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BRAȘOVU, piața mare Mr 22.
Scrisori nefrnncRte nu so pri 
mcacii. Manuscrip fe nu ae re- 

trtmiru !
Birourile de ainiciun:

Brațovu, piața mare Nr. 22.
Inaerate mai primescu în Vie na 
Huuoif Jfosw, Haasenstem «£• Vogler 
(Ota Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Htrndl, M.tiukex, A.Oppeltk.J. Dan
neberg ; în B udapesta : A. T Gold- 
btrgtr. AutunMesei, Eekrtein Bernal; 
In Frankfurt:G. L. Daube. în Ham

burg : J. Sterner.
Prețul inaertiuniloru : o seria 
garenondu pe o colină 6 cr. 
ți 30 cr. timbru pentru o pu
blic nr e. Publicări mai dese 

după tarilă și învoial*.
Beolame pe pagina III-a o 
Heriâ 10 cr. v. a. sâu 80 bani.

^ZLTTTT-TCr X.TI-

„Gazeta* iese In fie-enro di

Mnameute jeitm Anstro-Degaria 
Pe unu anii 12 fi., pe șâse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate 

Pe nnfi anu 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Be ennmeră la t6te ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Atonamentulă pentrn Brașovn: 
laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, stagiul* I.: pe unfi anu 
10 fl., pe șăee luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Pe unu anu |2 fl-, pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 cr. y. ■. s6u 

15 bani.
Atfttu abonamentele oftt.fi și 
inserținnile suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 20. Brașovu, Mercur! 25 Ianuarie

Ac]i se sevârșesce în Viena ce
remonia înmormântării principelui 
de coronă Rudolfu.

In Brașovu ne vestesch acestu 
jalnică actă clopotele tuturoru bi- 
sericiloru. Orașulă nostru are unu 
aspectu tristă serbătorescă. Stea
guri negre atârnă din ferestrele 
edificiiloră publice, prăvăliile suntă 
închise, er ușile bisericiloră se des
chidă, ca se intre autoritățile mi
litare și civile, școlare și biseri
cesc!, împreună cu elevii școleloră 
și cu credincioșii bisericiloră spre 
a asista la jalniculă serviciu divină 
ce se severșesce pentru sufletulu 
răposatului principe.

Cele ce se petrecă în orașulă 
nostru se petrecă în tote părțile 
întinsei monarchii haasburgice.

Acestă împărtășire generală a 
popdreloră monarchiei la doliulă 
casei domnitore este în momentele 
acestea de grea cercare cea mai 
mare mângăere, ce o pote avea 
familia împerătescă.

înmormântarea se face în Viena 
fără nici o pompă estraordinară, 
la espresa voință a Maiestății Sale. 
Nici chiar deputațiunile streine 
militare ale regimenteloră, ală că- 
roră șefă a fostă prințulu de co
ronă Rudoliu, nu voră fi de față.

Foile publică acum o mulțime 
de amerunte din timpulă din urmă 
ală vieții prințului de cordnă, cari 
arată, că densulă credea mai de 
multă în apropiata lui morte.

Cine ar fi crezută, că prințulă 
Rudolfu, strălucitulă venătoră plină 
de vieță și de speranță, care cu 
vioiciunea și amabilitatea sa făcea 
să tresalte de bucuriă inima bă
trânului conducetoră ală gona- 
ciloră, badea Nichită dela Gurghiu, 
va urma așa de curendă acestuia 
în gropă?

Câtă de capriciosă mai e și 
sortea dmeniloră, fiă ei în palate 
ori în colibi!

*
Duminecă sera la 8 ore, după ce se 

închise pentru publiculă visitatoră ca
mera mortuară a prințului de coronă 
se întruniră în apartamentele princesei 
de coronă văduva Stefania: Maiestatea 
Sa împăratule Franciscu losifti, împără
teasa Elisabeta, Regele Leopold și regina 
Hemieta ai Belgiei și toți membrii casei 
împărătesei și merseră in camera mortuara 
spre a-șl lua adio la coștiugă. Tânăra și 
nenorocita văduvă plânse amară cădend 
la piciorele coștiugnlui. împăratule că
ruia îi curgeau lacrimile și regina Hen
rietta, mama prințesei Stefania se încer
cară să-o mângâie pe acesta, der înza- 
daru. Scena a foste cutrierătore, așa că 
toți isbucniră în planșete amare. A foste 
acesta une adio sfâșietore de inimă des
pre care încă multă vreme se va vorbi 
în paiață. După 9 ore familia împără- 
tescă părăsi camera mortuară. îndată 
se făcură pregătirile pentru transporta
rea cadavrului în biserica palatului. Când 
s’a push coperișule pe cosciugh princesa 
de coronă Stefania a trebuită se fie de
părtată de părinții ei: ea era cu totulă 

