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Abonamente penirn Ansiro-Dnaarid 
Pe unii anu 12 fl., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
Penirn România și sirăinăiaie:
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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. se deschide nou 

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

Pretulu abonamentului:»
Pentru Austro-Vnguria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni (> fl. 
pe unu anu 1*2 fl.

Pentru România și strâiuâtate : 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni ‘20 franci, 
pe unu anii 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 lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 27 Iunie st. v. 1888.
Acum iese totu mai multu la 

lumină, că între guvernele din 
Berlină și Petersburgu esistă ore- 
care înțelegere, care a premersu 
hotărîrei ce a luat’o tînerulu îm
păiată Wilhelm de a visita pe 
Tarulă.

Pe când organele independente 
rusesc! se esprimă cu orecare re- 
servă asupra întrevederei în Pe- 
tersburgu, (țiarulă cancelariei ru- 
sesci „Nord“ nu numai că-i atri- 
bue cea mai mare importanță, der 
crede că trebue se aducă cu sine 
o mai strînsă apropiere a Germa
niei de Rusia.

întrevederea, <țice „Le Nord11, 
neliniștesce multă pressa austro- 
ungară și „N. fr. Presseu a dată 
espresiune acestei neliniște într’ună 
articula, în care susține că Rusia 
mai înainte a așteptată dela Fran- 
cia lavorisarea planuriloră ei de 
cucerire în Orienta, er acuma o 
așteptă dela o alianță cu Ger
mania.

„Nord“ negă că Rusia a um
blată după amiciția Franciei. Au 
pledată pentru acesta numai foile 
independente din Moscva și Peters- 
burgă, der guvemulu rusescă a 
rămasă de totă străină față cu a- 
ceste speculațiunl. Diplomația ru
sescă totdeuna a nisuitu a sta în 
bune raporturi cu cabinetulu din 
Berlină.

Ce privesce planurile de cuce
rire atribuite Rusiei, aceste, dice 
„Nord11, sunt numai nisc.e manevre 
ale pressei austro-ungare, manevre 
cari au de scopă a ascunde planu
rile proprie ale Austro-Ungariei.

Rusia, adauge fdia cancelariei 
rusesc), nu pretinde în Bulgaria 
decâtă restabilirea stăriloră cre
ate prin tractate, așa cum au e- 
sistată pănă la revoluția din Fili- 
popolă cu consimțământul tuturora 
puteriloră. Austro-Ungaria însă 
cere dela Rusia înlocuirea acestei 
situațiunî printr’una nouă, care ar 
face ca Rusia să-șî perdă înfluința 
ce a avut’o pănă la 1885 asupra 
acestei țerl; de aceea se pdte im
puta Austriei că ea urmăresce pla
nuri subversive.

„Nord*1 se întrebă apoi, decă 
Austria va persista în politica ei 
„regretabilă11? Sperezăcă nu ova 
face acesta și mai alesă dela Ger
mania așteptă, ca se facă presiune 

asupra Austro-Ungariei spre a-o 
îndemna se-și părăsescă politica 
de pănă acum în Bulgaria și es- 
clamă în tine: Pdte că călătoria 
împăratului Wilhelm va convinge 
diplomația germană despre necesi
tatea unei astfelă de procederi.

Limbagiulă încrecjutu alu foiei 
guvernului rusescă e de natură a 
deștepta în adevără mari bănuieli 
cu privire la viitorea acțiune di
plomatică în Orientă și la rapor
turile față cu Austro-Ungaria. Des
pre unu lucru putemă să fimă în 
clară, că adecă Germania e gata 
a face Rusiei cu privire la Bulga
ria concesiuni așa de însemnate, 
încâtu anevoie se pdte admite, că 
Austro-Ungaria se va pute învoi 
cu ele.

„Gazeta Crucii“ din Berlină a 
propusă unu dre-care modă de 
soluțiune, după care Austro-Un
garia să rămână numai cu Bosnia 
și Herțegovina, er Bulgaria să 
capete ună comisaru rusescă și 
astfelă să fiă pusă esclusivă sub 
influința rusescă.

Ei, der atunci cum rămâne cu 
aspirațiunile Rusiei asupra Cons- 
tantinopolei? Nu i s’ar deschide 
în casulă acela calea ce duce la 
Hagia Sofia? Bismark a disu, ce 
e dreptă, că-i e indiferentă cine 
va domni în Constantinopolă ? 
Der bre în adevără așa să fiă?

Aceste întrebări se ventileză 
acum în pressa austro-ungară, mai 
alesă în foile maghiare, și refre- 
nulu este totă acelașă : nu putemu 
suferi ca Rusia să-și pună laba pe 
Balcani!

In fața fierberei diplomatice și 
a curenteloru ce se manifestă de 
o parte și de alta, suntă caracte
ristice cuvintele cu cari îșl încheiă 
„Egyetertes11 ună articulu intitu
lată „prietenii germani.“

„Germania11, dice „Egyetertes11, 
„pdte să sacrifice interesele nostre 
pe sema Rusiei, decă așa pretinde 
propria ei bunăstare ; acesta nu 
credemu că e cu neputință. Der 
Germania se va păgubi însăși, decă 
va concede Rusiei să ocupe tărem 
în Balcani și de aceea nu credemu, 
că se va învoi la acesta.“

„Și decă cu tdte aceste se făcu 
promisiuni în Petersburgă și i se 
face curte Rusiei în modă cu to- 
tulă servilă, amu dori să scimă 
numai, pe cine voră să-lă păcălescă, 
pe noi, ori pe Ruși? Pe unulă din 
doi negreșită11.

Regele și Regina Serbiei.
Regele Serbiei Milană în timpulă din 

urmă șl-a retrasă cererea de a se des
părți cu totulă de regina Natalia și s’a 
declarată, că ar fi mulțămită cu o des
părțire parțială, adecă numai de pată și 
mesă. Regele a concesă totodată să i se 
asigure și pe viitoră reginei respectarea 
deplină a drepturiloră sale de regină, ba 
nici la aceea nu se opune regele, ca 
moștenitorulă de tronă Alexandru să ră
mână sub îngrijirea mamei sale.

Episcopulă din Niș a fostă însărci
nată să comunice acestea reginei, care 
acum petrece în Wiesbaden. în cercurile 
mai apropiate ale ei se crede, că Regina 

va fi mulțămită cu aceste concesiuni, 
deși ea tocmai în dilele acestea a decla
rată, că nu vre nici ună feliu de des
părțire, ci doresce se se re ’ntărcă în 
Serbia.

