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() cestiune de mare importanță 

economică și financiară pentru Ar
deii! și Tera ungurescă neliniș- 
tesce în momentele de față mai 
alesă cercurile proprietarilor^, ces- 
tiunea rescunqiărării regalieioru.

Este de mare importanță re- 
solvarea acestei cestiuni, pentru că 
se tracteză de preschimbarea unei a- 
verl, în cea mai mare parte privată, 
de vre-o două sute miliune florini.

E vorba ca statulu se devină 
proprietarul^ regaliiloră și se nasce 
întrebarea, că în ce modă se se 
iacă răscumpărarea, ca se nu su
fere pagube proprietarii de pă- 
mentă și așa destulă de îngreu
nați cu sarcini, cari aveau în re
galii ună însemnată isvoră de câștig.

In ministeriulu de finance din 
Pesta se sfătuesce de mai multe 
<]ile o comisiune asupra modalită- 
țiloră cum ar fi se se ducă la sfâr
șit rescumpărarea regaliiloră. Pro
iectul ce’lă va stabili acestă anchetă 
va fi apoi discutată de guvernă și 
presentatu dietei.

Și pănă atunci înse totă ce se 
scrie cu privire la viitorele mesurl 
intereseză cercuri estinse. După 
atâtea triste esperiințe, cei mai 
mulțl privescu cu îngrijire la so- 
luțiunea memoratei cestiuni, și aici, 
unde se tracteză de interese ca
pitale materiale, nu este deosebire 
de naționalitate.

Organulă de frunte ală stângei 
estreme maghiare cțicea. mai deu
năzi, că „n’are încredere într’obună 
soluțiune, pentru-că de unde și-a 
pusă guvernulă mâna, șl-a luată 
Dumnecțeu mila, mai alesă când 
e vorba de banl“.

Eată cum aprețieză „Sieb. d. 
Tagblatt"’ importanța problemei ce 
are se fiă resolvată de guvernă:

Deja |de săptămâni se ținu confe
rința în ministeriulă de finance ungu
rescă asupra unei cestiuni financiare 
dintre cele mai importante, cari au ocu
pată guvernulă și legislațiunea ungară 
dela anulă 1867. Cestiunea este de-o 
mare importanță nu numai de aceea, 
pentru că e vorba de ună substrată de a- 
vere dejaproximativ 200 milione de fl., 
ci cu deosebire din acea causă, că solu- 
țiunea cestiunii taie adencă în relațiu- 
nile de avere privată ale singuraticiloră 
posesori de regalii.

Răscumpărarea regaliiloră însemnă 
atâtă. că statulă dă posesoriloră de pă- 
mentă și comuueloră posesore de regalii 
o despăgubire corespundătore valorii re
galiiloră, prin ceea ce statulă devine 
singurulă posesoră de regalii. Celă mai 
importantă regală este fără indoelă re- 
galulă cârclmăritului, care se află în 
Transilvania de presentu mai multă în 
manile proprietariloră de pămentă sin
guratici, ale comuneloră și orașeloră. 
Prin răscumpărarea regalului, cărclmă- 
ritului, are să aibă de aici înainte numai 
esclusivă statulu dreptulă de a da li
cențe de cârclmărită. Răscumpărarea a- 
cestui regala pare însă necondiționată 
necesară în urma legii celei nouă intro
duse de curendă asupra dării pe spirtu, 
care ia dela hectolitru de spirtă 35—45 
florini.

In fața importanții celei mari a a- 
cestei mesurl este necesară să cunoscemă 
punctele de vedere, de cari este conduiiă 
guvernulă în soluțiunea acestei cestiuni.

Conformă unei împărtășiri aprope 
oficiale, se trateză aci de două afaceri 
cu totulă separate una de altă. Va fi 
necesară adecă în prima liniă, ca, proba
bilă printr’o lege separată, să se pronunțe, 
că dela unu termină anumită, câtă să 
pote mai apropiată, eventuală chiar dela 
1 Ianuarie 1889, numai statulă are drep
tulă de cârclmărită pentru tote țările 
coronei ungare, adecă numai lui să-i stea 
în dreptă a da licențe pentru esecutarea 
acestui dreptă. După aceea o nouă lege 
independentă ar ave să îngrijescă de des
păgubirea posesoriloră de regalii de pănă 
acum.

Statulă trebue prin urmare să între
buințeze pentru despăgubire o sumă e- 
normă. Pănă acum nu se scie cum va 
face acesta. In totă casulă ar fi de do
rită, ca să se aibă în vedere esperien- 
țele amare făcute cu desărcinarea pă
menturiloră și răscumpărarea dijmei vi- 
năritului. Pote că statulă va esmite 
pentru posesorii de regalii ună feliu de 
obligațiuni de răscumpărarea regaliiloră 
după modelulă obligațiuniloră de desăr
cinarea pămenturiloră și răscumpărarea 
dijmei vinăritului.

Procesulă ilustrată printr’ună esem- 
plu ar fi cam următorulă: Ună proprie
tară de pămentă primesce dela regaliile 
sale arendate, după calcululă mediu ală 
celoră din urmă 6 ani fl. 1000. — A- 
cestă productă de fl. 1000, capitalisată 
cu 5"/0, ar fla ună capitală de fl. 20,000. 
Statulă ar da respectiviloră proprietari 
obligațiuni de răscumpărarea regaliiloră 
în valore nominală de fl. 20,000., dela 
cari proprietarulă ar pute tăia în fiecare 
ană cupone de fl. 1000. — seu ar pute 
vinde aceste efecte totală seu parțială. 
Acum, decă statulă îngrijesce însuși de 
acestă modalitate, seu o bancă înființată 
anume spre acestă scopă sub inspecțiu- 
nea și din ordinulă său, cestiunea ră
mâne una și aceeași în esența ei.

Conformă împărtășirii amintite gu
vernulă a dovedită intențiunea, eventu
ală de a vincula obligațiunile de regalii 
adecă de a interdice posesoriloră de re
galii, a căroră despăgubire o formeză 
aceste obligațiuni, să și-le vendă înainte de 
decursulă unui timpă anumită între 3 
și 5 ani. Acestă interdicere are de scopă 
a împedeca ajungerea obligațiuniloră p e 
piață în massă și astfelă a împedeca de- 
preciarea loră, seu ca numai capitalulă 
streină cumpărătoră să tragă folosulă 
din acestă speculațiune. Fără indoielă 
acestă nealienare nu s’ar pute susțină pe 
mai multă timpă, căci in acestă casă 
proprietarulă ar ave ună capitală cu to
tală vinculată. Tocmai din acestă causă 
însă statulă ar trebui să îngrijescă în 
âcelașl timpă să li se procure liârtiiloră 
acestora de răscumpărare seccesivă și 
sistematică ună tergă sigură, ună cursă 
corăspundătoră valorii intrinsece, res
pective să se asigure pe câtă se pote.