desolată. Maiestatea Sa a stată cu ca- 
pulă plecată și acoperindu-șl ochii, pănă 
la sfârșită, când după ceremonialulă pres
crisă porni conductulă spre a transporta 
cadavrulă în biserică.

•
Totă diua de Luni pănă ac|I Marți, 

la 10 ore a. m. publicului i-a fostă con- 
cesă intrarea în biserică.

La ordinulă Maiestății sale s’a luat 
josă cârpa albă cu care era legată la 
capă cadavrulă prințului moștenitoră și 
așa totă diua de Luni publiculă a putut 
privi rana, care a causată morte a prin
țului Rudolfă. Perulă prințului este 
pieptănată în susă, cum l’a purtată pe 
când era în vieță, așa că rana se vede 
bine în tâmpla dreptă.

*
Numărulu cununiloră și a floriloră 

ce s’au depusă la piciorele coștiugului 
este așa de mare încâtă ele au trebuită 
sâ fiă aședate și în camerele vecine. 
Impărătesa a depusă o cunună de-o 
frumsețe deosebită, compusă din ghiocei 
trandafiri albi, garofe albe și camelii 
albe. Pantlica nu portă nici o inscrip- 
țiune. Asemenea a depusă archiducesa 
Maria Valeria o cunună albă de ghiocei 
și alte flori albe, fără pantlică și ins- 
cripțiune. Pe cununa princesei de co- 
rănă suntă scrise numai cuvintele „Dela 
Stefania44. Pe o altă cunună se vede îns- 
cripțiunea: „Fii unchiului Carolă44 Reu
niunea (fiariștiloră din Viena „Concor
dia14 a dedicată prințului o cunună cu 
inscripția: „Scriitorului prință de coronă 
Rudolfă44. Colaboratorii la opera „Aus- 
tro-Ungaria în scrisă și ilustrațiunl44 iau 
dedicată o cunună su inscripția: „iubi
tului loră conducătoră spirituală.44

*
Sub titlulă „Corona Kulturegyletului44 

scrie „Erdelyi Hirado44 dela 2 Febru
arie: „Suntemă informați, că kulturegy- 
letulă ardelenescă are de cugetă să tri
mită o coronă pompăsă pe mormentulă 
moștenitorului de tronă Rudolfă. Kul- 
turegylet-ulă simte adâncă marea perdere 
ce a suferit’o prin mortea moștenitorului 
de tronă. In istoria Kulturegylet-ului ră
mâne pentru totdeuna însemnată 4iua 
când moștenitorulă de tronă cu înalta 
lui soțiă au onorată cu presența loră 
balulă din Budapesta ală Kulturegylet
ului.44

Țiganulă musicantu din Clușă, 
Pongratz Lajos, șl-a cerută pe cale 
telegrafică permisiunea de a trimite și 
elă o coronă pe mormentulă prințului 
de cordnă, ceea ce i s’a și permisă. Co
rona lui Pongratz va fi simplă și pe 
pantlică va purta inscripțiunea: „Lăuta 
(cetera) maghiară te deplânge44. Răposa- 
tulă archiduce a arătată multă iubire față 
cu musica ungurescă. De repețite-orl a 
chiămată la sine țigani ungurescl ca să-i 
cânte și între aceștia Pongratz era pre
ferită.