în favorulă reginei, nevasta ambasa
dorului serbă din Petersburgă, SimicI, 
a cerută intervenirea marei ducese Ca
tarina, care a încunosciințată pe Țarina 
despre starea lucrului și Țarina, după 
cum anunță o telegramă din Petersburgă, 
a promisă că va interveni în favorulă re
ginei Natalia.

Foile rusesc! și întrevederea din 
Petersburgu.

Foile rusescl, câte s’au esprimată 
pănă acuma asupra întrevederii împăra
tului Wilhelm cu Țarulă, nu dau prea 
mare importanță acestei întrevederi. Ele 
o consideră, ce-i dreptă, ca ună faptă 
îmbucurătoră și ca ună simptomă de 
pace, nu așteptă însă că ea va aduce 
ună folosă deosebită politică pentru 
Rusia.

Decă împăratulă Wilhelm — (Țioe 
„Novoie Vremiau — a decisă a face ună 
pasă, care ar dovedi lămurită lumei, că 
densulă voiesce să restabilescă cele mai 
bune raporturi cu Rusia, nu va nega 
nimeni marea importanță a acestei de- 
cisiunl, der nu trebue să uitămă, că în 
lumea politică, mai alesă în Germania, 
unde principele Bismark conduce frenele 
guvernului, nu suntă decidătore înclină
rile personale ale mouarchului. Princi
pele Bismark se va strădui, de sigură, a 
trage câtă mai multă folosă pentru Ger
mania din evenimentulă ce ne stă în- 
nainte. Principele Bismark se va folosi 
pdte de ocasiune, spre a propune Rusiei 
să între din nou în alianța triplă cu Ger
mania și Austria, ceea ce ar fi egală cu 
o renunțare a Rusiei la orl-ce politică 
de sine stătătore. Rusia voiesce sinceră 
să trăiescă cu Germania nu numai în 
pace, ci și în amicițiă; der nu va jertfi 
nici unulă din drepturile sale și nu va 
primi nici o condițiune incomodă și res- 
trîngetdre, spre a atinge scopulă acesta.

„Novosti“ asemenea nu așteptă dela 
întrevedere schimbări esențiale în situa- 
țiunea generală europenă. La asigurările 
de pace din Berlină — dice foia rusescă 
— Rusia pdte să răspundă totă numai 
cu asigurări de pace. De altă parte însă 
ea trebue să-și rădice și desvdlte puterea 
armată, ca și Germania, prin nouă înar
mări și alianțe, spre a’șl pute apăra 
integritatea, la casă când nu ar succede 
a susține pacea.

SCIRILE DILEI.
Comisiunea convocată de Ilustritatea 

Sa d-lă Episcopă Ionii Mețiamtcu majo
ritate de voturi a hotărîtă ca „Altini- 
netM se se susțină și mai departe totă în 
Timișora, punendu-se sub supravegherea și 
controla autorității diecesane române gr. 
or. aradane. Totodată s’a făcută și mo
dificările de lipsă, cari se voră desbate 
în adunarea generală, despre care scimă, 
că este convocată pe diua de 9 Augustă 
stilă nou. *♦ •

In Ungaria de susă comuna slovacă 
Klenoțu e forte turburată din causă, că 
învățătorulă poporală dela școla evan- 
gelică de acolo, Carol Salva, a fostă 
destituită din postulă său sub cuventă 

că este ună agitatoră panslavistă. Po- 
porațiunea din Klenoță nu vre să lase 
să se esecute destituirea ordonată de 
autoritatea bisericescă la cererea orga- 
neloră guvernului. Când s’a publicată 
sentința, s’au întâmplată mari escese; 
gendarmii au trebuită să intervină. „Nem- 
zet“ din Pesta pretinde, ca să se ia mă
suri energice din partea organeloră com
petente. — Tristă lrnjru, decă cei din 
Pesta nu cunoscă altă lecă pentru a 
mulcomi spiritele agitate ale Slovaciloru, 
decâtă numai forța și eră forța.

** *
Foile din Parisă spună, că Carmen 

Sylva a invitată peste vară la Sinaia pe 
romancierulă Alfons Daudet și pe com
postorul! Charles Gounod și că ospeții 
reginei voră pleca în curendă cătră Si
naia în romantica reședință de veră a 
familiei reg. din România.

** *
Ministrulă ungurescă de justiția a 

hotărîtă să mărescă clădirea închisorii 
din Aiudă, așa ca în ea se potă locui la 
800 de arestanțl, în timpă ce astădl nu 
potă încăpe în ea mai multă de 350. 
Clădirea se va începe, decă nu la tomnă, 
celă multă în primăvera viitore. După 
ce arestulă se va mări se speră că in
dustria ce se cultivă astădl din partea 
acestoră prisonierl în diferiți râmi, care 
s’a desvoltată deja atâtă de multu, în- 
câtă și din străinătate au începută a se 
face comande, va lua ună aventă mai 
mare și ministrulă crede, că din acesta 
îșl va înapoia statulă celă puțină o în
semnată parte din spesele, ce le va ave 
cu clădirea. Șc * *

Ni se scrie dela Agramă cu data 1 
Iulie: „Două dile amă avută aici ploi 
torențiale. Anulă e forte fructiferă. Fenă 
în abundanță. Viile stau pănă în presentă 
forte bine“.

* * *
In diua de *26 Iunie v. c. se voru 

distribui premiile la institutulu „Lumina* 
din BucurescI, ală căruia directoră este 
d-lă D. II. Cordescu. In acestă institută 
se primeseă școlari, cu învățămentulă 
numai în internată, pentru 4 clase pri
mare și 4 gimnasiale și se prepară .șco
lari pentru bacalaureată conformă noului 
regulamentă școlară din România.

Maghiarisarea unmeloru comnnelora din 
Torontalfi.

In urma unei ordinațiuni a minis
trului ungurescă de interne s’a hotărîtă 
maghiarisarea numeloru mai multoră co
mune din comitatulu Torontalu. S’a dată 
ordină, ca pe viitoră ele să nu se mai 
numescă după adevăratulă loră nume, ci 
după noulă nume ce li-s’a dată. Seria 
acestoră comune batjocurite se află pu
blicată în „Budapesti Kbzlony11 dela ‘2 
Iulie. Ca probă servescă următorea seria:

Originale: jMaghlarisate
Albrechstflor Kis-Teremia,
Heufeld Nagy-Toszeg,
Jabuka Almâs
Constanția Kun-Szdllos,
Krivabara Ujfalu,
Leopoldova Csenta,
Margitița Kis-Margita,
Moltydort Mollyfalva,
Ovcia Bârânyos,
Sare voi ta Sârafalva,
Triebswetter Nagy-Osz,
Franyova Aracs,
Haidușița Istvănvblgy,
Marienfeld 
Uzdin

Nagy-Teremia, 
Ozora,
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Verbița Egyhâzasker,
Neudorf Reva-Ujfalu,
Czernabara Feketeto,
Sakula Torontâl-Sziget,
Seleușă Kevi-Szollos,
Debeljacia Torontâl-Vâsârhely.