Este de mare importanță, că ore sta
tulă va fi condusă la emiterea acestoră 
obligațiuni și la calcularea rebonificări- 
loră de principii sănătose, cari cruță 
economia politică, ori mai multă de 
principii fiscale. In casulă din urmă 
procurarea unui nou isvoră de venită 
pentru stată s’ar pute face numai prin 
ruina multoră esistențe singuratice și a 

multoră subiecte de contribuțiune, prin 
urmare ea ar fi in ultima analisă perni- 
ciăsă pentru stată însuși. De aceea tre
bue să se facă pretensiune a, ca fiăcare po
sesoră de regalii să-și primescă despăgu
birea deplină ce i să cuvine după dreptă. 
Mai departe trebue să se îngrijescă, ca 
posesorii să-și primescă despăgubirea cu
rendă și sigură pentru ca proprietarii 
prin trăgănarea de ani să nu fiă siliți 
a face pănă la liquidațiunea finală da
torii cum, durere, s’a întâmplată la de
sărcinarea pămenturiloră. In fine tre
bue să se facă dreptate și echitate atâtă 
în interesulă particulariloră. câtă și ală 
statului, pentru ca nici o parte să nu 
fiă păgubită prin abusă și rea credință.

Acesta are valore cu deosebire pen
tru relațiunile din Transilvania, deorece 
regalulă formeză aici mai multă o parte 
integrantă a proprietății imobile, prin 
urmare trebuesce determinată în privința 
venitului său prin valorea proprietății. 
Numai atunci putemă înțelege însemnă
tatea și greutatea acestei transacțiunl 
națională-economice, când se ia dela pro
prietate, cu o valore mai mică, cea mai 
mare valore și acesta se lasă la dispo- 
sițiunea noului proprietară, căci proprie
tățile rămase, ca d. e. edificii, birturi 
etc. și-ar perde prin răscumpărare va
lorea loră principală totală seu în partea 
cea mai mare. La răscumpărare trebue 
deci să prepondereze două puncte de 
vedere:

Unulă constă în aceea, ca să se ia 
câtuși de puțină în considerare acestă 
depreciare de valore; celalaltă, ca la a- 
signarea obligațiuniloră să se procedă la 
bursă cu totă cruțarea posibilă și cu pă- 
zirea de-o depreciare a acestoră obliga
țiuni, față cu averea familiară făcută 
mobilă.

Decă și întru câtă va fi voința și 
posibilitatea de a se ajunge de faptă prin 
vincularea memorată, scopulă din urmă, 
rămâne să vedemă.

Diversitatea regaliiloră înăuntrulă 
Transilvaniei însăși, unde acestea suntă 
constituite cu totulă altfelă în așa nu- 
mitulă fundulă regiu, de cum suntă în 
comitatele vechi și în Săcuime, eschide 
cu totulă întrebuințarea șoblaneloră și a 
măsuriloră uniformistice la răscumpărare, 
căci altcum s’ar pute face nedreptățile 
cele mai strigătore la ceru.

Datoria pressei este deci a atrage 
atențiunea la timpă asupra acestei îm
prejurări, pentru ca personele și corpo- 
rațiunile interesate să intervină însele 
la timpă pentru apărarea drepturiloră 
loră, și anume cu atâtă mai multă, cu 
câtă statulă după aserțiunile remarcabile 
ale unei foi semi-oficiale nu pote lua a- 
supră-șl rolulă unui „bonus pater fami- 
lias“ față cu averea singuraticiloră.

îndată ce se va aduce proiectulă 
guvernului despre răscumpărarea rega
liiloră, ni-se ofere ocasiunea a ne forma 
o judecată mai exactă despre singura
ticele măsuri proiectate și a lua o posi- 
țiune conformă acelora.

SCIRILE DILEL
Nu de multă a răposată în Oravița 

montană vredniculă Română Gavrilă Mi- 
leticiu. Elă a lăsată din frumosa lui a- 
vere prin testamentă: o fundațiune (le 
6000 fl. cu scopulă ca din venitulă a- 
cestui capitală să se ajutoreze văduvele 
române sărace din Oravița-montană. A

fară de acesta a testată sume mai mici 
pentru fundațiunea bisericei și a scdlei 
gr. or. din Oravița-montană și din Ora
vița română, și pentru Reuniunea feme- 
iloră române din Oravița — Etă celă 
mai frumosă monumentă ce și l’a redi- 
cată însuși răposatulă prin fapta sa ge- 
nerosă națională. Dea Dumnedeu ea să 
afle câtă mai mulțl imitatori!

* -*
piarulă „Budapester Korespondenzu 

scrie: „Legea cea nouă asupra imposi- 
tului pe zachară, cu deosebire însă le
gea asupra impositului pe spirtă, care 
întră în vigore dela 1 Sept. a. c., înmul- 
țesce așa de tare agendele de controlă 
ale organeloră respective din ministerial 
de finanțe, încâtă ministrulă-președinte 
are să îngrijescă de o urcare corespun- 
dătore a numărului acestoră organe. A- 
cestă înmulțire a numărului finanțiloră va 
face totă deodată posibilă înmulțire a 
cercuriloră de pază finanțistă unde pare 
necesară o arondare, anume în aceea 
direcțiune, ca un astfelă de cerc să nu 
stea pe ținutulă a două comitate, după 
cum a fostă și este în cele mai multe 
locuri pănă acum. Ministrulă a și dată 
ordinațiunile și instrucțiunile relative și 
numărulă comisariloră de finanțl supe
riori de 15 se va urca cu 3, numărulă 
comisariloră de 146 se va urca cu 27.

* * *
Din Tohanulu vechili ni-se comunică, 

că Vinerea trecută o grindină a causată 
mari pagube în sămănăturile aflătore pe 
teritoriulă acelei comune. Mai vertosă 
au suferită grâulă .și săcara, cari erau 
aprope copte și din cari a treia parte 
a fostă nimicită. Și mai mare pagube 
ni-se spune, că a causată grindina cu a- 
cea ocasiune pe teritoriulă Bravului.

