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BRAȘOVU, piața mars Nr 22. 
Scrisori nelrancH:a nu se pri- 
mescâ. Manngjiip o nu se re- 

tri mi u!

Birourile de anusciuii:
Brașovu, piața mare Nr. 22.

In se rute maj primesc ti în Viena: 
iîudol/Mostre. Htiasaistan <fc Fop/«r 
(Otto Maas}, Hunrtch Schakk, Alois 
Hrmdl. ii.Dukes, A.Oppiltk.J Dan- 
mfurff; în Budapesta : 2. V.Gold- 
btretr. Anton .Mesei. Kckxtein Bemat; 
în Frankfurt: G.L.Daubt. tn Ham

burg : .4. Steaur.
Prcțulu inserțiunilorti: o seriă 
Rarmondu pe o colână 6 cr. 
tfi 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarii a si învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o se

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

Nr. 150.

LI.
Brașovii, Sâmbâtă 9 (21) Iulie

„Gazeta-1 iese în fie-caro <|i.

Abonamente penirn Atstro-Uutaiia 
Pe unfl anu 12 fl., pe șĂse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Peniru România și siiăinâlane:

Pe unu anu 40 franci, peș^se 
luni 20 franci, pe ^rei luni 

10 franci.
Se prenumeră la t<Ue ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

ADonamnln jenirn Brașovu: 
laadministrațiune, piața mitre 
Nr. *22, etagiulii I.: pe unu and 
10 fl., p« ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du s u 1 u în 
casă: Pe unii anu 12 fl,. pe 
șăso luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esemplaru 5 cr. v. a. său 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtă și 
inserținnile sunt n se plăti 

înainte.

1888.
IsTon aToonamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI».
Cu I Iulie 1888 st. v. s’a deschisă nou 

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

Prețulu abonamentului:
Pentru Ânstro-lingaria:
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni (5 fl. 
pe unii anu 12 fl.

Pentru România și strâinâtate : 
pe trei luni 10 t'rancl, 
pe șese luni 20 t'rancl, 
pe unu anii 40 franci.

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

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

Aimiulstraținnea „Gazetei Transilvaniei".

Cine amenință pe Sași?
i.

Brașovu, 8 Iulie st. v. 1888.
Gogorița, cu care Ungurii dela 

guvemu sparie mereu pe Sașii ar
deleni, este pretinsuld periculU, 
de care aceștia ar fi amenințați 
în așa numitul!! „fundă regescfl“ 
din partea elementului românescu.

De câte ori se ivesce vr’o ces- 
tiune, care reclamă cu necesitate 
conlucrarea Sașiloru și a Româ
niloru spre a se apera în contra 
asupritorului comună, foile guver
nului ungurescu le vină Sașiloru 
cu acesta gogoriță, avendu de 
scopu a-i ține astfelu în viața 
publică politică isolați și desbi- 
națî de Români.

Și alegerile din urmă comu
nale, întâmplate aici în Brașovu, 
au datu prilegiu foiei subvenționate 
maghiare din Clușiu de a-le vorbi 
din nou Sașiloru de primejdia în 
care s’au băgată, aliându-seîntr’ună 
cercă electorală cu Românii spre 
a trânti pe Unguri, „aliații loru 
naturali “.

Să cercetămu puțină pe ce se 
întemeieză părerile ce le desfășură 
„Kolozsvar11 în articululu seu re
produsă în numerulu nostru de eri.

„La sate“, flice ibia guverna
mentală maghiară „în multe lo
curi suntu în maioritate prepon- 
derantă Românii, cari din cji în 
di cuprindă mai multă teritoriu 
din fostulu „pămentă regescă.“

Cu alte cuvinte li se cjice Sa
șiloru: nu vedeți că vg cuple- 
șescă Românii, de ce le mai dațl 
der mână, de ajutoră ca să în
vingă pe Maghiari la alegerile co
munale ?

Se vedemă mai întâiu cum stă 
lucrulă cu pretinsa cupleșire.

Este în deobsce cunoscută, că 
Românii se înmulțescă mai tare 
ca Sașii și că în unele locuri, 
fiindu muncitori și păstrători, le-a 
succesă în cursulă aniloră a se în
tări și în privința materială pe 
pămentulu de odinibră „regescă“.

Ei bine, ce denotă acestă 
faptă ?

Nimică mai multă nici mai 
puțină decâtu o progresare a Ro-

mâniloră în cursulă naturală ală 
desvoltării loră, o progresare, care 
nu oferă nimică surprindătoră.

Se nasce acum din punctă de 
vedere politică întrebarea, că ore 
compatrioții noștri sași fire-ară în 
stare să împedece și se pună sta
vilă acestei desvoltări naturale a 
elementului românescu printr’o a- 
lianță cu Ungurii seu prin altă 
mijlocă ?

Decă puterea, fiă și numai în- 
câtu privesce administrația comu
nală pe fostulu „fundă regescu11, 
ar fi în mâna Româniloru, atunci 
ar ave drecare înțelesă ca Sașii să 
voiască cu ajutorulă Unguriloră 
se le ia Româniloru puterea din 
mână.

Dpi bine este cunoscută că adl 
în țeră și în comitate domnesce 
eselusivă Ungurulă, er câtă pen
tru administrația comunală în fos
tulu „fundă regescă“ ea se află 
aprope cu desăvârșire în mânile 
Sașiloră.

Ce ară pute der dobândi Sașii 
dintr’o alianță cu elementulă un- 
gurescu ca să se potă îngrădi în 
contra sporirei și a întărirei ele
mentului românescă ?

Și 6re de douetjeci de ani și 
mai bine, de când suntu Ungurii 
la putere n’au mersă Sașii arde
leni totă cu ei, lăsându-se a fi 
amăgiți de promisiunile ce li le 
făceau sub cuvântă, că-i voru apăra 
în contra preponderanței elemen
tului românescă și a periculului ce 
i-aru amenința din partea lui ? Nu 
i-au sprijinită ei multă puțină — 
deși numai indirectă prin ratiha- 
bițiunea actelor loră de violență — 
cu atitudinea loră politică în 
campania, ce avuse de scopă a des- 
poia. Ardelulă de autonomia sa și 
pe Români de tote drepturile lorii 
politice-naționale ?

De ce der cu tbte aceste Sașii 
n’au putută împiedeca sporirea și 
înaintarea elementului românescă 
In fundulă regiu ?