Din comitate.
Raportele comiteteloru administrative pe luna 

tui Iunie.

Comitatulă Bistrița-Năseudu. Direc
țiunea poștală a aprobată hotărîrea co
mitetului de a se alătura comunele Caila, 
Blașfalăulă de susă și Blașfalăulă de 
josă la oficială poștală din Sintereagă 
(Somkerek).

Dare s’a încassată cu 1000 fi. mai 
multă ca în Iunie anulă trecută. In ju
mătatea primă a acestui ană s’au încas
sată cu 15,000 fi. mai multă ca în ace- 
lașă timpă anulă trecută.

Inspectorulă de scole dr. Iuliu Havas 
a inspectată în luna acesta mai multe 
scole și a luată parte la esamenele a 20 
de scole. Din aceste esamene raportulă 
inspectorului constată, că causa învăță
mântului poporală în acestă comitată s’a 
îmbunătățită în modă însemnată. Câtă 
pentru limba ungurescă, raportorulă con
stată cu bucuriă, că progresulă făcută în 
învățarea acestei limbi, peste totă clisă, 
e multă mai mare ca altădată.

Comunele din comitată voră fi pro
vocate să trimită adunărei comitatense pe
depsele pentru absențele școlare. Adu
narea va destina banii incurșl pe calea a- 
cesta pentru ajutorarea copiiloră de 
sculă săraci.

Se raporteză, că Ilustritatea Sa D-lă 
Episcopă gr. cat. de Gherla s’a plânsă 
contra fisolgăbireului din Rodna-vechiă, 
pentru că acesta a procedată nedreptă 
în afacerea scolei gr. cat. din Ilva-mare. 
Fisolgăbirăulă este provocată în urma 
acesta, ca să raporteze despre starea 
lucrului.

Comitetulă „Kulturegylet“-ului din 
comitatulă Bistrița-Năsăudă a cerută dela 
ministeriu aprobarea definitivă a cererei, 
de a înființa o grădină de copii (J).

In fine s’a respinsă recursulă țiga- 
niloră din Bistrița, prin care se cerea, 
ca ei să fiă scutiți dela facerea drumu- 
riloră. Orașulă Bistrița i-a îndatorată la 
suportarea acestei sarcine întru câtă 
suntă și ei proprietari de case.

Concertu în Teușu.
Teușă, în 4 Iuliu st. n. 1888.

După cum s’a anunțată în prețuita 
„Gazetă44, în 1 Iuliu n. c. s’a ținută 
„Concertulă împreunată cu jocă în co
muna nostră Teușă. In 30 Iuliu sosiră 
d-nii concertiștl, er pe la 4 ore p. m. 

sosi și conducătorulă acestora, multă do- 
ritulă d-nă profesoră și redactoră ală 
foiei „Musa Română,44 Iacobă Mureșianu, 
împreună cu fratele d-sale domnulă 
Trai ană Mureșianu, sculptoră. întregă in- 
teligință de aici le eși în cale și-i bine- 
ventă predându-le ună buchetă frumosă 
de flori. îndată după sosire urmă 
proba concertului, ce avea a se ține în 
dina următore.

In dimineța de 1 Iuliu se prevedea 
din mișcarea poporațiunei întregei co
mune, că o să fiă o serbătore ne mai 
pomenită în comuna nostră. Nu erau 8 
ore și poporală de ambele sexe era a- 
dunată la sf. biserică, așa încâtă după 
intrarea în biserică, unde pe lângă mult 
on. d-nă Gregoriu Sârbu parochă locală 
mai funcționa ca lectoră D-lă Teologă 
de Blașiu H. Pascu. Omenii nu mai în
căpeau în biserică.

Și cum nu, onorabili cetitori? căci 
corală bisericei nostre, altcum destulă de 
spațiosă, abia putu cuprinde pe d-nii 
coriști, teologi și alții de aprope și de 
departe în fruntea cărora se aflau doi 
domni profesori, unulă de musică și al- 
tulă de cântă. Utrenia a fostă condusă 
de d-nulă profesoră de cântă Nicolau 
Ionașiu luândă parte la cântări d-nii 
teologi Banca, Popă și Pascu, acompa- 
niațl de toți ceilalți d-nl teologi. Din 
cântările liturgice multe s’au cântată de 
cătră d-nii teologi pe note, conduși fiind 
de escelentulă diriginte d-lă prof. Iacobă 
Mureșianu.

Nu pote pena mea să descrie ordi
nea, frumseța și efectulă puternică ală 
cântării acestui coră strălucită biseri- 
cescă. Dela începutulă serviciului di
vină și pănă în fine poporală era adâncă 
pătrunsă, pănă la lacremf, de armonia 
cântăriloră ne mai audite în biserica 
nostră. O bucuriă mare a simțită po
porală nostru ca nicl-odată.

După finirea serviciului divină, la 
12 ore, ne-amă despărțită pentru ca la 
mai mulțl omeni de bine ai comunei 
nostre se ne luămă prândulă. La 4 ore 
după prândă ne întrunirămă cu ' toții în 
sala concertului, care era plină de ascul
tători. S’a esecutată programa ur- 
mătdre:

1. „Rugăciunea*, coră virilă cu a- 
companiare de piano.

2. „OUenca*, esecutată solo pe pian 
de d-lă prof. Iacobă Mureșianu.

3. „Infelice* din opera Ernani cân
tată de d-lă Traiană Mureșianu.

4. „ 0 radă lină“ cântată de corală 
întregă.

5. „Doină.44 cântată de d-lă teologă 
Tr. H. Popă.

6. „Retrasă de ochii lumei,u cântată 
de escelentulă baritonistu Traiană Mure

șianu, care cu vocea sa puternică ne-a 
pusă pe toți auditorii în uimire, așa că 
nu se mai curmau aplausele.

7. „Românie verde ca stejarului ese
cutată de d-nulă prof. I. Mureșianu pe 
piano. Am aurită cu urechile mele pe 
domul și domne, cari au pianurl și suntă 
buni pianiști, esprimându-se în publică 
că mulțl au audită cântândă pe acestă 
instrumentă, der așa o dibăciă, așa o 
desteritate este forte rară.

