țuescă mai multă ca vieța, și cliiămărei 
mele și a învățătorului a le face din res
pectă cătră opiniunea publică, care ’șl 
va putea face acum judecată clară de 
starea lucrului și despre intențiunile 
„ Corespondentului.u

Primiți, vă rogă, Domnule Redac
tară asigurarea deosebitei stime ce vă 
păstreză.

loanu Cupcea, 
preotă greco-cat.

întâmplări diferite.
A pățit'o. Cu ocasiunea recrutării 

în Timișora, comisiunea de recrutare de-, 
clarase ca nedestoinică pentru serviciulă 
militară pe ună artistă-acrobată de circă. 
De bucuriă, acesta începu să se producă 
în localulă de recrutare făcândă câteva 
salturi mortale. Comisiunea îlă chemă 
îndărătă și fiindă visitată din nou, fu 
găsită deplină destoinică pentru servi- 
ciulă militară, și încă în armata comună.

încercare de sinucidere. Juristulă 
Gyorffy Zoltân dela Clușiu, care abia 
are o etate de 22 de ani, se împușcă 
Lunea trecută în peptă lângă mormen- 
tulă tatălui său, aflătoră într’ună cimi- 
teră din Clușiu. Nenorocitulă a rămasă 
încă în vieți, der este atâtă de greu 

câtă ce a eșită de sub ea, s’a frecată 
de cruce; de atunci nu Mâncă Jidovii 
slănină. Apoi s’a dusă maica sfântă la 
Domnulă Cristos și i-a disă :— „O Fiiulă 
meu, prea dulce, prea frumosă, putere 
ai avută să nu te lași să te răstignescă 
balele de Jidovi...“ — „O maică sfântă, 
nu fm'am lăsată pentru tine și pentru 
mine, ci pentru lumea totă, că să nu mă 
fi lăsată eu răstignită n’audiai :

Cocoșu cântându.
Nici pasări ciripindu,
Nici feciori fluerândă, 
Nici fete mari horuidă, 
Nici troscă de secure 
Pe celu mijlocii de pădure, 
Nici fluerașu de ventu 
Pe celu mijlocuțu de câmpu.“

...Șl-atuncI a disă Maica sfântă: 
„Cine va sci povestea mea și o va dice 
la lună, la săptămână, la ană și la ju
mătate, acela ca și cum ar face ună să
rind ară “.

M’am suită pe-o șea și v’amă spu- 
s’o-așa.

Ieroninnî Bănită. 

rănită. încâtă nu mai e speranță de re- 
însănătoșare.

Nenorocire. Aprope de podulă celă 
mică lângă fabrica de cărămidl dela 
Cristiană, comit. Sibiiului, a fostă călcat 
ună omă de ună cară încărcată ce ve
nea devale de pe deală. Nenorocitulă 
a murită imediată.

Focă. In Crisbavă ună incendiu a 
prefăcută în cenușe 11 șuri și ună co- 
teță de porci.

Furtu. In fabrica de tutună din 
Clușiu se observă de câtva timpă că 
dispară țigări. O percliisițiune domici
liară la o lucrătare suspectă din fabrică 
n’a dată nici lină resultată.

Efectele spirtului. In Cojocna s’a 
prinsă ună infauteristă, care șl-a finită 
serviciulă, cu doi cameradl ai săi, că 
bea dintr'o înghițitură trei decilitri de 
spirtă; de va câștiga prinsorea, ceilalți 
doi să plătescă alcoholulă, care, fiă în 
trecătă observată, era de 39 de grade. 
Infanteristulă bău, der nu trecu multă 
și muri.

Sinucidere și omoru. In Cisnădia s’au 
întâmplată într’o odaiă de servitori lu
cruri grozave. In odaiă durmeu servi
torii într’ună pată cu etage (ca cele 
cismărescl). In despărțămentulă de sus 
dormea ună servitoră căsătorită și soția 
sa, în celă de josă dormea ună servi
toră necăsătorită. Acesta găsi, în săp
tămâna acesta, într’o dimineță, când se 
deștepta din somnă și eși afară, pe ser- 
vitorulă celă însurată spendurată de 
scara dela podă; alerga repede în odaiă 
ca să deștepte pe nevasta spenduratului 
și găsi, spre mai marea lui spaimă, pe 
acesta sugrumată. Grozavă de adâncă 
somnă trebue se fi avută servitorulă, ca 
să nu audă elu sgomotulă produsă de
asupra capului său prin sugrumarea fe- 
meei.

Maia lu
se va arangia în favorulă „Fondului 

pentru înființarea unei școle române de 
fete în Șimleulă-Silvaniei11 la 8 Maiu 1888 
st. n. în păduricea morei, er în casă de 
timpă nefavorabilă în localitatea teatru
lui. Inceputulă la 5 ore.

Prețulă întrărei: pentru familiă 1 fl. 
50 cr. — de personă 80 cr. v. a.

SuprasolvirI se voru primi cu mul- 
țămită și se voră chita publice.

In timpulă pausei se va întâmpla 
sorțirea obiecteloră donate pentru spo
rirea acelui fondă.