Pentru că era o absolută im
posibilitate de a dicta Românului 
ca se nu mai înainteze, când cu 
totă vitregitatea timpuriloră, elă 
mai ave orecarl condițiunl, în cari 
putea și trebuia se progreseze.

Și acestă fenomenu nu s’a pe
trecută numai pe „pămentulă re- 
gescă“, ci și în celelalte comitate 
îlă vedemă în multe locuri. Este 
puterea elementară a procesului 
de desvoltare, care mână pe Ro
mână înainte pe tăte cărările în 
mânianecurmateloru prigoniri, asu
priri, urgisirl și năpăstuiri, ce Ie 
întâmpină din tote părțile.

Amă vrea se scimă acum decă 
pbte fi lucru cu minte și politică 
a voi să te opui unui procesă na
turală și decă nu cumva Sașii, 
declarându-se pe față ca dușmani 
ai desvoltării Româniloră, ar face 
ca acesta desvoltare, care se pe
trece ac|I paclnicu și neoiensivă, — 
căci locu destulă este în acestă 
țeră pentru toți — se ia deodată 
ună caracteră dușmănosă făță cu 
elementulu săsescă, devenindă ast
felu în adevâră amenințătbre pen
tru elă ?

Ungurii și întâlnirea împăraților!
întâlnirea împăratului germană 

cu Țarulu Rusiei o consideră 
„Egyetertes11 în articolulă seu de 
fondu dela 18 Iulie ca unu „eve- 
nimentu cu totulă neplăcută41 pen
tru Maghiari.

„Este faptă, — elice numita foiă, — 
că Wilhelm II de aceea umblă după 
prietinia Țarului, ca să stabilescă rela- 
țiunl mai bune între Germania și Rusia. 
Acesta însă numai așa se pote întâmpla, 
decă Germania va face unii astfeliu de 
compromisă în cestiunea Bulgariei, care 
deși nu va satisface întru tote preten- 
siunile Rusiei, der celă puținii va îm
păca egoismulă guvernului rusescii și va 
recuuosce ca corectă procederea consec
vență a lui în timpulu celorii doi ani din 
urmă.

Acesta este adevărata însemnătate 
a călătoriei la Petersburg^ și în acesta 
se cuprinde cu privire la noi tendința 
periculosă. Niciodată n’am dată espre- 
situie unei încrederi orbe față cu poli
tica berlinesă, der că prințulii Bismark 
ar vre să pornescă contra nostră ună 
procesă de despărțire, cu acestă grozavă 
suspițiune nici noi n'am învinovățită 
„fidelitatea germană11, pe care discursulă 
de tronă ală lui Wilhelm II a accen- 
tuat’o cu atâta putere. Mai multă ne 
tememă de aceea, că Germania va ave 
în modă esagerată să-și validiteze față 
cu noi drepturile sale de aliată.

„Blândii noștri optimiști11 — dice 
mai departe „Egyetertes11 — spereză, că 
întâlnirea dela Petersburgă nu va ave 
ună resultată intenționată. Pote fi, der 
fără îndoielă că împăratului Wilhelm îi 
zace la inimă, ca călătoria sa să aibă și 
succesă și și politica germană va face 
totă posibilulă, ca pasulă solemnelă ală 
împăratului să nu fiă făcută de geba. 
Si nu tic facemă der nici o ilusiune des
pre aceea, că erăși urmiză o astfelu de 
fașă a politicei germane, când romii vede 
mai multă paguba, de.eâtă folosulu lăudatei 
nostre alianțe. Astădl idea fundamentală 
a politicei germane se află în contradi- 
cere cu ceea ce trebue să formeze idea fun
damentală a monarchiei nostre. Ger
mania voiesce să facă ună compromisă 
cu Rusia, ună astfelă de compromisă, 
care se pote câștiga cu concesiuni fă
cute numai în contulă programului de 
pănă acuma orientală ală monarchiei 
nostre. Noi însă credemă, că acestă 
programă nu suportă nici ună felă de 
concesiune. Să nu ne facemă der spe
ranțe din partea Berlinului, der să ve- 
ghiămă asupra Vienei...

Este Timișora orașn nnînrescn?
Pe când șoviniștii unguri dau nă

vală asupra naționalitățiloră nemaghiare 
cu scopulă ca să le maghiariseze cu fier 
și focă, pe atunci unele momente de 
tristă desamăgire îi făcu din când în 
când să se deștepte și să vedă, că suntă 
încă departe, de totă prea departe de 
țînta loru. Astfelă „Egyetertes11 în nu- 
mărulă său dela 18 Iulie vine și se 
plânge contra orașului Timișora, care 
deși se află în Ungaria propriă disă și 
figurâză înaintea șoviniștiloră unguri ca 
orașă „neaoșă11 maghiară, în realitate nu 
este nici pe departe ună orașă ungu- 
rescă. Dovedă despre acesta este starea 
în care se află literatura diaristică ma

ghiară în acestă orașă și despre care 
„Egyetertes11 scrie următdrele ;

„Literatura diaristică maghiară este 
în Timișora într’o stare încă forte copi- 
lărescă, ceea ce în genere disă arată, 
că acestă împopulată și inteligentă oraș 
ală Ungariei de medă-di nu pre are in
teresă față cu ideea de maghiarisare... 
Față cu ună diară ungurescă, în acestă 
orașă se vină trei diare germane. Din 
diarele ce sosescă cu posta, 80 percente 
suntă diare nemțescl... Singură „Pester 
hloyd11 merge în atâtea esemplare la 
Timișora, câtă tote diarele ungurescl din 
capitală împreună luate.

„Mare trecere au în Timișora și 
diarele nemțescl din Viena, ceea ce este 
cu atâtă mai tristă, cu câtă din diarele 
nostre beletristice abia mergă câteva e- 
semplare la Timișora, din contră diarele 
de modă și diarele ilustrate din Viena 
și Germania sosescă în Timișora în nu
mără considerabilă atâtă la adresa di
rectă a abonanților, câtă și a librariloră, 
cari le împartă între locuitori.11

„Totă așa stămă și cu diarele umo
ristice. Abonanții tuturora diareloră u- 
moristice ungurescl abia formeză a decea 
parte din suma abonanțiloră ce-i are în 
Timișora foia umoristică nemțescă „Flie- 
gende Blatter,11 care merge la Timișora 
mai multă decâtă în o sută de esem
plare.11

Astfelă stândă lucrurile, cum mai 
potă spera șoviniștii unguri să maghiari
seze naționalitățile nemaghiare, mai alesă 
cele din Ardeală, după-ce în cele mai 
principale orașe ale Uugariei se află ei 
înși-șl în periculă de a fi înghițițl de 
celelalte elemente?