Aplausele nu încetau după esecutare. 
In fine s’a produsă

8. „Cisla,* cuartetă umoristică.
întregă concertulă a eșită de mi

nune, așa încâtă cu toții mărturisescă, că 
servesce spre laudă și distincțiune tutu- 
roră, cari au concursă la elă. — Streinii 
se esprimau că nici nu puteu presupune 
să rei ;să așa splendidă ună concertă 
românescă. — Se audeau voci din mul
țimea poporului: „vedl, tote acestea nu
mai și numai scola le face.44

Finindu-se concertulă, la 8 ore se 
începu joculă cu o vioiciune rară și în 
armoniă deplină; — deși fuse vremea 
cam nefavorabilă, totușă amă avută d-ne 
și d-nișore în numără destulă de fru
mosă, mai tote costumate, ceea ce le 
făcea să fiă și mai fermecătore.

Atrași de o societate atâtă de alesă, 
atrași de minunata armoniă, atrași de 
gingașele domne și domnișore, ne-amă 
petrecută pănă în cjiua albă.

Tote au decursă spre cea mai mare 
mulțămire a tuturoră; dea Dumne4eu 
ca totă așa frățesce să se întâmple tote 
întrunirile ndstre.

Venitulă totală pănă acuma este de 
peste 120 fl. val. austr. din cari subtră- 
gendu-se spesele, restulă va fi predată 
destinațiunei sale. Ne mai vină și de 
presentă oferte și sperămă că ne voră 
mai incurge.

Vină deci, pre onorabile domne și 
pre onor, domni sprijinitori ai acestei 
întreprinderi, în numele Teușeniloră a 
vă aduce și pe acestă cale mulțumirile 
cele mai sincere pentru marinimositatea 
d-vostră arătată și de astădată față cu 
noi. Dăruiescă-vă atotputerniculă putere 
ca tote întreprinderile salutare să le pu
teți astfelă părtini.

Nu am cuvinte să potu mulțumi 
după cuviință d-lui profesorii Iacobă 
Mureșianu, fratelui d-sale Traiană Mure
șianu, d-lui Nicolau Ionașiu, precum și 
onor, d-nl Teologi, cari necrațândă os- 
tenelă și jertfă, au binevoită a ne pro
cura acestă cți de bucuriă, de însuflețire 
națională. Trăiescă valoroșii d-nl profe
sori! Trăescă tînăra inteligință care ne-au 
ridicată inimile pănă la i.ceriu în acea 

di măreță ce în veci nu va fi uitată și 
ștersă din inimile Teușeniloră.

Stefanu Crișanu.
învăț, rom. gr. cat.

Intemplărî diferite.
Șerpe în pântece. In comuna Bă

lța din comitatulă Bihorului ună copilă 
după ce mânca acasă mămăligă cu lapte 
se duse peste nopte în câmpă ca să pă- 
șuneze vitele. Dela o vreme se culca 
pe pământă și adormi. In timpulă a- 
cesta ună șerpe se apropia de elă și ’i se 
vârî în gură. Copilulă abia a mai apu
cată să pună mâna pe coda șerpelui, 
der nu l’a putută trage afară din gură, 
deorece parte mare din elă intrase deja 
prin gâtă în josă și astfelă alunecândă, 
coda lui din mâna copilului, șerpele se 
vârî în pântece. De atunci, scrie „Ga
zeta Poporului,44 nefericitulă copilă âm- 
blă în susă și în josă cu întristata lui 
mamă cerândă sfatulă unora și altora, 
der pănă acum n’a dobândită nici ună 
resultată, numai atunci se află mai odih
nită, când mănâncă lapte. Mâncarea 
acră ’i causeză dureri și greță mare, pi
lele acestea a consultată și pe mediculu 
de cercă din Vășcău, care ce-i dreptă 
i-a prescrisă nisce lecurî, der lecurile lui 
n’au avută altă efectă, decâtă că au 
produsă o vomare groznică, în urma 
căreia șerpele se svîrcolesce și mai tare 
în pântecile nefericitului copilă. Elă s’a 
dusă în fine la Beiușă, unde s’a supusă 
curei a doi medici de acolo. Resultatulă 
încă nu e cunoscută.

Ucidere. Din părțile Tă.șnadului 
nl-se comunică: Locuitorulă Mihailu 
Sabău din Supurulă de susă, comitatulă 
Selagiului, s’a găsită spândurată în diua 
de 30 Iunie în pădurea Chegii din cer- 
culă Tășnadului. Din constatările medi- 
ciloră secționatorl se vede, că numitulu 
ar fi fostă mai întâiu ucisă și apoi 
spenduratu de alții. Suspițiunea cade 
pe ună nepotă ală lui, cu care în anii 
din urmă a trăită în neînțelegere și care 
fu arestată de gendarmii din Supurulă 
de josă.

Institutnlfi de bactereoW ale prof. Babeșa.
închipuirea că s’ar pute întâmpla 

într’o di să fiu mușcată de ună câne tur
bată și se de viu prin acestă împrejurare 
clientulă profesorului Babeșă, ml-a aprins 
dorința de a vedâ cu deamârantulă In- 
stitutulă nostru de bactereologiă și de 
lucrări anatomo-pathologice care se gă- 
seșce în fața cheuriloră, în vechia casă 
Brâncovenâscă, unde victimele turbărei 
potă găsi astă-dl tămăduirea radicală, 
fără să mai alerge la Parisă.

FOILETONUL^ „GAZ.TRANS.44

CiiiiAitviri poporale,
culese de Iuliu Muldovanti.

Frandă verde leonată
Când eram maicei mai dragă 
M’a jurată Nemțulă sub stegă, 
Sub stegă roșu de năframă 
Trei ani la Nemțulă cătană, 
Sub stegu roșu de mâtasă 
Trei ani sâ nu fiu acasă.
Când cătană m’au luată 
Maica râu m’a blăstâmatu:
Sâ n’ain nici o sârbătore, 
Nici la Pașcl, nici la Rusale, 
Numa’n diua de Crăciună, 
Șatuncea mergendă pe dramă.