* *
Cu privire la afacerea gimnasiului din 

Beiușă diarele ungurescl răspândescă 
nisce faime triste, cari decă s’ar adeveri 
ară fi o nouă dovadă, că presiunile și 
terorisările celoră dela guvernă au a- 
junsă culmea loră. Eată ce cetimă în 
„Koloszvar“ dela 7 Augustă : „Cestiu
nea insultărei stindardului din Beiușă, 
care produse sensațiă în tote părțile țâ
rei, — s’a aplanată. Episcopulă Pavelă 
a suspendată din oficiu pe 3 profesori 
dela gimnasiulă superioră din Beiușă. 
Unulă din acești profesori este așa nu- 
mitulă Leșianu, cu care era adusă în le
gătură individulă travestită în haine fe- 
meescl; ală doilea este Rojw, care aprope 
de 25 de ani funcționeză ca profesoră, 
și ală 3-lea este Ioană Ardclenu., contra 
cărora asemenea s’au iscată plângeri în 
temeiate pentru mai multe lucruri parte 
vechi, parte mai nouă. In loculă aces
toră profesori episcopulă a pusă pe can- 
didații de profesori Fekete, Bulcă și 
Fersigană.u

* # *
Erl a fostă condusă la mormentu 

majorulă c. r. din regimentulă ală 2-lea 
garnisonată în Brașovă Fridericu Kleis- 
ser, distinsă ca militară harnică și ca 
omă amabilă și inteligentă. Aflând u-se 
în tabăra dela Răsnovă, a fostă lovită, 
când era să se urce pe cală, de ună a- 
tacă de apoplexiă. — Redacțiunea foii 
nostre primi următorulă anunciu de 
morte:

„Corpulă oficerescă ală regimentu
lui de infanteria Alexandru I ală Rusiei 
Nr. 2 anunță cu adencă durere mortea 
repentină a onoratului loră cameradă, a 
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d-lui majoră c. r. Friderictl Kleisscr, po
sesorii ală medaliei de răsboiu, a sem
nului oficerescă de serviciu și a ordinu
lui imp. otomanii Medjidie, care a re- 
posată în noptea dela 6 spre 7 Augustă 
de asfixii pulmunară. înmormântarea se 
face în 8 Augustă la 5 ore d. a. dela 
spitalulii militară de aici. Requiemulă 
se va ceti în biserica romano-cat. de 
aici în 12 Augustă.

•* *
Costulii drumului de fierți, pe timpul 

exposiției, dela Bucuresct la Părinți a 
fostă fixată deja printr’o convenții la 
suma de 300 Ici ducere și întdrcere, bile- 
tiilă fiindă valabilă pe două luni.

Sfc Sț:M
„Figaro“ din Parisă anunți sub re- 

servă, că cancelaria germani ar fi avi- 
sată cabinetele din Roma și Viena. că 
o înțelegere s'a încheiata între Jlusia și 
Germania.

*
< ♦

Diaconulă Dr. Kind ținu în 18 Iulie 
a. c. în grupa academică a Schulvereinu- 
lui germană din Jena o prelegere des
pre „Amintiri de călătoria în Transil
vania. \

>:
Cetimă în „Epocau din BucurescI : 

„Corpuli tecnică alu geniului dinpreună 
cu marele stată-maioră lucreză actual
mente cu mare activitate la lucrările 
pentru întărirea cu cupole a unoră tre
cători de pe fruntariele nostre. In li
nele puncte chiar s’a începută cărarea 
de materială".

Dela adnnarea din Abrndu.
Abrudu, 7 Augustă 1888.

On. D-le Redactori ! In nr. trecută 
ală „Gazetei“ v’am promisă, că voiu 
reveni asupra lucruriloru întâmplate aici 
cu prilegiulă adunării gen. a Associațiunei 
transilvane pentru lit. r. și cult. pop. rom. 
și încă asupra concertului dată de frații 
Mureșeni, cu ajutorulu domneloră și dom- 
niloră de-aicl și jură.

Pe la 8 ore sera localitatea unde 
avea să se țînă concertulă era așa înde- 
suită, încâtă nu puteai străbate. O mul
țime numărosă de străini am vădutu 
aici, cari cu multă curiositate și neastâm- 
păru așteptau începerea concertului. A 
începută corulă plugariloră din Câm
peni cu piesa „Din depărtare,“ care a 
fostă bisată. Corulă acesta laudă, con- 
ducătoriloru săi, este binișoră arangiată. 
După frenetice aplause a pășită în fața 
publicului cu puternica-i voce de baritonă 
din Traiană Mureșianu în „Aria și Caba- 
letta^ din opera „Ernani“, și în „Mu
gură mugurelă“ (solo baritonă). D-sa 
nl-a pusă în plăcuta posițiune de-a-i a- 
preția după merită talentulă musicală, 
vocea-i simpatică, mlădidsă și pătrundă- 

tore, și mai presusă de tote espresiunea 
corectă și interpretarea acurată a piesei, 
precum am putută constata și mai bine 
în duettulă „L’adio“ cântată cu domna 
Zoe Cirlea.

Domna Cîrlea are voce dnlce, miș- 
cătore și simpatică. Mai multă însă ca 
în tote acestea a debutată dl. Traiană 
Mureșianu în piesa „Intorcerea în țâră*-'. 
Aici șl-a desvoltată vocea în totă pleni
tudinea.

Cu multă snccesă au fostă esecutate 
piesele: „Dorule o doruleL și „Trecui- 
valeaL, curată românescl.

Punctulă 9 din programă a) „Fan
tasie de concertău ?>) „Capricii? a fost 
esecutată de d-lă I. Mureșianu. Așa cum 
au fostă predate aceste două composiții 
originale ale d-lui Mureșianu au produs1 
în publică o satisfacțiă și duioșiă gene
rală. „Capriciulă“ în deosebi, analisată 
după tote regulele armoniei și artei, este 
ună mărgăritară scumpă în literatura 
nostră musicală, și pe cum l’a simțită au- 
torulă lui, l’a și interpretată și predată. 
Publiculă, care mare parte n’a avută no
rocirea să audă piese românești, a ră
masă însuflețită și estasiată de acestă 
prețiosă lucrare. Dovadă cumcă d-lă I. 
Mureșianu a încătușată și fermecată ini
mile ascultătoriloră, fiă tineri, fiă bătrâni, 
este și împrejurarea, că totdeuna a fostă 
rugată să repeteze piesele; er veteranulă 
nostru publicistă G. Bariță i-a disă: „Vei 
rămâne în inimile și mințile tuturora de 
pe aici și depărtare totdeuna?

Felicitămu pe d-lă I. Mureșianu de 
acestă succesă neașteptată, și-lă felici- 
tămă cu atâtă mai mai vîrtosă, că a 
sciută în câteva dile să improviseze un 
coră de dame și domni, ce a cântată 
nespus de bine. Dovadă că are dibăciă, 
putere și spirită !

La orele jum. la 11 finindu-se con- 
certulă, cu toții s’au depărtată pe deplin 
mulțumiți cu acestă serată musicală.