Monumentulu lui Gambetta.
In diua de 14 Iulie st. nou, aniver

sarea republicei francese, s’a inaugurată la 
Parisă statua lui Gambetta, ridicată pe 
piața Carrousel. O mulțime imensă a- 
sistâ la inaugurare și discursuri căldurile 
s au pronunțată. Iată descrierea monu
mentului precum o găsimă în diarele 
francese:

Monumentulă are o înălțime de ‘27 
metri, 70 cm., adecă câtă o casă cu pa
tru caturi. Are ună soclu și ună pilonii 
de lespedl pe a căruia față principală se 
detașează statua marelui patriotă, încon
jurată de patru figuri.

Gambetta, cu fruntea ridicată, cu 
brațulă dreptă întinsă, ca pentru a arăta 
fruntaria, este representată pronunțândă 
cuvintele elocuente din 1870, gravate 
d’asupra capului său :

„FrancesI, ridicați-vă, în sufletele și 
hotărîrile vostre, la înălțimea pericolului 
care amenință patria. Stă încă în pu
terea vostră să arătațl lumii ce este ună 
poporă mare care nu vre să peră“.

Cu brațulă stângă împresără gâtulă 
unui soldată rănită, care, sprijinindu-se 
pe ună tună și ținendă în mâna dreptă 
o sabiă frântă, simboliseză armata sleită 
de puteri pe jumătate învinsă.

La dreptă oratorului suntă grupate 
celelalte trei figuri.

La picidrele sale, ună adolescentă cu 
brațele gole și cu gulerulă lată ală ma
rinarului se plecă, cu ună genunchiu în 
pămentă, ca pentru a lua o armă de josă. 
Ochii săi plini 'de credință privescă cu 
iubire pe acela, care dă entusiasmulă și 
mândria bărbătească. E apărarea națio
nală pregătindu-se pentru cea din urmă 
opintire.

D’asupra acestei figuri, și răsărindă 
din petră, apare torsulă nervosă ală unui 
ofițeră, care ține cu amândouă manele 
patulă unei pusei și se esalteză de cu-
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vintele înflăcărate ale marelui cetățeană. 
E veterauulă care se uneșce cu tinerimea 
ce se ridică pentru apărarea pământului 
țării.

In fine ridicându-se în aeră și f'ă- 
cândă tină fundă de gloriă cupului ener
gica ala lui Gambetta, geniula înaripata 
ala Patriei, ținândă rudulă unui stegă 
care se desfășură și se umflă d’asupra 
umerilora săi, inspiră pe oratorii, solida 
iufipta în redingota și în pardesiula său 
cu gulera de blană, ale cărui reveniri, 
larga drapate, se deschidă la bătaia ven- 
tului.

De desuptida grupului o placă de 
marmoră portă scrise cuvintele:

„LUZ GAMBETA 
Patria și Republicai

SCIR1LE BULEI.•
La Universitatea din Budapesta în a- 

nula scolastic 1887-8 au fosta aplicați 
221 profesori ordinari, estraordinarl și 
suplențl. StudențI au fosta în semestrula 
înteiu 3746, în ala doilea 3541. Anume 
90 la facultatea teologică, 1650 la cea 
juridică, 1178 la cea medicinală și 326 
la cea filosofică; apoi au mai fosta 229 
elevi de farmaciă și 68 de moșărita. In 
privința religiunii au fosta 1491 romano- 
catolicl, 1145 jidani, 409 reformați, 324 
luterani, 95 gr. or., 68 gr. cat. și 9 uni
tari. Din Ungaria au fosta 3476. din 
Croația 33, restulu din alte țări.

« *
Ginmasiulă de statiî din Sibiiu a fost 

cercetata în anula acesta de 280 tineri 
între cari 124 români. înainte de 1868 
gimnasiula acesta era cercetata de câte 
700 tineri.

Foile austriace aduca scirea, că Ser
bii din Dalmația, carl de multi ani încoce 
au alesa tota cu partida italiană de a- 
colo, s'au împăcata acum cu Croații și 
s’au aliata cu ei. Resultatulă acesta se 
atribue stăruințelora episcopului Stross- 
mayer.

•* sȘs
In Bucuresci a reposata veteranula 

profesorii și directord de pensiona Con
stantină Codreamt în etate de 78 ani. 
Mica lui avere imobilă, ce dă ună ve- 
nitd de vre-o 1300 lei pe and, a testat’o 
bisericei „Isvorulă de sub Mihaiu Vodă.u

x *
Din 0 dare de semă a d-lui V. A. 

Ureche aflămd, că /ondulă- statuez lui Mi- 
ronă Costină consta la finea lui Iunie din 
15,500 lei depuși la bancă. Din acești 
bani suntu a se mai plăti 10,000 lei în 
aurd sculptorului la Parisd și restuld va 
servi la soclu și transported statuei, îm
preună cu sumele ce suntd subscrise și

cari nu s’au primită încă, în vaiere de 
peste 30,000 lei. Este probabilă, că, 
grațiă serbăriloră din Iași, nu mai lipsesc 
decâtă vr’o 2000 lei, cari asemenea se 
speră cu siguritate, că se vord încassa 
după listele ce suntd încă răspândite în 
țâră. Astfeld, fără nici 0 subvențiune de 
la bugetuld ministeriului instr, publice, 
pentru prima oră se va fi ridicată, în 
Spet. îu Iași und monumentă de peste 
30,000 franci! ** *

D-ld Apostold Mărgărită, cunoscu- 
tulă Română macedoneană, a fostă deco
rată de M. S. Sultanulă Abdulu-Hamid 
cu ordinulă „Medjidieu clasa UI, er fi- 
iuld d-sale a fostă decorată cu ordinulă 
„Medjidie“ clasa IV-^ Acestă decorare 
a produsă în lumea grecă din Constan- 
tinopolă și în lumea grecomană din Ma
cedonia ună sgomotă nu tocmai plăcut.