Cântă cucu ’n verfă de nucă, 
Vine ■vremea să mă ducă, 
Să mă ducă de aici cu doră 
Ca și luna printre nori, 
Să mă ducă de-aicl cu jale 
Ca și luna printre stele.
Haid’ maică și mă petreci
De-aicl numa până’n Beciu; 
De țl-a păre scurtă calea
Vină pănă ’n Italia,
Acolo m’oră desbrăca:
In locă de sumană cernită 
Ună chepenegă mohorîtă.
Și în locă de cușmă negră 
Ună ciacău legată sub barbă;
In locă de botă pălită 
Pușcă mândră, oțelită;

Ml-or da ’n loculă biciului 
Teca baiouetului.*
Jele-i, Domne, cui i jele, 
Jele i inimei mele, 
Jele-i la totă nemulă meu 
C’am avută eu norocu rău 
Și sunt gata de pornită 
Să mă ducă la eătănitu. 
De va fi vr’ună bine ’n țeră 
Acas’ m’oiu întdree eră, 
Der de-a fi vr’o răutate 
Voi trămite, surori, jjarfe 
Pe la cornurî totă cu flori, 
Pe de laturi cu bănaturi 
In mijlocă pară de focă, 
Decă n’am avută norocă 
Să fiu cu voi într’ună locă... 
Iubite surori frumose, 
Rămâneți voi sănătose 
Cu codrii cei înverdițl, 
Cu câmpii cei înfloriți!*
Când d’a casă am plecată 
Forte rău m’am supărată, 
Din ochi tare-am lăcrimată. 
Cucuie, cucă dușmănosă, 
Ml-ai cântată mie pe dosă, 
Din lemnă verde de stejară 
Să trăescă totă cu amară, 
Totă din lemnulă celă uscată 
Să fiu în veci supărată. 
Blăstema-te-ar Dumnezeu 
Cum m’ai străinată de reu, 
Să nu ședă în sătulă meu!* 

Frunduță verde de fagă 
M’a jurată Nemțulă sub stegă, 
Sub stegă roșu de năframă, 
Trei ani ca să fiu cătană. 
Frundă verde ruptă ’n două 
Eu încă ’să răgută nouă, 
Frunduță de lemnă uscată 
Eu regută la ’mpărată.
Nu, te maică, supăra 
Că mă ducă din casa ta, 
C’oi șede în curți de didă 
Ș’oi mânca prefundă plângendă, 
Totă prefundă d’elă nesărată 
Cum e mai rău de mâncată. 
Sui, maică, pe lemnă de cruce 
Se vedl Nemțulă cum ne duce, 
Că ne-a luată din apoi 
Și ne mână ca pe boi.
Rău mă dore, maică, ’n șele 
De pușcă și de oțele,
Rău mă dore maică ’n spate 
De curele ’ncrucișate...
Cine vre să mai trăescă 
In veci să nu cătănescă, 
Rogă-te lui Dumnedău 
Să nu calce drumulă meu, 
Să nu fiă ’nstrăinată 
Ca și eu din ală meu sată!

Fraudă verde floricea 
Măiculiță, maica mea, 
Iți trimită o cărticea 
Scrisă ’n doră și multă jele 
De năcazurile mele.
Măicuță, de dorulă teu 
Plânge suflețelulă meu.

Maică pentru dumnia-ta 
Mi să rupe inima*
Când d’acasă am plecată 
Forte rău m’am supărată, 
Când porunca ml-a sosită 
Fost’am tare năcăjită, 
Când am prinsă a o ceti 
Inima mi se topi, 
înaintea casei mele
Mă lovi o mare jele, 
Săraca măicuța mea 
Ochii la mine ținea,
Din pieptă tare suspina; 
Plângea totă cu supărare, 
Lacrimele-i curgeau vale. 
Măicuța așa dicea: 
Fiule, nădejdea mea, 
Tu te duci și eu rămâiu, 
Cu cine să mă mângâiu?
— Lasă, nu plânge, măicuță, 
Nu-i rămâne pe uliță.
încetă din lăcrimare, 
Mai lasă din supărare, 
Adă mâna ta cea drâptă 
Și fă bine și mă iertă 
Pentru tote ce-am greșită 
Pănă am copilărită;
Iârtă-mS maică, de tote, 
Vedl că Nemțulă ne desparte... 
Bate, Domne, Nemțu ’n Inimii, 
M’a iuată și n’am fostă bună; 
Bate-o, Domne, cătănie, 
Că năcază îmi face mie!
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Când te cobori din trăsură și intri 
în curtea institutului, constațl îndată, că 
acolo domnesce unii bărbații, care scie 
ce însemnezi cuvintele hygienă și disci
plină, și te uiți curioșii în jurulii tău, 
întrebându-te, decă nu cum-va ai greșita 
adresa și ai intrată altă undeva decâtă 
într o administrația roniânescă.

Profesorul» Băbești.
Cam scurtă de taliă, părândă abia 

de vr’o *27 de ani, obrajii rașl, o mus- 
tăcibră brună subțirică, cuvântarea pri
pită, iată tisiculă profesorului Babeșă, 
care a găsită mijloculă cu vr’o sută de 
mii de franci să înființeze la noi ună 
adevărată institută modelă de bacteoro- 
logiă.

Cu o amabilitate despre care nu 
sciu cum să-’i țină mai bine semă, d-sa 
m’a plimbată prin tote sălile institutului 
și acordândă unui profană mai multă im
portanță decâtă i se cuvine ml-a tălmă
cită cesuri întregi cum se facă tote stu
diile, tote operațiile.

Avendă ca ajutore ună medică adusă 
dela Pesta, ună medică din BucurescI, 2 
veterinari și 4 studenți, doctorulă Ba
beșă, afară de numărosele și importan
țele studii sciințifice ce face, a isbutită 
să curarisescă cu desăvîrșire pe cei două- 
decl și patru de bolnavi mușcațl de cnâl 
și lupi, cari au venită să ceră îngrijirile 
sale. Cura sa cea mai miraculosă este 
vindecarea unui țărână, căruia ună lupă 
turbată îi mâncase nasulă.

Sala de prelegeri.
Alături de biroulă profesorului Ba

beșă uude stau grămădite pe masă co
respondențele dela Pasteur, Koch și alte 
somități, e sala de prelegeri, adică 
scola.

Acestă cameră e luminată cu elec
tricitate și pote conține ună auditoriu 
de peste o sută persone. In fundă e tri
buna profesorului, în față suntă băncile 
aședate în amfiteatru, spre a nu împie
deca vederea celoră dela spate. Dreptă 
înaintea tribunei profesorului, este o 
trapă care se deschide, și printr’ună as- 
censeur se aduce din etagiulă de josă 
în fața eleviloru, cadavrulă asupra că
ruia urmeză să se facă experințele. La 
didh, în fundă, lângă profesoră, e o ta
blă mare de o albeță nepomenită, er în 
fața tablei e ună microscopă electrică 
inventată de Stricker și perfecționată 
de profesorulu Babeșă, care servă spre 
a face studii asupra mierobiloru. Ună 
asemenea aparată nu se mai află decâtă 
în institutulu bactereologică dela Pesta, 
introdusă acolo totă de dr. Babeșă.

Secția asistenților!!. Biblioteca.
Aci camera e plină de aparate mi

croscopice și de colecțiunl de bactere, 
de microbi vii, ținuți într’ună termos- 
tatu inventată de Dr. Babeșă, spre a-i 
menține într’o temperatură pururea con
stantă.