Nu e sală de jocă în Abrudă pen
tru un număr așa mare de public cum a 
fostă la balulă Associațiunei, aici ținută 
în 6 Aug. La 9 <5re sera, la „Român- 
cuța“ se ’nvîrtea o mare mulțime de 
ospețl în „Hora/ frumosulă jocă româ- 
nescă cu care s’a începută balulă. Și 
era cu multă focă și inimă jucată hora 
acesta, cu multă focă și inimă pentru 
că costumulă națională românescă era 
forte bine representată. Abrudenii se 
potă mândri cu balulă acesta și se pot 
mândri pentru că era pură românescă, 
decumva câteva dintre cătrințe n’ar fi 
sărită și într'ună „csârdâs“ scurtă și fără 
lecu de sâmță jucată.

La balulă acesta a luată parte elita 
societății românescl de aici din giură și 
din depărtare. Am vedutu aici costu- 
murl și toalete forte frumose, daună 
însă că. pre mică fiindă sala de jocă, 
n’au putută fi așa arătătore.

Petrecerea a ținută pănă la 3 bre 
dimineța, când aprope întregă publiculă 
s’a depărtată pentru-ca odihnindu-se pu
țină să pdtă face escursiune la „Detu
nata L Timpulă însă se arată nefavora
bilă, ceriulă dela 4 bre dimineța versă 
ploiă mereu.

Despre aceste escursiunl, decă se 
voră pute face, voiu raporta într’o co
respondență proximă. Er în legătură cu 
cele clise în numerulă trecută, voiu face 
o ochire generală peste întregă decur- 
sulă adunărei generale, și peste cele 
pertract.ate în prima și a doua ședință.

— Horiță. —

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.11
Făgărașă, 26 Iulie st. v. 1888.

Onorate D-le Redactoră! Pote că 
onoratulă publică cetitoră ală prețuitului 
diară ce-lă redigeațl va fi curiosă să afle 
ce s’a mai întâmplată dela scandalulă 
comisă de fisolgăbirăulă substitută ală 
cercului Șercaii Pânczel Zsigmond, pu
blicată deja în Nr. 150 ală „Gazetei 
Transilvaniei“. Tbtă suflarea din comi- 
tatulă Făgărașului, care a auditu și ce
tită despre cele întâmplate, avea curiosi- 
tatea să afle ce judecată se va aduce 
faimosului fisolgăbirău de cătră cei ce 
conducă destinele comitatului. Unii cre
deau, că îlă voră suspinde, — alții că 
îlă voră ridica din postulă de fisolgă- 
bireu și îlă voră pune erășl în postulă 
său de vice-notară ală H-lea, er alții 
credeau că se va cocoloși totă afacerea. 
Și unii și alții s’au înșelată amară în 
combinațiunile loră. Lucrulu s’a întâm
plată cu totului totă contrară spre mi
rarea tuturoră. Etă cum:

In 19 Iulie a. c. D-lă Vice-comite, 
la ordinulu mai înaltă, a eșită la fața lo
cului, pentru ca să scontreze cassa — 
fiindcă se vorbea, că ar lipsi bani ofi
cioși. In dina liotărîtă scontrândă d-lă 
vice-comite cassa Wertheimiană intro
dusă în comitate anume pentru siguranța 
baniloră oficioși, în locă de a-o afla în 
regulă, conformă conspecteloră despre 
banii întrațl, află o sumuliță mare și lată i
de 11 florini; — pe când după cele trei 
conspecte I, II și III, cari se află ală
turate la protocolulă luată de d-lă vice- 
comite, ar fi trebuită să fiă cu 371 fl. și 
12 cr. mai multă, de unde urmeză, că a 
cestă sumă nu neînsemnată apare ca și 
când ar fi defraudată. D-lă vice-comite 
surprinsă întrebă pe faimosulă fisolgă
birău substitută, că unde suntă banii: 
numitulă fisolgăbirău perplexă și zăpă
cită nu scia cum să se scuse în grabă, 
îi veni înse nefericita ideiă și răspunse : 
Deorece cassa Wertheimiană este prea 
mică și siguranța baniloră este în pe- 
ricolă, am aflată cu cale a depune banii 
spre mai mare siguranță în Făgărașu. 
Intru câtă suntă convinsă, acei bani nu 

s’au depusă la nici una din cele trei 
bănci care esistă în Făgărașă, ci o parte 
din ei s’ar fi depusă la „Homonai“ — ce 
felă de institută nu sciu — er cealaltă 
parte o ar fi băgat’o în nisce cărți de 
lectură nelegate în cari se studieză să
răcia. Fireșce acestă fasiune a fostă 
pentru d-lă vice-comite puțină dătătore 
de măsură, fiindcă așa ceva nici nu era de 
credută, lucru principală însă a fostă că 
banii lipseau.

Astfeliu d-lă vice-comite în sensulă 
legii a provocată pe faimosulă fisolgă- 
birău Pânczel Zsigmond, care abia două 
luni a domnită în Șercaia. ca în termină 
de 24 ore să scotă banii de unde i-a 
depusă și să-i pună la locă. Iute și de
grabă a alergată sârmanulă fisolgăbirău 
la Făgărașă, — der banii ca în palmă. 
Abia a cincea di a putută d-lă vice-co
mite să încaseze suma de 355 fl. dela 
parochulă reformată în Făgărașă, tata 
sărmanului fisolgăbirău. Cu iuțela ful
gerului se lățise faima, că patria e mân
tuită, că banii suntă plătiți. Curiositatea 
crescea din di în di, că ce se va întâm
pla mai departe. După o cugetare se- 
ridsă de 2 dile se nasce ună monstru. 
D-lă vice-comite împlinindu-.șl datoria 
sa în urma ordinului mai înaltă, a făcută 
despre cele aflate din cercetare următo- 
rele raporturi:

I. 
Nr. 6317 alp. 1888.

llustrissimc d-le comite supremul
Referitoră la prea stimata provo

care a Ilustrității Tale cu data 17 Iulie 
a. c. Nr. 310, am ondre cu totă respec- 
tulu a vă presenta protocolulă de inves- 
tigațiune luată erl în causa arâtărei tă
cute contra fisolgăbireului substitută din 
Șercaia Pânczel Zsigmond, despre mani
pularea incorectă a baniloră, dimpreună 
cu conspectulă I, II și III, cu acelă a- 
dausă, că pe respectivulă l’am îndru
mată aspru ca în termină de 24 de ore 
să așternă acele sume de bani cari se 
arată în conspecte.

Făgărașu, 20 Iulie 188rf.
Grăinoiii m. p.