* *
Cetimă în „Rom. Lib“ din Bucu

resci: rGuvernulă belgiană a comunicată 
ministerului nostru tcxtulu proiectului de 
lege, care consacră 0 reformă penală și 
introduce îu legislațiune 0 inovațiă ne- 
esperimentată încă. Este vorba de li
berarea condițională a condamnațilord, li
berare, care esistă în Francia, Danemarca, 
Germania, Anglia, și de condamnațiunea 
condițională care nu esistă aiurea. După 
cea dinteiu, ună condamnată îu certe 
condițiunl pote fi liberată după ună timp 
orecare și definitivă ertatu, decă într’un 
întervald de timpă a dată probe de a- 
mendare și moralisare. După cea de-a 
doua măsură, und debutantă delicventă 
pote obține 0 suspendare de 5 ani a 0- 
sândei, în care intervals, decă nu încercă 
0 nouă pedepsă, prima condemnațiune 
este consumată. După und studiu serios 
aid materiei, ministruld justiției a cons
tatată, că starea serviciului nostru peni
tenciară și a orgauelord de suprave- 
gliiare nu permită, pote pentru multă 
timpă încă, să sperămd asemenea îndrep
tări îu legile nostre penale. Textele de 
legi se țină la disposițiunea specialiști- 
lord cari ar voi să le consulte.“*

Petrecere cu tragere la țintă. Sâmbătă 
în 9 (21) Iulie se va ține în casa de 
dare la semnă de sub Tâmpa cea din 
urmă petrecere cu dare la țintă din vera 
acesta, arangeată de oficerii și funcțio
narii garnisonei de aici sub cunoscutele 
modalități de participare. Inceputulă la 
6 ore sâra.

Coresjoiiienia ..Gazetei Transilvaniei.'1 
FăgărașO, 18 Iulie 1888.

Ună modelă de. făszolgabiro. Cerculd 
pretorială Șercaia dela restaurarea ul-

timă a amploiațiloră comitatensl a tre
cută prin multe fase în privința admi- 
nistrărei, avendă pănă de presinte patru 
conducători în patru ani, unulă mai de
bilă ca celalaltd, afară de pretorele Gal 
Tamâs, care în timpulă scurtă câtă a 
funcționată adusese cerculd îu ordine ad- 
ministrândă după consciință și lege, du
rere însă, căci fiindă sătulă de adminis
trația, ca fostă căpitană în pensiime, a 
îmbrățișată din nou cariera militară și 
astfeld cerculd Șercaia a rămasă din nou 
fără șefă administrându-se în timpă de 
5 luni de pretorele Albert Molnâr; cu 
părere de rău însă, că după provisoriulă 
de 5 luni s’a denumită unulă, anume Pân- 
czel Zsigmond, fluid parochului refor
mată din Făgărașiu, und omd tânără, 
răsfățată și îngâmfată, care numai pentru 
de a conduce und cercă pretorială nu este, 
căruia îi place mai bine a lucra la lu
mina cea palidă a lampei decâtă la lu
mina dilei, și atunci îi place mai bine a 
se uita la sticla cu vină decâtă la cea 
cu cernelă.

Spre ilustrare amintescă und sin
gură casă. — In 10 Iulie 1888 faimosuld 
foszolgabiro-substitută Pânczel Zsigmond 
a benchetuit cu mai mulțl soți de ai lui 
totă diua pănă noptea târdiu în locă ca 
să-și vadă de agendele oficiose grămă
dite. Noptea pe la 2 ore eșindă din 
birtulă din Șercaia inspirată prea multă 
de puterea vinului celui multă, consu
mată preste di pănă noptea târdiu, și 
aflândă la porta birtului mai mulțl că
răuși paclnicl nutrindu-șl vitele, s’a în- 
căerată cu ei, i-a bătută, deră a căpătată 
și densuld peste spate destule. Desd de 
dimineță 0 pălăriă domnescă s’a aflată 
pe ulița Șercaii, în apropierea câmpului 
de luptă, totd petece, din care inferiorii 
faimosului fbszolgabirâu păstreză câte 
und petecă ca suvenire a luptei purtate 
de faimosuld lord șefă.

Vedendă foszolgabirSuld că cu că
răușii cei paclnicl nu 0 pote scote la 
cale, a alergată singură după gendarml, 
desbrăcată și cu capuld gold, a venită 
cu gendarmii pe câmpuld de luptă, ll-a 
poruncită se împusce asupra omenilord 
pe răspunderea sa, der gendarmii, omeni 
trezi la minte, vădendă starea în care se 
afla faimosuld foszolgabirâu i-au dene- 
gatd împlinirea poruncii, er foszolgabi- 
reulă cătrănită peste măsură a poruncită 
să aresteze pe toți cărăușii, ceea ce s’a 
și întâmplată cu pcclnicii cărăuși circa 
20 la numără fără de a se mai opune 
au urmată poruncei gendarmiloră res
pective a foszolgăbirăului. și au intrată 
în temniță unde au petrecută noptea ca 
vai de ei lăsându-șl carăle pustii în 
stradă.

Dimineța apoi a urmată dreptatea

făcută de însu-.șl faimosuld foszolgabirău, 
condamnându-i la câte 2 dile închisore 
și cinci florini pedepsă în bani; contra 
acestei sentințe precum sunt bine infor
mată, a insinuată apelațiă la d. V.-comite 
și totdeodată s’a făcută arătare și d-lui 
comite supremă, câtă și arătare crimi
nală la judecătoria, și chiar pote arătare 
ministerului.

Inteligința din Șercaia și jură fără 
deosebire de naționalitate s’a scârbită 
de 0 astfeld de procedere din partea 
unui șefă, căruia-i suntd încredințate 18 
comune spre a-le face dreptate. Cumcă 
va fi trasă la răspundere pentru 0 a- 
tare procedură este treba V.-comitelui; 
la rândulă meu ca membru ală comi- 
siunei municipale, decă lucrulă va ră
mâne baltă, îmi voiu ține de datoriă a 
face interpelația în acestă respectă ba 
a merge chiar și pănă la ultima ins
tanță.

Făgărașiu, în 18 Iulie 1888.
Unu membru alu comisiunei 

municipale.