E forte curiosă de observată cum 
bacterile puse în tuburi preschimbă — 
după felulă loră — colorea lichidului, 
și îlă facă pe unulă verde, pe altulă 
roșu seu galbenă.

Biblioteca, care stă deschisă în per
manență, conține cea mai bogată colec- 
țiune de diare și reviste sciințifice, ger
mane și trancese, tote dela numărulă 
înteiu ală aparițiunei.

Museulv.
îndată ce eșl din bibliotecă, intri 

în sala museului.
Iuteresulu celă mare ală acestui lo

cală constă în numerosa colecțiune de 
borcane de sticle, care conțină — decă 
mă potă esprima astfelă — ună felă de 
mostră după tote organele animale a- 
tacate de cutare seu cutare bolă.

Am vădută bucăți de carne de cală, 
atinse de răpciugă, fieată bolnavă de si- 
filisă, plămâni tuberculoșl; în sfirșită în- 
trega colecțiă de bole care facă pe 6- 
menl să moră și pe spițerl să trăescă.

CâțI-va șoricei albi aședațl în nisce 
sticluțe, adastă speriațl momentul u când 
se voră face experiențe pe pielea loră, 
cu numeroșii microbi ai acestoră bble.

Alături de acestă odae, mai este o 
mică sală de fotografiă.

Partea de josă.
In etagiulă de susă. am vădută ceea 

ce se chiamă partea didactică a institu
tului, aceea unde se facă studiile; Ijosă 
este adevărata parte practică.

Cu totă perfecta curățenia care 
domnesce în totă localulă, te strânge 
de gâtă ună felă de mirosă acru îndată 
ce întri în camerile unde se facă cerce
tările producteloră anatomo-pathologice 
trimise de tote spitalele, unde se înbal- 
sameză morții și se mânuescă în perma
nență tote putrigaiurile omenirei.

Aci suntă aparatele de tăiată, apa
ratele de inoculată, spitalurile unde se 
facă esperiențe asupra broșteloră, asupra 
șoreciloră, asupra câniloră.

De o parte, cu desăvârșire isolată, 
la aeră curată, este camera unde se fac 
inoculațiunile pe omenii mușcațl de do
bitoce sălbatice ; er la aripa dreptă a 
casei, acolo unde se va construi în cu- 
rândă o morgă, e deocamdată grădina 
unde epurii și epuroicele îșl dau tote si
lințele spre a înmulți numărulă sărmani- 
loră pui cart servescă pentru facerea 
experiențeloră.

Ună medică, ună omă, care ar cu- 
nosce limbagiulă lui Hypocrate, ar fi 
găsită negreșită mijloculă să facă o des
criere mai sciințifică, mai bogată; mie 
îmi pare bine că am putută scăpa fără 
să vorbescă latinesce.

(Epoca). D. R. R.

Literatură.
Din Istoria Românilorii in 6 volumuri 

a d-lui A. D. Xcuopol va eși în curendă 
de sub țipară volumulă I, cuprindândă 
Istoria vechia, formarea naționalității ro
mâne, împărțită în 4 capitole: 1 Timpu
rile ante-romane. 2. Dacia sub Romani.
3. Năvălirea Barbariloră, prima periodă, 
Românii în munți. 4. A doua periodă; 
începuturi de stată. — Volumulă cuprinde 
20 de coli (640 pag. în 8") mare și con
ține acestă bogată materiă espusă în modă 
critică, cu citarea și analisa amărunțită 
a tuturoru isvoreloră din care a fostă 
culesă.

Doritorii de a-șl procura acestă in
teresantă lucrare, — a căreia lipsă este 
atâtă de simțită între Români, o istoriă 
completă a nemului loră, — suntă ru
gați a trimite d-lui autoră, A. I). Xeno- 
polă în Iași (România), prin mandată 
poștala, în valută austriacă suma de 5 fl. 
pentru cari li-se va trimite sub bandă și 
recomandată volumulă I.

Celelalte volumuri vora apăre în 
restimpurl de câte 6 luni, cuprindândă: 
II) Istoria Româniloră dela descălicare 
pănă la Mihaiu Vitezulă. IH) Dela Mi
haiu Vitezulă pănă la Vasilie Lupu și 
Mateiu Basarabă. IV Dela Mateiu Ba- 
sarabă și Vasile Lupu pănă la Fanari- 
oțl. V) Epoca Fanarioțiloră. VI) Dela 
1821 pănă la unire, și indicele.

In totă cursulă espunerii se consa
cră o largă parte a Istoriei Româniloră de 
peste Carpați.

Au eșită de sub țipară: Predice po
pulare de Gavr. Popă, Protopopulă Clu- 
șiului. 1. Pe Dumineci Tom. I. și II 2 fl.
2. Pe serbătorl Tom. III. 1 fl. Venitulă 
de jumătate e ală fondului tractuală.

La autorulă se mai află din istoria 
revelațiunei divine broșuri singuratice 
din ambele tomuri cu preță scădută, în 
locă de 50 cr. broșura, cu 30 cr.

Doritorii de a ave completă acestă 
opă, constătoră din 2 tomuri, potă afla 
la auctorulă broșuri singuratice cu 30 cr. 
esemplarulă, er tomula ală Il-le și în- 
tregă în tTe-o 20 esemplare â 2 fl.

Publicare de concursu.
Direcțiunea seminariului tinerimei ro

mâne gr. cath. dela gimnasiulă din Blașă 
aduce la cunoscința on. Publică, care vo- 
esce în anulă acolastică viitoriu 1888/9 
a-șl cresce fiii înseminariulă numită, cumcă 
terminulă concursului de primire este 15 
Augustă st. n., pănă la care di toți pă
rinții doritori ca fiii loră să fiă primiți 
în acelă seminariu pe anulă școlastică 
viitoră, voră ave a-șl trămite concursele 
adresate Escelenției Sale Prea Sânțitu- 
lui Metropolită în Blașă, de unde apoi 
în timpulă celă mai scurtă li-se voră es- 
peda resoluțiunile.

La concursulă celoră ce nu au mai 
fostă în seminariu, este de-a se alătura 
și testimoniulă de pe clasea absolvată în 
anulă școlastică espiratu.

Condițiunile pnmirei suntă urmă- 
torele:

1. Pentru ună tînără voră fi de a 
se plăti câte 10 fl. v. a. pe lună, și așa 
pe uuă ană școlastică 100 fl. v. a. Plă- 
tirea are să se întâmple cu totă punctua
litatea în două seu în patru rate antici- 
pande, ceea ce părințiloră li-se aduce 
aminte cu totă seriositatea, căci altmin
trelea Direcțiunea în decursulă anului va 
fi silită a dimite pe elevii, ai căroră pă
rinți, tutori seu îngrijitori nu au solvită 
ratele la timpulă său.