*
Se istorisescă diferite episode, care 

arată, că prințulă de coronă credea în 
apropierea morții sale. Astfelă profeso
rală Udei, pe care prințulă îlă chiema 
adeseori la densulă ca ospe, spune, că 
de câte ori prințulă îlă audia cântândă 
cântece vieneze, devenea melancolică. 
Odată Udei întorcându-se spre ușa ce 
se deschidea, tocmai pe când cânta ună 
cântecă, prințulă de coronă îi dise: „Nu 
te turbura. Va 6 vr’una din fantomele, 

ce se plimbă în fiecare paiață. Ele vină 
și se ducă.44 Altădată în Meyerling, 
ițise prințulă, care observase în timpulă 
prândului că Udei nu bea de locă : „Bea, 
odată trebue să murimă toți. Unulă mai 
curendă, altulă mai târețiu. Mie mi-s’a 
profețită. Vei vede, că eu voin muri 
de timpuriu.44 După o pausă adause: 
„Mai bucurosă așă vrea să moră pe câm- 
pulă de luptă.44

O personă, care convenea desă cu 
prințulă de coronă, spune că elă în tim
pulă din urmă vorbea adeseori despre 
morte. Duminecă în ajunulă plecării lui 
la Meyerling, la dejună întrebă deodată 
prințulă pe acea personă: „Te temi de 
morte?44 — Ospele răspunse: „Nu, fie
care trebue să mără și nu mă temă, der 
nu vorbescă bucurosă despre morte44 — 
„Da, cu tote astea la cei mai mulțl 
omeni frica e causa, că nu vorbescă bu
curosă despre morte. Și’nă adevără e 
grozavă a muri.44 In momentulă acesta 
veni mica fetiță a prințului de coronă în 
odaiă și conversația se termină.

*
Dela Mayerling, lângă Baden, toca- 

litatea unde s’a întâmplată catastrofa, 
sosesce soirea surprindătore că jorestie- 
rulu-șefă deta Maierlmg s’a împușcată în 
urma desperărei, se dice, ce !’a cuprinsă 
în urma îngrozitorei catastrofe. Elă a 
fostă înmormântată Sâmbătă în Baden 
în totă tăcerea. Din partea oficială se 
desmintă categorică tote versiunile des
pre mortea prințului de coronă. Se elice 
că nu e adevărată că forestierulă dela 
Meyerling s’a împușcată din desperare 
asupra morții prințului de coronă.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

Viena, 5 Februarie. Cinci scri
sori de adio ale prințului de co
ronă Rudolfu, cari au fostu de
puse în archivele casei domnitore, 
constată, că prințulu de cordnă 
și-a luatu vieța cu mâna sa pro- 
priă.

In scrisorea ce a adresat’o Ma- 
jestății Sale se rogă prințulu Ru
dolfu de iertare cu cuvinte miș- 
cătore. Scrisorea cătră princesa 
de corbnă Stefania conține o sa
lutare de adio, forte cordială ; ea 
este datată de mai multecjile îna
inte de morte. Epistola cătra 
mama-sa, împerătesa, este cea mai 
pe lungu scrisă. Epistola cătră 
șefulu de secțiune în ministeriulu 
de esterne Szogyeny este scrisă 
unguresce. Prințulu Rudolfu îi 
trimite acestuia codicilulu la tes- 
tamentulu compusă nainte cu doi 
ani și cheia mică de auru dela 
scrinulu unde se află scrisorile 
prințului, însărcinându’lu pe Szo- 
gyeny cu regularea și revidarea 
loră și lăsândă la chibzuirea lui, 
cari scrisori se le publice mai în- 
tâiu. Scrisbrea cătră Szogyeny 
se termină cu cuvintele: „căci eu 
trebue să me despartă de acesta 
vieță.Salută în numele meu pe toți 
amicii și ;cunoscuții mei buni. 
Rămâi sănătosă. Dumnezeu se 
binecuvinte patria nostră adorată- 
Rudolfă.44—A cineca este adre
sată ducelui de Braganza.

Viena, 5 Februarie. — îmbul

zeala mulțimei, care alergă se vedă 
mortulă, este așa de mare, încâtă 
a trebuită se intervină miliția și 
polițiștii spre a susține ordinea. 
In mijldculu nespusei îndesueli mai 
multe persăne au fostu rănite.

Viena, 5 Februarie. La înmor
mântare nu voră lua parte nici 
princesa de corână Stefania, nici 
archiducesa Valeria. Faimele după 
cari princesa de coronă ar ave de 
gândă a părăsi pentru totdeuna 
Austro-Ungaria nu suntă adevărate.