IntemplărT diferite.;
Unu ospâțu nefericitu. Săptămâna 

trecută s’a serbată în Seghedinu cununia 
fiicei esecutorului de dare Palâsti Jânos 
cu fiiulă unui măestru de acolo. Sfîrși- 
tulă acestei serbări a fostă forte tragică. 
După cununiă nuntașii se întorseră la 
casa miresei, unde avea să se serbeze 
nunta. Mesele erau așternute în curte. 
Când nuntașii eșiră din odăile miresei, 
aflătore în etagiu, galeria pe care mer
geau 10—12 persone trosni odată pu
ternică și că4u cu ei cu totă. Sgomotă 
și strigăte înspăimentătore, unii se văietau, 
alții plângeau. Abia câțiva din cei că4uțl 
scăpară ca prin minune fără a fi greu 
răniți. Frații de miri săriră de pe ga
leria în curte. CâțI-va din cei ce se aflau 
mai aprope de ușă, săriră îndârăptu în 
odaia. Ună scriitoră dela polițiă îșl 
rupse 0 mână și ună picioră. Greu ră
nită a fostă și 0 soră mai mică a miresei 
și ună frate ală mirelui. Doue copilițe 
ce se aflau sub galeriă, abia au putută 
fi mântuite de morte râmânândă înse 
rănite greu. De totă periculosă că4u și 
nănașulă, care imediată fii transportată 
la spitală.

Literatură.
Din Istoria Românilorii in 6 volumuri 

a d-lui A. D. Xenopol va eși în curândă 
de sub țipară volumulă I, cuprin4ândă 
Istoria vechiă, formarea naționalității ro
mâne, împărțită în 4 capitole: 1 Timpu
rile ante-romane. 2. Dacia sub Romani. 
3. Năvălirea Barbariloră, prima periodă,

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“ 780. Ce-a luată pe fata lord : 
De-ald lui pată s’apropiâ 
Și la densuld căută, 
Er în locă de ursă părosd 
Vede-uuu june prea frumosă 
Totă de aură luminosă, 
Și că pielea cea urîtă 
Ce-o purta elă învălită 
Acum nu pe elă era 
Ci josă pe pămâută zăcea...

790. Lăsândă junii amândoi 
Fugi iute înapoi 
Lui Dumnecjeu mulțămindd 
Și în sine-așa tjicendu: 
— „Oh, ce bine am făcută 
Că mânia ml-am ținută, 
„Căci pe elu de’lă omoram 
„Domne ce păcatd făceam" ! . . .

Mirele înse visase 
Peste nopte : — că plecase 

800. Ca să facă venătore
Printr’o luncă sunătore, 
Și-i părea c’o di întregă 
Eld gonise’n lunca largă 
0 frumosă căprioră 
Ageră și sprintenioră.

Din somnd cum se deșteptă 
Elă din pată că se sculă 
Se'mbrăcă și se gătă 
Ca să mergă la vânată 

810. Cum în visă i s’arătatd.
Elă de drumă mi-se găteșce 
Și nevestei povestesce 
Că ce visă mândru-a visată

Și că plecă la vânată. 
Er nevasta lui frumosă 
Tînără, — era fricosă 
Și prea tare se temea 
Că mai multă nu l’a vede, 
Căci ușorii i s’a-’ntâmpla 

820. Prin pădure ceva rău
Șl-o să moră dragulă său...
De aceea îi grăia
Și frumosă așa-’lă ruga:
— „Las’o-’n focă de vânătore 
„N’umbla după căpridre 
„Rămâi, rămâi dragă-acasă 
„Și venătorea 0 lasă
„Căci eu rău ac|l mă simțescă 
„Și rău ție-țl prorocescă 

830. „Că nu bine vei umbla
„AdI cu venătorea ta!...“ 
Der pe mirele-i iubită 
Nu’lă îndupleca nimică, 
Elă vieța nu-șl temea 
Venătore când făcea, 
Ci nevestei frumușele 
îi 4ise spre mângăere:
— „Nu te teme draga mea 
„Șciu eu vieța a-ml păstra.

840. „Eu a4l trebue să plecă
„Și noroculă să mi-lă cercă, 
„Că sciu c’aflu-’n vânătore 
„Astă4l mândre căpridre!...“ 
Și cum asta cuvântă 
Nevasta-’șl îmbrățișa 
Și cu dulce-o sărută 
Eară elă apoi plecă, 
Din grajdă calu-șl aducea 
Și cu grije-’lă înșăua

850. Cu curelele-’lă strîngea : 
Er apoi încăleca 
Și la drumă mi se luâ 
Spre 0 luncă învelită 
Luncă mândru înflorită. 
Și prin lunca cea frumosă 
înflorită, drăgăstosă 
Calulă lui așa mergea 
Câtă părea că n’atingea 
Firu de iarbă sub piciore 

860. Ci pășea din flore-'n flore 
Și părea c’ar sta sâ sbore 
Alergândă cu domnulă sâu 
Cum alergă-ună puiu de smeu, 
Și fugindă cum necheza 
Totă lunca răsuna!!... 
Și prin luncă cum fugea 
Celă voinică etă vedea 
C’a lui visă se împlinea 
Când cu ochii elă zărea

870. 0 frumosă căprioră 
Sprintenioră și ușoră, 
Ce-așa iute că fugea 
Câtă cu calu-i se-’ntrecea!.. 
Și voiniculă cu-’nfocare 
0 luâ la gonă mare 
După densa alergândă 
Arculd totă spre ea țîntindă... 
Și câtă 4iua fu de lungă 
Elă prin luncă 0 alungă

880. Pănă ce spre însărare 
0 perdu din ochi și zare, 
într’o pădure intrase 
Căprioră și scăpase. 
Er voiniculă alerga, 
Cu-ală sâu murgă ce necheza,

O op iii de au-riă.
— Poveste. —

(Urmare.)
Atunci fata la eld sare 
Și îi strigă-’n gura mare:

„Ori ce-i face, — n’oiu lăsa, 
„Ce-am legatd n’oiu deslega, 
„Seu trăimd în lume noi 
„Seu ne-omoră pe-amândoi!... 
„Căci e-’n lumea de sub stele 
„Alesuld inimei mele, 

760. „Fără elu nu potd trăi
„Vieța numai chind ml-ar fi!...“ 
Astfeliu fata îi dicea
Căci pe june’ld cunoscea 
Și scia cine era
Păn’ pe tată-său-’ndoi 
De la asta să-’nvoi
Și-i lăsă să se cunune 
Ca să aibă cjil0 bune 
Și traiu dulce’n astă lume... 

770. Der totd nu se liniscea
Eld nici cum nu se’mpăca, 
Cu gânduld și mintea sa, 
Că cum densuld a lăsatd 
Fata, de s’a măritată 
Dup’und omd așa săracă 
Ca und bietă de liliacd!...