2. Pentru fiăcare tînără la începutulă 
anului este de a se solvi o tacsă de în
scriere de 4 fl. v. a.

3 Fă-care are să aducă cu sine:
a) 4 părechl de schimburi bune de 

pânză seu giolgiu.
li) 4 năfrăml de pusunară și 2 la 

grumadl.
c) 2 părechl de călțiunl buni și pa

tru părechl peciorete (fusecli seu ob- 
dele.)

4. Vestminte de pată:
a) ună străjacă (sacă pentru paie) 

la așternutulă de desuptă.
li) fețe albe de pată.
c) 2 perinl și 4 fețe de perinl pis- 

trițe și țolă seu plapomă.
d) 2 fețe albe de giolgiu de coperită 

patulă.
Atâtă vestmintele de pată, câtă și 

albiturile seu schimburile au să fiă de 
acasă însemnate cu numele elevului res
pectivă, căci altmintrelea superioritatea 
institutului nu pote lua nici o răspundere 
la casă când s’ar’ pierde.

5. Fiă-care tînără are mai încolo 
să-și aducă 3 ștergare și 2 piepteni 
unulă rară și altulu desă, apoi ună cu- 
țită, o furculiță și o lingură de pacfong, 
ună păhară și 3 șervete.

6. Fiă-care tînără are mai încolo 
să-și aducă și periă de vestminte și de 
curățită călțiunii.

7. Părinții în decursulă anului sco
lastică să nu trimită fiiloră din seminară 
nici articlii de mâncare decâtă pote la 
sărbătorile cele mari fiindă în privința 
acesta în deajunsă provăduțl în institută 
nici bani, ci lipsele de vestminte cărți 
și alte de genulă acesta, să li-le supli- 
nescă pe calea superiorității ca așa să 
se evite orice ocasiune la escese și trans
gresiuni de disciplină dăunătore educați- 
unei și progresului în studii. Condițiu- 
nea acesta li-se aduce cu deosebire a- 
minte părințiloră, tutoriloră și îngrijito- 
riloră, căci altmintrelea superioritatea 
seminarială nu pote lua asupra sa nici o 
răspundere în nu puține privințe pentru 
elevii concrecjuțl îngrijirei saie, și ur
mările neobservărei condițiunei acesteia 
părinții voră ave să și-le ascrie șieșl.

Pentru suma de 100 fl. v. a. pe ună 
ană scolastică tineriloru se va da urmă- 
torea provisiune:

1. Locuință în etagiulă seminarului 
în sale mari sănătose, luminose provă- 
dute cu tote supelectilele de lipsă și cu
rățite în fiecare di de două ori.

2. Viptă întregă regulată și în spe
cie, în dilele de dulce:

a) dejună, câte ună pătrară de li
tră de lapte caldă cu pâne.

b) prândă, trei piese și anume : supă 
de carne, came cu sosă și mâncare grosă 
cu carne seu friptură.

Er în Dumineci și sărbători pe lângă 
aceste și aluată.

c) Cină, două piese, anume: supă 
de carne și mâncare grosă cu carne. 
In dile de postă, dimineța supă de chi- 
mină cu pâne, la amedă cu o piesă mai 
puțină ca în dile de dulce, er sera supă 
și mâncare grosă de legumi, brânză seu 
lapte.

3. Spălatulă întregă peste ană. Pen
tru întăritulă schimburiloră însă se va 
plăti separată, și anume 3 fl. la înce
putulă anului.

4. Luminatulă în totă timpulă re- 
cerută.

5. Incălflitulă în timpă de ernă, în 
șalele de locuită, de dormită, în refec- 
toriu și în chilia morboșiloră.

6. Medică și medicină din apotecă 
seu de casă pentru cei morboșl și vip
tulă prescrisă de medică.

7. Instrucțiune în casă de lipsă prin 
individl eminențl. După ce din motive 
de higienă și curățeniă s’a adoptată pen
tru tinerime în ediflciulă seminarială și 
o scaldă de apă caldă, așa ca fiecare 
tînără să se potă folosi și de scaldă de 
câteva ori pe ană după disposițiunea 
direcțiunei, fiăcare tînără va solvi ia în
ceputulă anului o taxă de 1 fl. v. a. 
pentru folosirea scaldei.

Părinții, cari ar dori ca fiii loră să 
mânce la masa superioriloră seminariall 
viptulă acestora, aceia voră ave de a 
solvi pe lună pentru ună tînără dela 
14—16 fl. v. a., după etate. Viptulă a- 
cesta constă a) la dejună cafea cu lapte 
b) la ameflă 4 specii în fiecare di afară 

de dilele de postă, când suntă numai 
trei, c) sâra 2 specii.

Fiăcare tînără va căpăta pe di pâne 
tot de una calitate și anume dimineța 
100 gr., la ameflă 300 gr. și sera er 300 
gr.; cu totulă 700 gr. pe di.

Atâtă tinerii, cari au fostă susce- 
puțl în institută încă în anii trecuțl, cât 
și cei ce dorescă a fi suscepuțl acum 
mai înteiu, voră avea să-și trămită su- 
plicele pănă la terminulă indicată. Cei 
ce nu voră trămite suplicele în scrisă, 
nu voră fi luațl în considerare. Er cei 
primiți voră ave de a se presentape 31 
Augusta 1888 înaintea direcțiunei semi
nariall spre a fi visitațl prin mediculă 
archidiecesană, când apoi cei ce nu vor 
fi deplină sănătoși seu infectați cu morb 
contagiosă, se voră dimite.

Blașiu, 5 Iuliu 1888.
Dr. Alesandru Grama,

Dir. sem.

Cununia și Logodnă.
D-lă dr. Alesandru Popă, medică în 

Blașă, se va cununa cu d-șora Camilla 
Nistoră Joi, în 12 Iulie s. n., în biserica 
catedrală din Blașu.

D-lă Virgiliu P. Popescu s’a logodită 
cu d-șora Florica V. Stefănescu din 
Ploescl.

Felicitările nostre!