Viena, 5 Februarie. Astăcji Marți 
numai pănă la 10 ore înainte de 
amecți este liberă intrarea în ca
mera mortuară. Toți miniștrii un
gurescl afară de Baross, care re- 
presentă guvernulu în Budapesta, 
au sosită aici la înmormântare. 
Pictoriloră Feszty și RoskovicI li 
s’a dată voiă se deseneze cada
vrulă prințului de corbnă, cum 
zace în cosciugă.

SCIRILE DILEI.«

Recrmoscerea atestatelor^ de matu
ritate. Cetimh în „Românulh44: „Con- 
siliulh universitară (din BucurescI), în
sărcinata a se pronunța asupra validi
tății atestatelor!! de bacalaureată liberate 
de liceele din Transilvania, s'a pronun
țată pentru primirea loră. Bine a fă
cută, căci altfelă ar fi creată multe greu
tăți Româniloră de dincolo, cari nu mai 
au decâtă aici locă să învețe românesce 
studiile mai înalte. In consecință cei 
14 studențl Transilvăneni venițl pentru 
a urma cursurile Universității nostre au 
fostă admiși.44

* * *
Beuniunea de patinată din Brașovu 

a trimisă o representațiune ministrului 
ungurescă de interne în contra hotărîrei 
acestuia, prin care se interdicea patina- 
tulă pe loculă dintre scolele române, 
săsescl și spitală. Ministrulă a trimisă 
representațiunea îndărătă la magistrată, 
ca acesta să o supună representanței co
munale spre a fi din nou pertractată. 
Se dice că ministrulă ar fi dispusă a 
aproba o hotărâre de cuprinsulă că, în 
casă când activitatea reuniunei s’ar do
vedi păgubitore pentru școle și spitală, 
reuniunea să fiă obligată a’șl înceta ime
diată activitatea.

* * *
Ajutorarea cerșitoriloră. In urma o- 

prirei cerșitului pe teritorulă Brașovului, 
direcțiunea poliției de aci a întreprinsă 
o colectă pentru a împărți ajutore la 
cerșitorî și la săraci. In anulă 1888 a 
colectată 1369 fl. cu deosebire dela cor- 
porațiunl, institute de bani și proprietari 
de localuri publice, apoi dela alțl parti
culari. Acestă sumă s’a împărțită, în 
fiecare săptămână, la 70—7b cerșitori 
câte 50, 40, 30 și 20 cr., după cum au 
fostă de lipsiți, și la 6—10 săraci (ne- 
cerșitorl) câte 1 fl., 80 cr. și 60 cr. Co
lecta întreprinsă în 1889 va ajunge cam 
la suma de 1200 fl. și se va împărți ca 
și în anulă trecută.

* * *
Baiu amânată. Ni-se scrie din Viena: 

In urma catastrofei întâmplate în casa 
împărătescă, balulă română din Viena 
nu se va da. Cu tote aceste comitetulă 
continuă a urmări scopulă umană și rogă 
pe binevoitorulă publică să nu-i retragă 

oftt.fi
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sprijinulă său : de aceea declară, că con- 
tribuțiuuile incurse până acum, câtă și 
acele ce voră mai incurge încă se voră 
întrebuința în scopulă pentru care era 
30 se dea balulă."

♦ * *
Mocsary și Caracsebeșenii. O tele

gramă din Caransebeșă, cu data de 1 
Februarie, cătră „Pester Lloyd“ spune : 
„Vorbirea de dăunăcfl a lui Mocsary în 
contra armatei a provocată mare amă- 
rîoiune între conducătorii partidei na
ționaliste, deirece ei, cu generalulă Doda 
în frunte, suntă aprdpe fără escepțiune 
foști oficerl grănițerl. Aceștia au de 
gândă să însceneze o manifestație.11

Poesii poporale din Săcele.
I.