Onorații ospețl suntă rogațl a se în- 
grigi de victuale.

Pentru comitetulă arangiatoră:
A. C o s m a, Ioană P. Lazaru, 

președinte. secretară.

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

Berlină, 20 Aprilie, (mecjulu 
nopții:) Starea sănătății împăra
tului e ceva mai bună, frigurile 
au mai slăbită, respirațiunea e 
mai ușoră.

(2 bre 32 m. nbptea:) „Moni- 
torulu imperiului11 publică urmă
torul u buletină dela orele O1/^ 
sera: Imperatulă a avută în to
tală mai puține friguri ca erl. In 
cursulă cțilei a scuipată cam multă 
flegmă. Respirațiunea a devenită 
mai liniștită.

PariSU, 20 Aprilie. Numerose 
grupuri de omeni s‘au adunată la 
intrarea camerei. Stradele au fost 
închise de polițiă. In cameră de- 
putatulă Junei doresce să inter
peleze asupra politicei generale. 
Ministrulu Floquet primesce dis- 
cuțiunea imediată și declară, că 
este totdeuna aderentă ală revi- 
suirei constituțiunei, der cere ca 
să aștepte camera momentulu, 
când revisuirea nu va fi o cursă 
pusă de monarchiști ori ună pre
textă (mască) pentru dictatură. 
Camera primesce ordinea cțilei, 
care esprimă încredere în guvern. 
Deputatulă Wickersheimer pro
pune a se numi Sâmbătă o co- 
misiune pentru revisuirea consti
tuțiunei. Camera a primită pro

punerea și și-a amânată ședințele 
pănă Sâmbătă.

Boulanger a apărută în ca
meră la 3 ore, în timpulă pausei, 
când se vota. In cameră nu s‘a 
tăcută nici o manifestare. La în- 
torcerea sa dela cameră a fostă 
primită de mulțimea poporului cu 
strigăte de „Se trăiască!11

Bucnresci, 20 Aprilie. Condu
cătorii fracțiuniloră minorității pu
blică o declarațiune, care confirmă 
deplina desbinare între oposițiune 
și guvernă.

„Telegrafulă11 acusă fățișă pe 
ambasadorulă rusă Hitrovo, că a 
urcjitiî turburările țerănescl, și cere 
ca guvernulă se ceră recliiămarea 
lui Hitrovo de cătră guvernulă 
rusă. Se vorbesce, că în adevără 
Hitrovo va pleca în concediu.

DIVERSE.
0 conferință redacțională. O confe

rință originală a avută acum de curând 
editorulă (jiarului din Londra „Pali Mail 
Gazette,11 anume Stead, cu umilă din 
redactorii săi. Ambii acești domni n’au 
ședută nici decum față ’n față în vre-un 
biurou redacțională, nu, ci erau în de
părtare unulă de altulă de 11,200 kilm. 
Domnulă Stead se afla în biuroulă „Co
mercial Cable Co.11 din Londra și redac- 
torulă seu dincolo de Oceană în New- 
Westminsteră lângă Vancouver în Ame
rica de Nordă britică. Când s’a început 
conferința, orologiulă d-lui Stead arăta 
9 ore sera, orologiulă redactorului său 
1 oră după amedl. Pănă ce venea râs- 
punsulă la o întrebare treceau cam 4 
minute. Conferința a durată de totă 3 
ore și a fostă așa dicendă împreunată 
cu pedecl, pentru că aparatulă prin care 
se înțelegeau a fostă ruptă de o furtună 
la Winnipeg, însă dauna s’a reparată i- 
mediată și diariștii și-au putută conti
nua mai departe conferința loră.

. . « .Rectificare. La nota foiletonului din 
numărulă de erl este a se ceti J ti ge
me n t s în locă de Fugements.

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.58 Vend. 8.60
Ar gin tu românescu . „ 8.52 r 8.54
Napoleon-d’orl . . . „ 10.03 10.06
Lire turcesc! . . . „ 11.32 11.37
Imperiali..................... „ 10.32 ji 10.37
GalbinI..................... „ 5.90 5.92
Scris, fonc. „Albina“6u ,o „ 101.- j' _ ,__

5°r n n u n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 104.50 jj 105.50
Discontula ■ 6’. 2—8'7<> pe ană.

Cursulă la bursa de Viena
din 19 Aprilie st. n. 1888.

Renta de aurti 4%...................... 96.75
Renta de hârtii 5°/0...................... 85.55
Imprumutulu căilord ferate ungare . 150.20
Amortisarea datoriei căilorCi ferate de

ostil ungare (l-mă emisiune) . . 95.80
Amortisarea datoriei căii orii ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căilord ierate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 110.25
Bonuri rurale ungare...............................104.40
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.20
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 104.20
Bonuri cu cl. de sortare..........................103.90
Bonuri rurale Transilvane .... 103.60
Bonuri croato-slavone...............................103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 78.20
Renta de argintii austriaca .... 80.45
Renta de aurii austriaeă........................110.40
LosurI din 1860   133.70
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 864.—
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 289.50 
Acțiunile băncei de credittl austr. . 271.—
Galbeni împărătesc! ........................... 5.97
Napoleon-d’orI..........................................10.05l/.f
Mărci 100 împ. germane..................... 62.37’/Â
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95 
Despăgubirea pentru dijma de vina

ungurescu..............................................99.75
ImprumutulU cu premiulu urgurescii 121.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghe dinului...............................................124.30

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 7 Aprile st. v. 1888.