II.
Nr. 6622 alp. 1888.

I/ustrissime d-le comite supremă!
Referitoră la stimatul ordină ală llus- 

trității Tale de datulă 21 Iulie a. c. Nr. 
318, am ondre cu profundă respectă a 
raporta, că astădl am cercetată din nou 
cu deameruntulu oficiulă pretorială din 
Șercaia, eră protocolulă luată despre re- 
sultatulă cercetării am ondre a-lă așterne 
Ilustrității Tale cu acea observare, că 
la susă numitulă oficiu în tote direcțiu
nile nu am aflată ordinea prescrisă, ci 
din contră s'a arătată multă neregula- 
ritate.

Făgărașu, 30 Iulie 1887.
Grămoiu Daniel m. p. 

vice-comite.
CVa urma.)

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS?

Cântece poporale.
Culese <le Dionislu Insa.

Foia verde de susaiu
De-ar veni luna lui Maiu
Să răsară pribonicu
Că m'a lăsată ibovnicu,
Nu m'a lăsată de urîtă
Ci m’a lasată de pîrîtă.
M au pîrîtă dușmanele 
Că nu’să mândre hainele.

Dragostile ’să ale lumii 
Der le pbrtă numai unii, 
Cari’su frumoși ca păunii.

Dis'a maica cătră mine
Insbră-te, măi copile;
Nevestele dică așa:
Băete, nu te’nsura, 
Că ești tineră, te-i strica.

Audit'am și sciu bine 
Că te lași mândr’o de mine, 
Lasă-te cu Dumnedeu.
Că mie nu-mi pare rău, 
Căci ca tine găsescă eu.

Numai podulu de oiu trece 
Și ca tine găsescă dece.
Nice puntea n’am trecută
Și ca tine am găsită
Mai de neamă și mai de viță 
Nu ca tine-o rămășiță.

Harnică-i mândruța mea 
Harnică-i, dracu s’o ia.
Ea ’ntr’o lună tbrce-o lână
Și mâncă-ună sacă de făină 
Și dece punți de slănină.
Luni caeru îlă făcea
Marți în furcă îlă punea 
MercurI fusulă și ’lă prindea
Er .Joile le cinstea,
Vinerile suntă legate
„N'oiu tbrce să-mi facă păcate!u 
Sâmbăta când se scula
Ea la furcă alerga
Pănă ’n mână o lua
Eată popa că ’ml toca;
Ea la popa și-alerga;
„Părinte sfinția ta
Mai mută Dumineca
C’am ună caeră de-a găta 
Ș'ună bărbată de-a peptena 
Bată-lă Maica-precesta !“

*
Mărita-m’așă mărita
Pita n’o sciu frământa,

Ear de pită n’ar fi baiu 
Der nu sciu face mălaiu, 
Nici de mălaiu n’ar fi hibă 
De-așu sci face mămăligă.

Măi bădiță, bădiță Dumitre 
Dorulă meu ajungă-mi-te 
Sera desculțându-mi-te 
Se nu te poți desculța 
Pân’ de trei ori vei ofta 
Și să nu te poți descinge 
Pănă nu-i începe a plânge.

Nu te uita leleo hei 
La cidrecii mei că să răi 
C’a junită tata cu ei 
Șl-a junită și frate-meu 
Și-acuma junescă și eu.

*

De dorulă Ionului
Purtaiu lemnulă Domnului 
Și’lă purtamtt
Pănă ’lu uscamă,
Și ’lă puneamă la revenelă. 
Dor se’ntornă Ionă eră.

*
Nevasta care-i iubiață 
Se scolă de diinineță
Și iese pe priscu afară, 
Și 'șl chiamă găinile,

S’audă vecinile:
Piri-piri pirioră
Mami dragă rățișoră: 
De-țl veni,
De nu-țl veni,
Datoria ml-aui făcută 
Ibovnicuml-am vedutu.

*

Ce folosă mândro de tine: 
Te gată maică-ta bine, 
Mergi la jocă nu te ia nime: 
A ii acasă supărată
Te pui ea să ședl pe vatră, 
De ciudă și de amară 
Ți-ai svârlită cătrința'n jară 
Ear șurțu și cișmele 
Unde zace cânele,
Năframa cu ciucurii
Pe sub cloca cu puii 
Peptariu ce'lă mătăsată
Pe sub pată l’ai aruncată.

*

Mândro ochișorii tei 
Ml-au mâncată bănuții mei, 
Pentru ochișorii tăi
Lăsai pe părinții mei, 
Pentru a tale sprâncenele, 
Lăsai surorile mele.
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| rea calculului pe câți exercitarea jude
cății, der îi și folosesci copilului în vieța 
de afară din scolă. Aeestă secțiune se 
sfîrșesce cu uni capitoli privitori la 
repetițiunea celori de pănă aici, unde 
pe lângă că se desvoltă îmulțirea din a- 
duuare și împărțirea din scădere, se po- 
menesce și de treime și cincime din lu
cruri, de cari dilnici se face usi.

Atâta pentru anuli întâiu.
Partea a Ii-a, pentru anuli aii II-lea 

de scolă, cuprinde operațiunile funda
mentale eu grupe singuratice de numeri 
în măsura și ordinea următore :

Numerațiunea vorbită și scrisă, în 
susi și în joși (prin adăugire și scădere) 
cu obiecte vădute (puncte), pănă la 100, 
îu loculi dintâiu dela 1—30, apoi dela 
1-40 - 50 - 60 - 70 -80 - 90-100, cele 
patru operațiuni cu exemple din vieța 
practică, odată — în măsura în care se 
înainteză cu numerațiunea, aplicându-se 
treptati — treptati cu acești prilegiu 
principiali concentrațiunei, adunarea, 
scăderea și îmulțirea cu numere însoțite 
și de doimi, treimi, pătrimi, cincimi, șe- 
siml și deciml din diferite unități de 
măsură, der astfeli întrebuințate aceste 
fracțiuni, încâti calcululi se pote face 
ușori (celi mintali cu aceste fracțiuni').

Totă partea e împărțită în 13 de
prinderi, și numai dela a 9-a deprindere 
(cap. III repetițiune) d. autori definesce 
operațiunile, der așa de pe scurti, în
câti se pote dice că numai le numesce, 
tocmai câte trebue după cerințele me
todice.

Atâta cuprinde întâia carte.
(Va urma).

Literatură.
Aritmetica,

de
D-nulii T*. Gr. Borgovanu.