Dimineța vrândă să vacjă 
înc’odată să se’ncre4ă 
Că cine-i acelă feciorii
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Românii in munți. 4. A doua periodă; 
începuturi de stată. — VolumulQ cuprinde 
20 de coli (640 pag. în 8°) mare și con
ține acestă bogată materiă espusă în modtl 
critică, cu citarea și analisa amerunțită 
a tuturora isvorăloră 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 lora, — suntă ru
gați a trimite d-lui autoră, .1. D. Xeno- 
polă în Iași (România), prin mandată 
poștală, în valută austriacă suma de 5 fl. 
pentru cari li-se va trimite sub bandă și 
recomandată volumulă I.

Celelalte volumurl voră apăre în 
restimpurl de câte 6 luni, cuprindâudă: 
II) Istoria Româniloră dela descălicare 
pănă la Mihaiu Vitezulă. III) Dela Mi- 
liaiu Vitezulă pănă la Vasilie Lupu și 
Mateiu Basarabă. IV) Dela Mateiu Ba- 
saraba 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 Carpati. *

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 
locu 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 tomulă ală Il-le și în- 
tregă în vre-o 20 esemplare â 2 fl.

Dela camera comercială.
Liferațiune pentru căile ferate reg. 

ung. Direcțiunea căiloră ferate de stată 
reg. ung. a stabilită pertractare de lici- 
tațiune pe diua de 10 Augustă n. c. 
pentru liferațiunea de diferite materiale 
necesare la construirea liniei Noua-Gra- 
disca-Brodu (traverse de mijlocă de ște- 
jară, lemne extra de stejară).

Liferațiune de lemne de focii pen
tru căile ferate de statu reg. ung. Di
recțiunea căiloră ferate reg. ung. a sta
bilită pe cjiua de 10 Augustă n. c. 
pertractarea de oferte pentru liferațiunea 
anuală de 60.600 metri cub. lemne de 
focă (în următorii 3, respective 5 ani).

Publicările respective se potă ved<» 
în biroulă camerei de comerță și in
dustria din locă.

Avisu.
P. T. membri ai „Associațizmei tran

silvane pentru literatura romănău și cul
tura poporului română, cari voră voi să 
participe la adunarea generală, ce se va

Prin pădure după ea
Păn’ și urma i-o perdea!...

Der pe-a aicea cum fugea
De odată se trezea

890. Că naintea lui perea
Totă marea de pădure
Ce nici n’a văzută săcure.
Eară densulă se treza
Apoi frate cumcă sta
Pe-ună câmpă mândru înflorită 
Ce-’n povești e povestită,
Și ’naintea lui era
O căsuță mititea.
Ear din casă ese-o babă 

900. Urîtă, mică și slabă
Ce de elă s’apropiâ
Și așa îlă întreba:
— „Cine ești?... de-unde-ai venită ? 
„Pe-aicI cum ai rătăcită
„Și ce cauți în astă parte
„Chiar acum în timpă de nopte?...“
Ear voinicu-i cjice-’n. grabă:
— „Caută o căpriori dragă, 
„După care am umblată

910. „piua totă-am alergată
„Și-acum etă o-am perdută.
„Nu cumva o-ai vădută?...“
— „Ba da! șl-o cunoscă prea bine 
„Mai bine și decâtă tine — —“ 
Ear o mică cățelușă
Ce stătea pe pragă în ușă
Așa tare că lătra
Câtă voiniculă n’au4a
Că ce baba-i povestea... 

ține la 5 Augustă a. c. și dilele următore 
în Abrudă, suntă prin acesta încunos- 
ciințațl, că comitetului Associațiunei i-a 
succesă a esopera dela onoratele direc
țiuni ale căiloră ferate de stată și so- 
me.șane obicinuitele legitimațiunl pentru 
de a putea călători cu prețuri scădute.

Numitele legitimațiunl le primescă 
membri dela onoratele direcțiuni ale 
despărțăminteloră Asociațiunei, seu și dea- 
dreptulă dela cancelaria Associațiunei.

Presidiulu Associațiunei.

Avisu.
Domniloră membri ai societății de 

lectură din Orăștiă li-se aduce la cunos- 
cință, că adunarea gen. din ăstă ană se 
va ține la 18 Augustă n. la 3 d. a. în 
localulă casinei, la care cu totă onorea 
suntă invitați.

Orăștiă, la 14 Iuliu 1888.
Saniuiliî C. Popii Mihaiu

președinte.

PETRECERE.
Casina din Dobra (G. Dobra) va a- 

rangia o petrecere de veră Duminecă la 
22 Iuliu 1888. st. n. în Pădurea mare a 
Dobrei. Venitulă curată este destinată 
în favorulă casinei. Intrarea: â personă 
50 cr. Inceputulă la 3 ore p. m. Con- 
tribuirî marinimose se primescă cu mul- 
țămire și se voră chita pe cale diaristică. 
(In casulă unui timpă nefavorabilă pe
trecerea se va ține în „Hotelă la Hu- 
sariu.)

SCIR1 TELEGRAFICE.
Kronstadt, 20 Iulie. ErI după 

amecță la 2 ore sosi aici Țarulă 
Rusiei pe yachtulu „Alexandra". In 
acelașu timpU se ivi pe orisontu 
escadra germanăși se întâlni cu flota 
rusescă. Tote corăbiile desfășură ban- 
dierile loru și toți mateloții erau la 
postu. Imperatulti Wilhelm, îmbrăcată 
în uniformă de oficeru superiorii de 
marină rusescu salută în modua- 
micabilii pe mateloți, cari răspun
seră cu urale sgomotose. Flota 
germană răspunse la împușcătu
rile de salută ale flotei rusesc! și 
desfășură bandiera rusescă.

La 4'/., d. a. yachtulu împei’ă- 
tescu „Hohenzollern" întră în portă, 
unde o mulțime nenumărată de 
omeni salută cu entusiasmu pe 
împăratulu germană. împăratulu 
mulțămi și după ce yachtulu sosi 
la loculă de ancorare, urmară din 
nou împușcături de salută ale co- 
răbiiloră rusesc! postate acolo.

920. — „Taci câne blăstămată 
„Căci de locă te vădii pușcată!...“ 
Rise densulă măniosă 
Celui câne pâcătosă.
Baba când îlă audea 
De mâniă se umplea
Și spre june-așa striga:
— „Ce ? a ta săgeată-ușoră
„Ală meu câne să-’lă omoră?...
„Mai bine tu vei peri!...“

930. ț)isâ, — și se repet}!
Cu-o smuceauă de nuia 
Ce în mână o avea: 
Cu nuiaua-’lă atingea 
Și-'lă făcu atunci îndată 
Fără graiu ună stană de petră!...