Verde fdie sălcioră 
Draga neichii Mariorâ 
Tu la tergă și eu la țeră, 
Amândoi zăcemă d’o bolă, 
Și zăcem pe prispă afară 
Să ne-ajungă ventă de veră. 
Tu p’ună pată și eu p’ună pată, 
Pe două scânduri de bradă 
Aduse din Țarigradă.
Ș’o scândură i nodurosă 
Mă glodiră pân’ la dsă.
Verde fde ș’o secară
Vai drăguță Mărioră!
Mi-a venită d’o veste-aseră, 
Că drăguțulă tău să ’nsoră.
— Las’ să ’nsore sănătosă
Ardă lă focu mincinosă.
Las’ să ’nsore nici nu-mi pasă 
M’a făcută maica frumosă,
Mai frumosă peste fire 
Mor voinicii după mine.
— Ce folosă câtă escl frumosă
Decă esni nenorocdsă?
—Las’ să 'nsore d’arcjă’lă foculă, 
Că elă mi-a mâncată noroculă. 
Las’ să ’nsore d’ardă’lă para, 
Că m’a iubită totă vera
De mi-a mâncată inimiora.
Verde loe ș’ună arbuză

* « *
Donațiune. Părintele N. Groza din 

Partia a dăruită bisericei gr. or. de acolo 
ună locă intravilană de 1000 stînjinl în 
preță de 250 fl. Părintele Groza dove- 
desce prin acestă bună și nobilă faptă, 
că e vrednică apostolă ală lui Christosă.

* * *
Hiperzelu ori răutate. Cetimă în 

„Sieb. Deutsch. Tgbltt“ dela 1 Fe
bruarie intr’o corespondență din Sebeșă 
dela 28 Ianuarie: „Ună rară casă de 
stricteță polițienescă la târgulă de săp
tămâna trecută a produsă nu puțină sen- 
sațiune. Ună numără de 43 cară țără- 
nescl încărcate cu lemne fură cu forța 
descărcate în magazinulă orășenescă de 
lemne. Proprietariloră carăloru li se im
punea să plătescă câte 5 fl. pedepsă, 
fiindă că nici unulă din cei 43 vendătorl 
de lemne nu putea arăta biletă dela 
respectivulă oficiu locală, că lemnele nu 
suntă furate. Nici unulă nu voi să plă
tescă pedepsa și așa li s’au oprită lem
nele ca zălogă. Cei mai mulțl dintre 
cei pedepsiți suntă din comuna româ- 
nescă Cidra. Ne bucurămă totdeuna, 
când simțimă, că și în orașulă nostru 
veghiază ună ochiu polițienescă. Der ne 
permitemu întrebarea: esistă respectiva 
prescripțiune de două dile ori de doi 
anl?u Nu cumva poliția din Sebeșă a 
dată mâna cu cei cari persecută pe ță- 
ranulă română și-i voescă sărăcirea?

* * *
Cașuri de bolă in Sebești. In dilele 

din urmă s’au ivită în Sebeșă 12 cașuri 
de vărsată. In școlă s’a ivită pojarulă. 
Intr’o di au lipsită 24 școlari din classa 
3 elementară, care s’a închisă pe 8 dile.

* * *
Posturi de magistri poștali. Unulă e 

de ocupată în baia-Homorodă, comit. 
Oderheiului, cu contractă și cauțiune de 
100 fl Lefa pentru lunile Iulie și Au
gustă în cursulă sesonului de băi 100 fl., 
10 fl. cheltuell de cancelariă și 10 fl. 
cheltuell de îmânare. Altulă e de ocu
pată în baia Tușnadă, comit. Ciucului, 
cu 275 lefă (dela 16 Iunie pănă la 15 

Septemvre), 30 fl. cheltuell de cancelariă 
și 45 cheltuell de îmânare. In ambele 
locuri se dau gratuită locuință și cance
lariă. Petițiile se adreseză la direcțiunea 
poștală din Sibiiu.

* * *
Lupii in erna acesta. In luna Ia

nuarie n. ună locuitoră din Castău tri
mise pe servitorulă să aducă caii din 
ocolă. In pădure fu atacată servitorulă 
de doi lupi. Prin strigăte scăpa de ei. 
O țărancă din Benzenz, pe când se în
torcea acasă din Orăștiă, fu atacată de 
ună lupu. La țipetele femeii alerga 
cantonierulă din apropiere ală căii fe
rate și cu împușcături de revolveră spă- 
riâ lupulă. Pădurarului din CucuicI i-au 
omorîtă și rănită optă lupi patrudecl 
de oi. Dintre lupi au fostă împușcațl 
a doua di patru, er unulă rănită. Nu 
va mai trece multă și lupii voră intra 
și în casele omeniloră, pentru că guver- 
nulă îngrijesce de cruțarea fereloră săl
batice, der nici capulă nu-lă dore de 
contribuabili. „Fericite11 vremuri!