Analisez.il aeestă aritmetică, pentru 
că plănuia, după care e întocmită, și 
desvoltarea materiei, ce țintesce la ace
eași ideiă, presintă o minunată gradațiă 
pedagogică, lucru ce nu se vede la 
noi nu numai în spiritulă programei, der 
nici în cărțile menite a o desvolta. Cur- 
suli întregi e împărțita în trei cărți: 
fiă-care pentru doi ani de scolă. Cum se 
vede, e menita pentru scolele primare cu 
șese clase.

lnteia carte de aritmetică pentru 
anuli I-iu și aii II-lea e împărțită în 
două „trepte “ (părți.)

Partea I, pentru anuli ânteiu, tra- 
teză deșpre numerele dela 1—20, cum 
urmeză :

1. Figure numeral! și cifre, capituli 
meniți pentru formarea ideilori abs
tracte ale cantităței relative dela 1 —10 
cu ajutoruli obiectelori vădute, și no
tarea lori cifrele). Aici d. autori se 
servesce de puncte mari.

Aceste cunoscințl fiindi urmarea, 
ori mai bine disi complectarea celori 
dobândite deja cu prilegiuli determinărei 
obiectelori și a ființelori după numiri, 
totă greutatea se reduce acum la con- 
cepțiunea numerelori cu esemple — 
puncte — mai aprope de ideia abstractă 
și cifrarea lori. Ba decă înainte de 
puncte ami întrebuințați bețișore, pietri
cele, grăunțe, aprope totul i se reduce 
la aeestă din urmă lucrare — cifrarea.

Primele lecții de aritmetică cu o- 
biecte vădute au o mare importanță, 
căc-I puni în joci facultatea de a se 
deosebi și a asemăna cantitativi, fără de 
care concepțimiea de numiri nu e cu 
putință.

In aderări, concepțiunea unui nu
meri nu e desevîr.șită de câți când con
ține ideile de adăugire și micșorare, și 
de formarea lui din al tuli cu ajutoruli 
acestori lucrări; cu alte cuvinte, când 
copiluli e în stare să distingă diferența 
ce există între aceli numiri și altele, — 
lucru ușori cu obiecte vădute, pe cari 
le putemu înșira ast-felu, în câți diferința 
să sară și în ochii celui cu mai puțină 
băgare de semă.

Din acești din urmă puncru de ve
dere prviti capitoluli I, cum sunt gra
țiate punctele, nu arată vădiți diferința; 
der, cum ami mai disi, ni-se pote res- 
punde, că acești capitolu e meniți nu
mai pentru cifrarea numerelori pănă la 
10. Totuși o observațiune: cifrarea nu
merelori de o-dată pănă la 10, înainte 
de concepțiunea complectă a tuturoru a- 
cestori numere, dobândită treptată nu
mai prin descompunerea lori, nu ni-se 
pare tocmai metodică ; socoti că mai bine 
ar fi să se învețe cifrarea în măsura cu 
care se face descompunerea numerelori 
în capitoluli următori.

II. Descompunerea numereloru dela 
1—10. Acești capitoli e meniți pen
tru concepțiunea complectă a acestori 
numere. Pentru ușurința descompunerei 
d. autori întrebuințezi pe lângă puncte 
negre și de cele roșii. Grupările sunti 
îngeniose; căci pentru acelașu numiri 
punctele fiindi grupate în diferite chi
puri, copiuli prin compararea loru vede 
în diferința identitatea.

Descompunerea se face treptata și 
constă din adunare, scădere, înmulțire și 
împărțire cu tote numerele cari dau de 
resultati în aceste operațiuni număruli 
la căre s’a ajunși cu descompunerea; 
împărțirele însă îsi numai de cele fără 
resti.

Exercițiile nu se mărginesci numai 
la aflarea sumei, restului, productului ori 
catului, ci se întindi și la aflarea unuia 
din termenii operațiunilori cu ajutoruli 
acestori resultate și a celor-lalțl termeni 
cunoscuțl.

Capitoluli aii III, pe lângă repeti- 
țiunea celori de pănă acuma, face cu a- 
jutoruli liniiloru și o idea de jumftate 
și cuartă.

Pănă aici numai cu obiecte vădute, 
încolo, pentru numerele dela 10—20, 
pe lângă descompunerea ca mai înainte 
cu deosebire în clecl ȘÎ unități cu ajuto
ruli tablei punctuare, pentru fiăcare din 
aceste numere sunti mai multe probleme 
din vieța practică, apoi și cu numere 
abstracte. Treptati cu deslegarea pro- 
blemelori din vieța practică, aplicândi 
principiulu concentrațiunei în învățămenti 
face cunoscute lucruri, cari nu-șl poți 
găsi mai buni loci decâti îu aritmetică, 
de pildă măsuri de timpi, prețu, lungime 
etc., cari nu numai că faci cu putință 
deslegarea problemelori, prin cari se 
urmăresce la începuti nu atâta învăța- 

celora, cari stau în fruntrea poporului 
nostru, căci e de prevăduti, că sub ast- 
feliu de împrejurări droia speculanțilori 
de toti feliuli, der mai alesă Evreii, vori 
nisui să cumpere bucatele dela poporă 
cu prețuri de nimica pentru a le vinde 
apoi scumpi.

CursO musicalu.
La despărțementulu de musică alu 

Academiei reg. ung. de musică teatrală 
se vori înființa cu începutuli anului 
scol. 1888/89 a. c. în dilele prime ale 
lunei Septemvre clase pregătitore la spe
cialitățile principale pentru piano, vio
lină și cello. Acestea stau sub condu
cerea D-lori profesori Ștefani Thoman 
(piano), Eldering Braun (violină) și Edu
ard Rose (cello; și anume la instrucțiu
nea în Pianu se cere uni curși de 2 
ani, er în violoncello cu câte 3 ani.

Elevii claselori pregătitore primesci 
instrucțiuni și în elementele teoriei mu- 
sicale.

Condițiunile de primire suntu ur- 
mătorele: a} In clasele pregătitore de 
piano: cunoscința și dominarea scalelori 
din Dur & Moli, mai departe atâta pre
gătire, câtă pote să se presupună după 
esecutarea lui Kohler (opi 242) Bichlo 
(opu 66). Duvenoy (opi 120; și a greu- 
tățilori adveniente în cele 50 de studii 
ale lui Bertini.

b) In scolele pregătitore pentru 
violină și cello se primesci toți aceia, 
cari s’au ocupați încâtva cu aceste in
strumente.

Elevii, cari să insiuuă spre primire 
au se plătescă odată pentru totdeuna o 
taxă de primire de fl. 5., o taxă de în
scriere anuală de 1 fi. și didactru anu li 
de fl. 50. Acesta din urmă are a se plăti 
în 2 rate egale și adecă în dina primirii 
și er în 1 Februarie.