Renta română 5‘'/0 .... 
Renta rom. amort. 5"/0 . . 
Renta convert. 6%. . . . 
Impr. oraș. Buc. 20 fr. . . 
Credit fonc. rural 7°-n . .

n n n ^°/o
„ „ urban 7°/0. . .
n ii n 6% .

ROII B H ** /O •

Editară și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Banca naț. a Rom. 500 Lei. 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 
Ac. de asig. Națională. . .
Auru contra bilete de bancă
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Ârveresi hird.etm.eny.
A felek felkeresi folytân ezennel kozhirretetetik, hogy a brassoi 

509 szâmu telekjegyzo konyvben A-r 5598 helvrajzi szâm alatt Bbin- 
ehes Kâroly es neliai Blanches Friedrike szuletett Steege neveikre 
bejegyzett Brasso belvârosâban a buzaszeren 550 haz szâm aliat 
t'ekvo ket emeletes hâz nyilvânos ârveresen

1888 evi Majus ho 5-dik napjân
delelott 9 orakor alolirt kir. kozjegyzonek a belvârosi Klastrom 
utczâbau a legtobbet igerbnek 30,000, (harmincz ezer forint) ki kiâl- 
tâsi ârban vagy azon felul eladatni fog.

Mirol veimi szândekozok azon megjegyzessel ertesitetnek, 
hogy venni kivânok a kikiâltâsi âr 5%-ât keszpenzben vagy ova- 
dek kepes ertek papirokban az ârveresi biztos kezeliez letenni ko- 
telesek, es hogy a reszletes ârveresi feltetelek Schnell Kârolv bras
soi ugyved ur os alolirt kir. kozjegyzo irodâjâban a hivatalos orâk- 
ban mindenkor betekinthetok.

Kelt Brassoban 1888 Aprilis ho 18-dik napjân.
Nemes Peter,

kir. kozjegyzo.

Avisu d-lorii a/bonați?
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prentinieraliunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

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

Administrai'lunea „Gaz. TransA

I. Plecarea k'cnuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulfi de person© Nr. 307 : 7 ore ‘20 de minute sera.
Trenulfi mixtă Nr. 31.5 : 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

s Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovu:

317: 2 ore 32 minute după amedl.

Plecarea posteloru:
. Reșnoou-Zvmesci-Bmuu: 12 ore 30 m. după amedl. 

Zizinu: 4 ore după amedl.
Necuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
FăgărașĂ: 4 ore dimineța.
Sucele: 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:
. Reșnovtl-Zeniesc't-Branll la Brașovu: 10 ore înainte de amedl. 
Zizmtt la Brașovu: 9 ore a. m.

Secuime la Brașovu: 6 ore sera.
Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineca.
Săcele la Brașovu: 6 ore 30 minute sera.

Trenulă de persone 
Trenulfi mixtă Ni-.

2. 1
Trenulu mixtă Nr. :

i ■ Dela
A.

Brașovă la

c) n n îu
n r, la

<0 n n la

Dela
B.

<7
d)
e)

Y

Din
Y

Y

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Se deschide aboramentu pre anulu 1880
la

unniitdrele cărți din editura propriii:

T.

a.Novelă 
de N.

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

AMICULU FAMILIEI, piaru beletristică și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiunl.— Cursulă XII. — Apare in 1 și 15 <ji 
a lunei în numeri câte de 2- -3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii social!, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

- mai departe tracteză cestiun! literare și sciențifice cu rellesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl 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 totu nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 H., pentru România și străină
tate 10 franci- lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Diaru bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2' , — 3 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, - - mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențitice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii 
e 4 il. — pentru România 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
iHiiiiieri de girobâ se Irsmilu ^ratisiî <>i*i-cni  cere.

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

Totft de aci se mai potu procura și
Apologie. Disensiuni filologice și 

istorice maghiare privitor© la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Si lași. —- Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulu 30 cr.

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anii, de I. Papiu. 
Unu volumă de preste 26 cole. Acest 
opu de cuventăi! bisericesc! întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
până acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulfi întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulti e 2 fi.

Barbu cobzariuifl. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulu 15 cr.

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulu 
15 cr.

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biblioteca Șatenului Română. Car
tea I, II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
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.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețulu 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a îu- 
vgțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în mesura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
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, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudu. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulti de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

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

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

eu multă folosu de cătră preoți, înv© 
cătorl si altl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 16 cr.'

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

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

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântai! 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

Miculă mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântăr! 
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 Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mdse. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tinoorafia A. A1URESIANU Brasovă.