*
* ♦

Contra patriarchului din Ierusalimu. 
Au trimisă o plângere cătră patriarchulă 
ecumenică vr’o douădecl de episcop! și 
metropoliți, cari stau sub patriarchia Ie
rusalimului. Episcopii și Metropoliții se 
plângă, că patriarchulă Ierusalimului Ni- 
codemă risipesce averea congregațiunei 
dela sfântulă mormentă și că, după ce 
a cheltuită sumele de bani gata ce esis- 
tau, caută să zălogescă moșiile congre
gațiunei pentru 100,000 funțl. Membrii 
congregațiunei au făcută cunoscută cu- 
prinsulă acestui protestă tuturoră capi- 
loră superiori ai bisericiloră orientale 
autocefale.

Desbaterile asupra legii militare.
In ședința dela 26 Ianuarie galerii

le erau îndesate de publică, er pe stradă 
așteptau sute de inși.

Contele Em. Andrassy ceru să fiă 
ștersă din lista celoră peste 80 de vor
bitori asupra legii militare.

Ludovică Meszlenyi, celă din urmă 
vorbitoră, numi majoritatea: partida li
berală c. r., ală cărei generală se nu- 
mesce Koloman Tisza și care se întdrce 
după comandă; ministrulă de honvedl 
cugetă negru și vorbesce galbenă în 
parlamentă. Istorisesce o anecdotă din 
timpulă oeupațiunei Bosniei, la care 
vorbitorulă a luată parte ca oficeră ală 
unui regimentă ungurescă. Elă a fostă 
pusă de colonelulă ca să le țină solda- 
țiloră o vorbire ungurescă, să’i încura
jeze pentru ună atacă ce aveau să-lă dea. 
A ținută vorbirea, der ună căpitană 
c. r. se’ntorse la elă cu cuvintele 
„Ești rudă cu Kossuth, d-le rebelă?11

In anii 60 Tisza, care era în oposițiune, 
a vorbită cătră junime și a provocat’o 
să mergă pe corso și să strige „eljen 
„Kossuth!11 pentru ca regele încoronată 
în cetatea Buda dincolo de țărmă să 
afle, că majoritatea poporului nu merge 
cu partidulă lui Deak, ci cu oposiția. Și 
acum să fiă ținută de rău junimea, când 
face același lucru, der vrea acum să de
monstreze contra lui Tisza? Armata 
comună numai în numără e comună, 
altfelă e austriacă din crescetă pănă’n 
tălpi. Meszlenyi mai vorbi de „dinastia 
Tisza11 și de „prințulă ei de coronă 
Ștefană11, apoi încheia strigândă maio- 
rității: „Mergeți josă în pimniță și vo
tați acolo cu „da" pentru ca națiunea 
să nu vadă, cum vi-se urcă’n obrază ro- 
șața rușinei. “

Președintile spuse, că nu mai e 
notată nici ună vorbitoră, și deja se 
ridicase ministrulă de honvedl Fejervary 
să vorbescă, der stânga estremă îșl pără
sise locurile, aplaudă pe Meszlenyi și 
ceru suspendarea ședinței, ceea ce se 
acordă