Orele de instrucția se vori statori 
luându-se în considerare orele de învă
țămenti dela scolele medii.

InformațiunI mai deaprope dă direc
țiunea Academiei de musică și teatru 
(Budapesta, strada Andrâssy Nr. 671.

Mnlțămită publică. Apelu.
Șomcuta-mare, 2 Aug. 1888.

Pentru biblioteca poporală dela scola 
confes. română de aici am primită dela 
On. D-ni Ioane Ghetie, prof, gimnas., 
următorele opuri: 1) „însemnătatea sci- 
ințelori naturale,u disertațiune de Dr. 
A. P. Alexi. 2) „Uni cuvântă,4 de Me- 
nenius Agrippa. 3) „Vieța lui Vladă Țe- 
pe.șău și „Mircea Vodă celi bătrână4, de 
Dem. Bolintineani. 4> „Economia câm
pului, 4 de George Popi de Basesci. 5) 
„Biografia S. Ioană Chrisostomă,4 de G. 
Pașcâ. 6) „Vieța după morte,“ de Ioană 
P. Papiu. 7) „Iuvețătorulă și poporali** 
de At. Mariană Marienescu. 8) „Com
pendiu de istoria naturală41 de Simeonă 
Mihali. 9) Prima adunare poporală ți
nută în Cernăuți în Iuniu 1870. 10) „Pre- 
parațiunea trupuriloru morțilori pentru 
înmormântare,11 de Iustină Popfiu. 11; 
„De ratione depingendi rite quaslibet 
vocies articulatas,4 auctore Mariano Su- 
nii. 12; „Havi fuzetek,4 de Dvorzsâk 
Jânos, fasc. 1—4 pe anulă 1883. 13) 
„Miert szeretem en a katolikus Egyhâ- 
zat.** 14) „FigyelO,4 irodalom torteneti 
kbzlony, de Abafi Lajos, IX și X Kdt. 
2 es 5 fiizet. 15) „Das leben aus dem 
Glauben.4

Esprimândi mulțămita nostră ono
ratului d-ni donatori, rogi deodată și 
pe alții din inteligința nostră română să 
ne întindă mâna de ajutori, asigurândi 
pe ori cine, că numai prin înființarea de 
biblioteci poporale, bareml în unele cen
tre, putemi spera lățirea și ușurarea mo
dului de cetire între poporulă nostru, 
ceea ce e indispensabili pentru noi. O- 
fertele sunti a se adresa subscrisului în 
Șomcuta-mare (Nagy Somkut)

Eliâ Popii, 
învăț, și bibliot. 

tonccrl A.
Aflămii că distinsa cântăreță 

d-na Irena de Tladaia va mai da 
unii concertă Sâmbăta viitdre în 
sala otelului Nr. 1. AtragemO a- 
tențiunea iubitoriloru de musică!

Deficitulu recolteloru în Europa.
„Journal d agriculture pratique" pu

blică sub reservă următorele cu privire 
la situațiunea producțiunei din anuli a- 
cesta :

„Francia nu va fi singură, care în 
anuli acesta va recurge pe o scară în
tinsă la importațiune.

Decă trebue să credemi diarului 
„Mercuriale des Hales et marches4, 
Belgia, Olanda, Germania, Elveția și Ita
lia vori ave de asemenea deficite de a- 
coperiti, fără a socoti pe Englitera, care 
îșl aduce de obiceiu din afară o mare 
parte din subsisteuța sa.

Trebuințele presupuse ale acestori 
diferite țări se vori ridica la uni totali 
de 100 milione hectolitri; cifră, care re- 
presintă abia escedentele disponibile ale 
Americei. Indiilori, Australiei, Rusiei, 
Ungariei, Turciei și regiunilori Dunărene.

In aceste condițiunl ridicarea prețuri- 
loră pe tote piețile ra fi inevitabilă J

Asupra acestora atragemi atențiunea 
agricultorilori români și mai alesă a a-

SCIRl TELEGRAFICE.
Budapesta, 9 Augustă. Bilan- 

țulu pe cuartalulu alu doilea alu 
contabilității statului este cu 231 4 
milione mai favorabilă față de celu 
din anulă trecută.

Berlinu, 9 Augustu. „National- 
zeitung** află, că în urma întreve
derii împerațiloru se asigură ca 
absolută eschisă ori ce intervenire 
cu armele din partea Rusiei în 
Bulgaria.

Parisu, 9 Augustă. La înmor
mântarea lui Endes, tumultele is
cate întrecută ori ce temeri. Lu- 
crulă ajunse la vărsare de sânge. 
Se întâmplară doue ciocniri între 
lucrători și poliția, ajutată de mi
liția. lulăuntrulu chnitiriditi permise 
poliția se se desfașurc steepdtl roșu. 
Au fostă 50 răniți și 25 arestați.

Petersburgu, 9 Augustă. „Jour- 
nală de St. Petersburg4 constată 
în consonanță cu foile din Berlină 
cu privire la însemnătatea politică 
a călătoriei împăratului, că între
vederea împerațiloră are ună re- 
sultată cu totulu pacinică.

DIVERSE.
Testainentulîî unui Filandesiî. Sunti 

forte mulțl omeni în lume, cărora dra- 
culi 11-a luată averea și i-a făcută ca
lici, der ca cineva de bunăvoiă și inten
ționați se-șl dăruiescă averea sa dracu
lui, — acesta pănă acuma nu s’a mai 
pomenită. Pote chiar celi d’întâiu, care 
a făcut’o acesta a fostă ună țăranu bo
gată din Finlanda, care murise în una

din săptămânile trecute. Când erecții 
desfăcură testamentulă lăsată în urma 
lui, spre marea loră surprindere vădură, 
că totă averea este testată dracului. De 
sine se’nțelege, rudeniile reposatului n’au 
fostă mulțămite cu acești testamentă și 
au protestată. — Casulă acesta le cau- 
seză acum multă batere de capi juriști- 
loră fiulandesl.