DIVERSE.
Obiceiu frumoșii. In unele ținuturi 

ale Spaniei de sudă există ună obiceiu, 
ce face ondre atâtă poporului care’lă 
practică, câtă și clerului, ce îlă spriji- 
nesce, acestă obiceiu reamintesce tim
purile primeloră comunități creștine, în 
care faptele de caritate treceau dreptă 
cea mai bună sfințire a sărbătoriloră. In 
dilele de sărbătore preotulă satului se 
urcă la amvonă și face cunoscută, când 
cere ocasiunea. cu voce înaltă: „Frați- 
loră, știți că vecinulă nostru N.N. e 
bolnavă, câmpulă îi stă nelucrată. Insă 
voi n’ațl uitată obiceiulă străbuniloră 
și ar fi de prisosă să vă aducă aminte. 
Declară că se pote munci astădl și vă 
sfătuescă să venițl în ajutorulă fratelui 
vostru. Apoi dă binecuvântarea și lumea 
plecă din biserică. Omenii se ducă a- 
casă, iau uneltele de muncă și bărbați, 
femei, copii și bătrâni se ducă la câmpulă 
celui bolnavă spre a îlă ara, secera etc. 
după împrejurări. După ce bolnavulă 
se face bine, elă îșl găsesce moșiora în 
stare bună și totdeuna e gata și densulă 
a da ajutoră altui nenorocită.

Scola de fete a Assoeiațiunei.
Rectificare. In concursulă Associațiu

nei transilvane etc. relativă la vacanțele 
de învățători și director» pentru scola 
superioră de fetițe c-u internată publicată 
pe pag. IV în numerii 137, 138 și 140 
la rândul u ală 10-lea de josă în susă ad 
B) să se citescă: „cu postulă de directo
rat (nu „cu postulă de directoră“) 
căci în internată! potă fi aplicate numai 
femei.

B9** Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" il 5 cr. se potă cum
păra în tutungeria I. (Sross. în li
brăria Airolae Chircii și Adult 
Albrecht.

Cursulu la bursa de Viena
din 7 Iulie st. n. 1888.

Renta de aură 4“/i>............................
Renta de hârtii 5n/0............................
Imprumutulă căiioră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiioră ferate de 

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

ostil ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiioră terate de 

ostil ungare (8-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare.......................
Bonuri cu clasa de sortare .... 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 
Bonuri cu cl. de sortare...................
Bonuri rurale transilvane..................
Bonuri croato-slavone.......................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.....................................
Imprumutulă cu premiulă ungurescil 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului-.....................................
Renta de hârtii austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă...................
LosurI din 1860 ................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungur. . 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei .......................
Napoleon-d’orI.....................................
Mărci 100 împ. germane...................
Londra 10 Livres sterlinge . . . .

102.10
89.95

151.—

97.70

115.—
105.—
105.—
104.75
104.50
104.25
1(M.—

100.60
129.80

125.—
81245

803.—
811.10

5.91

82.60
112.70
139.25 
878.—

r
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Nr. 141 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

Dela comitetului centralii electorala ala comitatului Brașovă.
Nr. 36—1868.

PUBLICAȚIUNE.
Avendă in vedere, că conformă rescriptului prea înaltă ală 

Exelenței sale d-lui președinte ală dietei ungare cu dato 21 Iunie 
a. c. Nr. 1122—1887/92, Ioană Imricli, deputatulu cercului Ghim
bavă (2-a) din comitatulă Brașovă a renunțată de a representa mai 
departe acelă cercă, în urma conclusului luată de dieta amintită în 
11 Iunie a. e. Nr. 1322—1888 s’a provocată subsemnatul^ comitetă 
centrală electorală din partea președintelui dietei a dispune în cer
cul ti ală 2-lea cele necesare pentru alegerea unui nou deputată.

Comitetulă centrală electorală a determinată ca <]iua pentru 
alegerea ce este de a se îndeplini în acestă cercă electorală pe pe- 
riodulă 1888—1892 supusă acestui comitetă centrală electorală, pe 
basa țj-lui 57 art. de lege XXXIII din anulă 1874, ijiua de 15 Iulie a. C.

Pentru conducerea alegerei și pentru adunarea voturiloru se 
esmite în acestă cercă ală 2-a următorea comisiune cu loculă 
de alegere Ghimbavă:

loslfîi Thick de președinte,
I)r. Herell Hemic, de vice-președinte,
(Jarolft Bolescli secretară,
George Nicolaus de secretară locțiitoră, 
Merthes Ioanu de secretară locțiitoră.

la singuraticile comunePentru darea voturiloru cu referință
s’a statorită următorulă șiră:

1. Ghimbavă.
2. Cârstiană.
3. Reșnovă.
4. Vulcană.
5. Codlea.
Alegerea începe

Fiesce care alegetoru cercuală pote recomanda candidați dietalî, 
acesta recomandațiune trebue se se dee în scrisă președintelui pen
tru alegeri, seu în (țiua dinainte de alegere, seu la o jumătate de 
oră după începerea alegerei.

Decă președintele pentru alegeri ordoneză votarea în sensulă 
legei, atuncia aceea începe dimineța la 9 ore.

Votisarea se face publică și nominală amSsurată §-lui 75 art. 
lege XXXIII anulă 1874 și §§-loră ce stau în legătură cu acesta.

Ceea ce se aduce la cunoscința tuturora cu acea observațiune, 
alegerea se va efeptui în casa comunală a respectivului locă 
alegere, și că este oprită a veni la alegere cu bâte seu arme.
Din ședința comitetului centrală electorală ală comitatului Bra- 

șovu ținută în 28 Iunie 1888.

11. Rotbavă.
12. Măierușă.
13. Apatia.

6. Hălchiu.
7. Nou.
8. Crizbavă.
9. Bodu.

10. Feldiora.
la fliua de 15 Iulie a. c. 8 ore înainte de prânzii.

de

că 
de

luliu Roll m. p.
Consil. regiu, vice-comite, președintele 

comitetului centralii.

Dr. Fried, lekel,
notarii.

92,3—3

Rugâmti pe domnii abonați ca la reînoirea prennineraținnei să binevoiască a scrie pe cuponultt manda
tului poștalii și minierii de pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru pana acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

abouamentu
la

75

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 <ji 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românilorfi de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiun! 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 indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anula întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci —lei, plătibill și în bilete de bancă or! maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 3'/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă. scolastică si literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri <le probă se trimită gratisu ori-cui cere.

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

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

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

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

Cuventărî bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuventărî bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

Elu trebue se se însâre. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

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

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

Hermană și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețuia 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
țulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

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

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

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, II, HI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. —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. Prețuia 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosula 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vățătorilora și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesora pre- 
parandialu. Prețuia unui esemplarâ cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflăma 
vre-tină opă, întocmită după lipsele 
scolelora nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dăma mai alesă directoriloră și învS- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobata prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

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

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

cu multa folosa de cătrâ preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețuia 
1 fl. 10 cr.

Nu mS uita. Colecțitme de vier
suri funebrall, urinate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducâtore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrila Trrfii profesora preparan- 
diala. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarul^ 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 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritarii sufletescfl. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

Visulfl Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-tțeu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețuia unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. IsusQ Christosu. 
Prețuia unui esemplară legată și spe
dată ffanoo e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