După redeschidere vorbi Fejervary, 
fiindă întreruptă după fiă-care frasă, așa 
că ținu vorbirea l* l/3 ore. Ministrulă 
atacă vehementă pe contrarii armatei. 
Oposiția rise, când ministrulă vorbi de 
constituționalismulă legii. Fejervary ac- 
centuă, că Ungurii se sustragă cu jin- 
tențiă dela esamenulă de oficeră. La 
imputarea ce i-s’a făcută ministrului, că 
elementulă ungurescă în armată e dată 
îndărătă, ministrulă lovi cu notițele sale 
pe pultă și dise cu voce detunătăre : 
„Facă’șl Ungurii datoria și să servescă 
în armată, atunci li-se va face parte și 
loră de influința ce li-se cuvine în ar
mată.11 Larmă mare’n stânga, aplause 
în drepta. Celă dinteiu ministru ungură 
de răsboiu Lazar Meszaros ceru la 20 
Iulie 1848 — dise Fejervary — cuuos- 
cința temeinică a limbei germane ofice- 
riloră unguri. Fiecare strănutată ală 
unui căprară se trîmbiță îndată ca aten
tată contra națiunei. Ministrulă admoniâ 
să se ferescă orl-cine de-a vîrî discordia 
națională în armată. Lui Thaly, care 
ca deakistă a fostă consilieră de secțiă 
în ministerulă de honvedl, si acum șl-a 
făcută profesiune din a întrerupe pe 
vorbitori mai alesă !pe ministrulă de 
honvecjl, îi striga acesta: deputatulă 
Thaly nu șl-a făcută datoria cătră ptriă 
Tumultă înstănga esternă. Datoria nu șl-a 
făcut’o fiind-că a rămasă holteiu și n’a dă
ruită țării urmași destoinică a purta 
arme. Rîsete în drepta. Stânga estremă 
se ’nfuriâ și porni să iasă din sală. Mi
nistrulă l'a dăscălită pe contele Karolyi, 
că ar pute suporta o mai bună dosă 
de lecțiunl asupra tactului ;erluiZichy îi 
cțise, că vorbirea lui dovedesce, că dela 

sublimă pănă la ridiculă e numai ună 
pasă. Karolyi, Thaly și Szilagyi se 
sculară să răspundă, der fiindă târdiu, 
ședința se închise.

Unu pojorii de modela spre sacrificiu.
Selagiu, 29 Ianuariu 1889.

In trecută biserica a fostă singurulă 
adăpostă, sub care se putea scuti Româ- 
nulă în contra furtuneloră seculare. Adi 
erășl e singură terenulă bisericescă și 
școlară, pe care îșl pote fructifica Ro- 
mânulă sămânța talentului său spirituală 
și materială, ca să’i guste posteritatea 
recolta cea dulce. Insă abia a scăpată 
bietulă poporă română țărână de sub 
glia iobăgiei, și etă că-lă apasă sarcina 
cea mai nesuportabilă a feluriteloră dări 
în așa măsură, încâtă, deși ar dori, de 
multe-orl nu-i este cu putință a sacri
fica din fructele sudorei sale atâtă pentru 
biserica și școla sa, câtă ar pretinde 
misiunea cea înaltă, care o îndeplinescă 
acestea pentru esistența și regenerarea 
religiosă-morală și culturală a bietului 
poporă țărână. Deci decumva ori în 
care unghiu ală patriei vr’o comună ro- 
mânescă se distinge prin sacrificiulu fă
cută pentru biserică seu șeolă, nu-i ier
tată să o trecemă cu vederea, pentru-că 
lumina nu trebue pusă sub obrocă, ci 
în sfeșnică, ca să lumineze tuturoră, după 
disa sfintei scripturi: „Așa să luminede 
lumina vostră înaintea omeniloră, ca 
vădendă ei faptele vostre cele bune, să 
premărescă pe Tatălă vostru celă din 
ceriuri.11

Ca esemplulă celă bună se ster- 
nescă spiritulă nobilă ală emulațiunei, 
trebue arătate publicității astfelă de 
fapte, seu ce suntă altceva diarele nostre 
naționale șibisericescl, decâtă nisce oglindi 
în cari trebue să reproducemă faptele 
bune și demne de imitată, și vițiile vred
nice de sbiciută, pentru-că numai astfelă 
ne vomă pute disciplina și v^nă pro- 
gressa. In N-rulă 244 din a. t. ală „Ga
zetei Transilvaniei11 s’a adusă la cunos- 
cința onoratului publică solemnitatea 
sfințirei bisericei celei nouă din comuna 
Periceiu, s’a descrisă decurgerea solem
nității, că cine a condusă, din însărci
narea Blustrității sale a Episcopului de 
Gherla, actulă sfințirei, câți preoți au 
asistată, care a ținută discursă; s’a ac
centuată și sacrificiulă paroch-protopopu- 
lui locală desfășurată la edificarea bise
ricei, s’a amintită prâncjulă ospitală dată 
de D-lă Protopopă, petrecerea, și s’a 
ridicată zelulă clerului Selăgiană. Acestea 
tdte au fostă bune, frumose și demne de 
imitată. Insă ce a fostă mai de lipsă 
nu s’a cuprinsă în cadrulă acelui comuni
cat; adecă nu s’a specificată că cât a costat 
acea biserică? Și după-ce parochia n’a avut