l’iift primarii alu Sarmisegetusei. 
In ședința dela 1 Augustă a societății 
istorice și de anticliitățl din comitatulă 
Hunedorei, conferențiarulu Kiraly Pal a 
vorbită despre „primarulă de odinioră 
ală Sarmisegetusei, Pius Aelius Theimes.4 
Abia s’a aflată în marele imperiu ro
mană ună individă privată, în urma că
ruia și despre care să ne fi rămasă a- 
tâtea petrii cu inscripțiuni, câte au ră
masă despre primarulă din vorbă. Elu 
a ridicata acela altari în ondrea deului 
patriei, a căruia tablă cu inscripțiune 
formeză astădl o podobă deosebită în 
museulă unguresci. Cu privire la ori
ginea lui Pius Aelius Theimes, conferen- 
țiarula susține mai departe, că deși pre
numele lui suntă romane, elă însă n’a 
fosta Romană, ci numele Theimes arată, 
că ar fi fostă semită, a fostă de origine 
din Palmira seu din Arabia, ceea ce o 
arată nu numai numele lui, ci și numele 
deiloră patriei. Probabilă că parte ca 
neguțători, parte ca întreprindătoru s’a 
străplântată în imperiulă romană unde 
a dobândită dreptulă de cetățeni. — A 
rămasă însă credincioși străbunilor!! și 
deilor săi, cărora li-a ridicat templu. Ajun- 
gendă la bogățiă și totdeodată la vadă 
mare, a fostă de mai multeori alesă pri
mari alu Sarmisegetusei, ceea ce nu era 
ună oficiu așa de bagatela, căci din 
când în când chiar și unii împărați ro
mani au purtată funcțiunea de primari. 
Nevasta lui Pius Aelius, după cum se 
pare din nume, asemenea a fostă din 
Orientu: fiiulă său s’a numita Aelius, 
fiicele însă au avută nume orientale. 
Acesta bravă bărbați, care și pentru 
săraci a fostă ună mare binefăcătorii, a 
reposati cam la auuli 193 după Chris- 
tosu în etate de 38 ani.

<Uiu*sulii pieței Brasovrt
din 7 Augustă st. n. 1SS8

Bancnote românescl Curnp.
Arginta românescu .

8.70 Vend. 8.74
8.68 ,. 8.70

Napoleon-d’orI ... r 9.88 9.H2
Lire turcescl ... ,. 11.20 11.24
Imperiali......................... 10.20 .. 10.24
Galbinl........................ ,, 5.88 „ 5.91
Scris, fonc. ,,Albina“6" „ ,. 101.—

r r r u ,0 r 98.— „ 98.50
Ruble rusesc! . . . 117.— .. llSj
Discontulu .... 61/.,—-8" „ pe anu.

Cursulu la bursa de Viena 
din 8 Augustă st. n. 1888.

Renta de aură 4"/,,................................101.45
Renta de hârtii 5°/n................................. 91.—
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 150.50
Amortisarea datoriei câiloră ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune . . 98.70
Amortisarea datoriei câiloră ferate de 

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

ostă ungare (3-a emisiune) . . 114.
Bonuri rurale ungare..............105.10
Bonuri cu clasa de sortare .... 105.10
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare.........104.80
Bonuri rurale transilvane.........104.40
Bonuri croato-slavone................. 104.______
Despăgubirea pentru di.jma de vină 

ungurescă . . . .’.......................100.50
Imprumutulă cu preiniulă ungurescă 131.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinuiui........................... ’ , . 125._
Renta de hârtii austriacă .... 81.80
Renta de argintă austriacă .... 82.65
Renta de aură austriacă..................... 111.30
LosurI din 1860   138.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 866.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 308.25
Acțiunile băncei de credită austr . . 315.10
Galbeni împărătesei ........................... 5,31
Napoleon-d’orI........................................ 9.73
Mărci 100 împ. germane..................... 60.32' ,
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.55

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei4 ii 5 er. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross. în li
brăria (Virolac Chircii și Adolf 
Albrcrht.

Editori și Redactori responsabili:
Dr. Aurel Mureșianu.

Analisez.il
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PUBLICAȚIUNE.
Pe temeiulu înaltei decisiunl 

și aprobări a minister! ului de in
terne din 11 Iulie a. c. Nru 43106 
se va vinde pe cale de oferta, mai 
multă oferentului, pe lângă ulte- 
riora aprobare din partea repre- 
sentanței comunale, mora orășe- 
nescă de măcinată din ulița de la
turi în presentulu ei stadiu dim
preună cu dreptulu folosirei de apă 
precum și pămentuliî aflătoru lângă 
acesta îndră în o suprafață de 292 
metri □.

Pertractarea de oferte se va 
ținea in 23 Augustă a. c. dupăprânzii 
la 3 ore în biroulu oficiolatului o- 
rășenescu economică, unde sepotu 
vedea în decursulu dreloră oficiose 
și condițiunile de vencțare.

La acesta pertractare au locft 
doue modalități de oferare și a- 
nume o oferare pentru realitatea 
de păn’acum a morei dimpreună 
cu dreptulu folosirei apei și altă 
oferare pentru aceste amintite dim
preună cu pămentulă publică în 
estindere de 292 metri □.

Ofertele, provecjute cu unu tim
bru de 50 cr. și cu unu vadiu de 
10°/0 din suma of erată, au ca se 
mai conțină dechiarațiunea. că o- 
ferentului ’i suută cunoscute con
dițiunile de oferte și vemțare și 
că se supune lord. Aceste oferte 
au ca să se așternă pănă la 12 
ore înainte de prântjă a susnumi- 
tei cțile economului orășenescă E. 
Hintz.

Brașovu, 4 Augustă 1888.
Magistratulti orâsenescU.

19 M 2—1 °

Avisii d-lort atonatl!♦

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

„Administrațiunea Gaz. Trans.a

Sosirea și plecarea Iremrilera și posteiorn in Brașcf».
I. Plecarea trennriloru:

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

2. Dela Brașov!) la Bucuresci:
Trenulti accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedi.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed-i
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

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

A. Plecarea postelorii:
a) Dela Brașovă la Reșnovii-Zerncsci-Branu: 12 ore 30 m. după amedi 
l>) n „ Zizlnu: 4 ore după amedi.
c) „ „ în Săcuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute ndptea.
d) - „ la Făgărașii: 4 ore dimineța.
e) „ „ la Săcelc: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela la Brașovă: 10 ore înainte de amedi.
b) „ Zizinil la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Sicuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgăraștl la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

a
Se deschide abonamentu pre anulu 1888

la

11

AMICULU FAMILIEI, Piară beletristică și enciclopedică-literaru — cu ilustrațium. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 <ți 
a lunei în numeri câte ele 2—3 cole cu ilustrațium 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 Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicțiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. ț)iară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațium. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 372 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 _ pentru România 10 franci-—lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisti totti ala patrulea esemplarti.
Numeri de probă se trimit îi gratisu ori-cui cere.

iW A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU11 în Gherla—Sz-ujvăr. —Transilvania. ~W8
-----------------------------------

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. 
Șuicai. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

Idealulă perdutu. 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 craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșă. 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 Emest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermană 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.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulu 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.

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

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, U, III, 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, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

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

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

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

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună 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 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

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

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bro.ș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 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 mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., 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 fior • 
100=5 fl.

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

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

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