Inzadară a s’a frumosă
Hă totă aștepta acasă
Căci elă nu mai întorcea!...
Ea amară se necăjea

940. Și’n durere-așa striga;
— „Câtă va fi lumea sub sore 
„Bate-o Domne venătore
„Pe pămentă să nu mai fiă 
„De ea să nu se mai scie! 
„Că mânca pe soțulă meu, 
„Dragulă meu, iubitulă meu!...

„Sciamă eu că nu-i a bine
„Acea frică mare-’n mine,
„Der elă nu mă ascultă 

950. „Ci aicea mă lăsa!...

(Va urma.)

După acesta urmă întâlnirea 
celoru doui împărați.

Peterhof, 20 Iulie. După salu
tare împărații porniră pe yachtulu 
„ Alexandru“ la podulu de debar
care de aici. împăratulu Germa
niei scoborî mai întâiu din yaclitu 
și merse cu pași grăbiți spre îm- 
părătesa Rusiei, care aștepta pe 
podu. Wilhelm sărută mâna îm
părătesei russe. Sosindu pe podulu 
de debarcare și Țarulu, împerătesa 
salută pe amândoi împărații de 
binevenire. După ce împăratulu 
Wilhelm trecu pe dinaintea fron
tului companiei de onore, Majes- 
tățile lorU se suiră în trăsurile de 
curte și plecară la castelulu de veră 
alu Țarului. în trăsura cea din- 
tâiu se aflau cei doi împărați și 
împărătesa, er în trăsura a doua 
se urcară prințul u HenricU alo Ger
maniei cu marele duce moșteni
torii. Atâtă la debarcare câtă și 
pe drumulă ce l’au traversată cu 
trăsurile, Majestățile loră au fostă 
salutate în modă entusiastică de 
cătră poporațiunea forte numără să.

BerlillU, 20 Iulie. Față cu între
vederea de astăcjl cercurile oficiale 
de aici observă atitudinea cea mai 
reservată. Foile de seră vorbescă 
cu cea mai mare obiectivitate, der 
suntă departe de a desvolta păreri 
influințate de pesimismă cu privire 
la situația generală internațională.

Viena, 20 Iulie. Comandan- 
tulă de corpu din Graz felzeug- 
maisterulu Khun a fostă pusu în 
disponibilitate printr’ună autografă 
împărătescu. în acestă autografă 
se 4ice: „necesitatea de a se în
deplini pregătirile armatei mele 
pretinde ca postulă celă ocupi d-ta 
să fiă ocupată de altulă.“

DIVERSE.
In potriva arsuriloru. — Pentru a 

împuțina durerile pricinuite de diferite 
arsuri, trebue a le feri de contactulă cu 
aerulă, isolându-le prin uloiurî seu unt
delemnul! cu care se ungă arsurele. Foile 
florei de crină, ținute în sticle cu gâtul Ci 
largă, în untdelemnă bunii de măsline, 
puse pe arsuri, nu numai că facil de în- 
cetâză durerea, der le și vindecă. Când 
Crinii suntă înfloriți, fiecine 'șl pote face 
mica sa provisiune de asemenea until de 
Crini, care e mai bună contra arsureloră 
chiar ca balsamulă de Canada și a al- 
toră linimente oleo-calcardse. D’asemenea 
se pote potoli și vindeca repede ori-ce 
arsură la degete, dâcă se înmoie, câtă 
de desă, în apă caldă (nu ferbinte). — 
(„Gaz. Sătu.)

Școlile în Europa. S’au numărată 
școlile din Europa și s’a constatată, că 
Francia are 71,000 scoli cu 5 milione 
școlari, Germania 60,000 cu 6 milione 
școlari, Englitera 58.000 cu 3 milione; 
Austro - Ungaria 26,000 cu 3 milione, 
Spania 29,000 cu 2 milione, er Rusia 
are 32,000 scoli cu ună milionă școlari 
și din întrega ei populațiune numai 10 
la sută primescă instrucțiune. Irlanda 
n’are nici o scolă și totuși cei 70 mii 
locuitori ai ei sciu toți carte, căci acolo 
fie-care părinte este și învățătoră și ună 
administratoră veghiază cu severitate 
ca toți copii să fie instruițl, pentru care 
scopă celă puțină odată pe ană vine și 
esamineză ori ce localitate.

0 nouă călătoriă. Aeronautulă fran- 
cesă, Iovis, a proiectată a trece cu ba- 
lonulă peste oceanulă atlantică și a de
barca în America. Spre scopulă acesta 
elă construeză ună balonă deosebită, nu
mită „L’Atlantique“ (atlanticulă). Mă
rimea balonului e 25,000 metri cub. și 
are o greutate de 2000 Klgr. Balonulă 
e provăcjută cu o luntre astfelă întoc
mită, încâtă pericolulă se pote încun- 
giura și la casă când ar căde în mare. 
Incălcjirea internă se face cu ajutorulă 

lampei lui Davis. Călătoria din Fraucia 
pănă îu America se va săvârși în timpă 
de trei dile. Pe Iovis îlă însoțesce ae- 
ronauta Malet, scriitorulă Paulă Arene, 
architectulă Charpentier și ună matroză

Luptă de vulturi și cocostârci. Pre- 
fectulă din Ternova îucunosciință pe 
guvernă despre ună miraculosă răsboiu 
de paseri ce s’a petrecută Joia trecută 
susă în atmosferă lângă Ternova. Deja 
desă de dimineță în asta cji se vedea 
venindă dela ostă ună însemnată număr 
de vulturi, cam două sute, luându-șl sbo- 
rulă spre vechia cetate a Țariloră, și în
dată după aceea negrii regi ai paserilor 
încunjurară dealurile Iantrei. Multă lu
me privea la acestă scenă, der câte-va 
ore mai târdiu, când vre-o 300 de co
costârci cari veneau despre nordă-ostă 
năvăliră asupra cetei vulturiloră, mulți
mea privitoriloră crescu. Puțină după 
asta să păru ca și când vulturii și co
costârcii ară voi să stea pe locă și să 
facă recunoscere asupra posiției și pute- 
riloră loră. Apoi se repediră unii asupra 
altora în colone cu mare furiă. O în
fricoșată luptă se încinse. Aci se ve
deau cocostârci, aci vulturi cădândă ca 
victime pe pămentă și după ună duelă 
de o oră, rărindu-se șirele ambelor părți, 
lupta încetâ. Inpenații luptători se re
traseră apoi în direcțiuni opuse și după 
ce se întăriră puțină, apărură din nou 
pe câmpulă de luptă. După o cercetare 
minuțiosă, aprope 200 de victime din 
ambele părți cădură în acestă luptă. 
Guvernulă dădu prefectului ordină să se 
cerceteze pe delurî ca să se scie numă- 
rulă vulturiloră și ală cocostârciloră că- 
duțl în astă luptă și mai alesă să se scie 
cari dintre ei au eșită învingători.

Cotă oficială dela 5 Iulie st. v. 1888.
Bursa de Bucurescl.

Cump. vend.
Renta română 5"/0 . . . 91— 92—
Renta rom. amort. 5"/0 . 92.1/, 93—
Renta convert. 6".„. . . 90.— 90. ț.
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . 37.- 42. -
Credit fonc. rural 7° 0 . 106?, 107.'

einM » 11 u 0 • 92.', 92?;,
„ „ urban 7"„. . . 105.'/, 106-—
>1 r n 6°/0 . . 98.‘/2 99.
1 „ n 5"„- • 88.— 88?/.

Banca naț. a Rom. 500 Lei . 945.— 960—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . 220.— 225.—
Aură contra bilete de banc 16.40 16.65
Bancnote austr. contra aur 2.01 2.02
Auru contra argintii seu bilete 16.— 16?.
Florină valore austriacă . . 2.01 O

Cursnlu pieței Brașovîî
din 18 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend 8.74
Argintii românescâ . „ 8.68 ,. 3.70
Napoleon-d’orI ... „ 9.88 „ 9.92
Lire turcescl ... „ 11.20 „ 11.24
Imperiali........................ „ 10.20 „ 10.24
GalbinI........................ „ 5.88 „ 5.91
Scris, fonc. „Albina1* 6°/0 „ 101- „

n n n u , 0 n 98- 98.50
Ruble rusescl . . . „ HI— „ 118.
Discontulă .... 6'/2—8",0 pe ană.
Bonuri croato-slavone . . . ... 104.

Cursnlu la bursa de Viena
din 19 Iulie st. n. 1888.

Renta de aură 4%................................101.40
Renta de hârtii 5°/0................................. 89.35
Imprumutulti căiloră ferate ungare . 151.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 97.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căiloră terate de 

ostă ungare (3-a emisiune) . . 114.75
Bonuri rurale ungare..............105.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.75
Bonuri rurale transilvane......... 104.50
Galbeni împărătesei ........................... 5.90
Napoleon-d’orI......................................... 9.90
Mărci 100 împ. germane...................... 61.17C
Londra 10 Livres sterlings .... 125._
Imprumutulti cu premiulu ungurescă 130.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului......................................... 124.75
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.........................................100.60
Renta de hârtii austriaci .... 81.05
Renta de argintă austriacă .... 82.30
Renta de auri austriacă.........112.20
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 872._
Acțiunile băncei de credită ungur. . 303— 
Acțiunile băncei de credită austr. . 310.—

Editorii și Redactorii responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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CONCURbO.
La gimnasiulu gr. cat. din Blașiu a devenită în vacanță cate

dra de profesoră pentru desemnu cu benefieiulă anuală de 600 fi. v. a.
Deci prin acesta se escrie concursă la catedra numită cu ter- 

minulu pănă la 15 Augustă st. n. a. c.
Doritorii de a ocupa acestă catedră trebue se alăture la con

cursă actele următore:
1. Atestată de boteză.
2. Documentă publică despre cualificațiune în acestă speciali

tate, cerută prin articlulu de lege XXX ex 1883.
3. Documentă despre praxa în acestă artă liberală la cutare 

institută publică.
4. Atestată oficioșii despre purtare. Și
5. Fiindcă în gimnasiu limba de propunere este cea română, 

așa se recere, ca concurența s6 dovedescă, cumcă posedă deplină 
limba română în vorbire și în scriere.

Concursele însoțite de documentele specificate să se presente 
consistoriului subsemnată pănă la terminulu mai susă indicată.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 7 Iuliu 1888.
1023_3 Consistoriulu metropolitană gr. cat.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

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

Sosirea și plecarea tauiilom și Dostelorii in Brașovu.
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accelerații Nr. 302 : 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilor»:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulîi de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed'i
Trenulti mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulă accelerată Nr. 301 : 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Jieșnovil-Zerncsct-Branil: 12 ore 30 m. după amedl
b) „ „ „ Zizinil: 4 ore după amedl.
c) „ „ în Secuime [S. Georgl]: 1 oră 30 minute noptea.
d) „ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
e) „ „ la Săcele: 4 ore dimineța.

I

B. Sosirea postelortt:
Dela Bcșnovă-Zerncscl-Brană la Brașovă: 10 ore înainte de amedl. 

„ Zizinil la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașii la Brașovă: 2 ore dimineca.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamentul pre anulă 1888
la

77

t
AMICULU FAMILIEI, T,)iarii beletristică .și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiuni. — Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 <]i 

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 Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni 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 tuturora indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franc! — lei, plătibili și în bilete de banca, ori maree poștali.

PREOTULU ROMÂNU. Diaru bisericescu, școlarii și literarii — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 21.2— 3'/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — 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 sciențifice-literari; și în urmă totu soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplarti.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

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

Totu de aci se mai potu procura și următdrele cărți din editura propria:
Apologie. Discusiunl 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. H. și III. Prețulu broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuventărî bisericescl la tote săr
bătorile de peste anu, 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 fi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

Novelă 
de N.

din emigrarea lui Drago.șă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

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

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

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

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

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiuine 
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 fi. 20 cr.) la 60 cr.

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

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

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, II, UI, 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.

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

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.
îndreptării teoreticii și practicii pen

tru învățămentulu intuitivii în folosulă 
eleviloră normali (preparandiali), a în- 
vețătoriloră și a altoru bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandială. Prețidă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămu 
vre-unu opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și înve- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

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

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

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

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavriiă Trifu profesorii preparan- 
dială. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețuia 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

Miculu mărgăritaru sufletescu. 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. Prețuia 
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 f’ru-. 
mdse. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

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

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