FOILETONULU „GAZ. TRANS." lesă afară, stele nu’să, 
Mă uită la jugă, boii nu’să. 
Verde foe bârlaboi 
Și plecaiu eu după boi 
Puica mă strigă ’napoi;
Ce’țl trebue ție boi 
Că’o să trăimă amândoi.
Are tata doi vitei 
D’oră trăi s’oră face boi 
Și ne-omă hărăni și noi. 
Verde fde liliacă 
Bată’lă crucea blestemată 
M'a iubita și m’a lăsată, 
M’a făcuta de rieă ’n sată. 
Cu cuventulă m’a legată, 
Ca p’ună dobitoce de gardă. 
Verde fde ș’ună spănată 
Cin’ mi a fostu hainoresată 
La inimă m'a us< atu. 
Verde fde ș’o cucută 
Oar că’i fuse tomna scurtă, 
Oar n’avuse bani de nuntă, 
Oar eu i am părută m ita.

Când miresa se duce la biserică să 
se cunune, lăutarii cjică .

„Taci miresă, nu mai plânge, 
Că la maică-ta te-om luc.e 
Când oa face jugulă muguri 
Și tânjela frundă verde 
Și cenușa castravete.
Când oa face pinguin pere
Și artarulă vineț- le
Și strașina bobocele

Să te umbrescl tu la ele".
Mireasa dice:

Trandafiră verde sticlosă
Rămâi taică sănătosă, 
Rămâi taică, rămâi maică 
Rămâneți frați și surori,
Rămâi grădină cu flori....

II.
Verde fde trei smicele
De când te-ai dusă băețele 
N'am mai pusă masă la vreme, 
Nici n’am mâncata cu plăcere, 
Nici la gâta n’am pusă mărgele, 
Nici în degete inele, 
Nici in code panglicele.
Verde fde trei gutui
De când s’a dusă dn-lui 
N’am dată gură nimănui 
Verde fdie batostată
Der asdră introianată, 
O dăduiu la ună băiată
N« ’ușurată, necununată, 
Nici mustața nu i a dată 
Cum e bună de sărutată.
Verde foe trei scăeți, 
Lumea asta’i din bucăți,
Cere unulă, dai la toți.
Verde fde d’aruăută,
De când maica m'a făcută 
Ibovnică n’am avută.
Verde fde șl-ună spanată 
Der aseră pe 'noptata
Numai două-am căpătată

Una’n vale ș’alta ’n delă.
A din vale ca o flore 
Cu gura mirositore;
Ș’a din delă ca ună pahară 
Cu gurița de cleștară, 
Cu buzele de zahară, 
Limba’n gură chihlimbară. 
Verde fde liliaeă 
Maria din Beligradă 
Mulțl voinici că ml-a mâncată 
Verde fde mărăcine, 
Der acuma și pe mine, 
Verde fde d’arnăută 
M’a mâncată și m’a băută.

III
Verde fdie trei spănace 
Dela BucurescI încoce 
Este-o crâjmă prin bârloge 
Ține vină de trei soroce 
Cine bea copii nu face. 
Și mi’lă vinde trei Jiddvce, 
Trei Jiddvce, trei d’Armence 
Și trei pui de Moldovence, 
Cine bea de doră mi’i trece. 
D’ar fi sciută maica mea 
Se’ntorcea și ea și bea 
Și copii nu mai făcea, 
Că pe care i-a făcută 
La miliție i-a dusă.
Verde fde trei mladoce 
Dragă mi i calea’ntracoce. 
Și n’am pentru cine-o face. 
Pentru cine mi-am d’avută 
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de mai Înainte adunată suma de bani rece- 
rută la esecutarea lucrărei de edificare, 
că sub durata edificărei s'au adunata banii 
din repartițiune pe poporă aruncată?

Deci eu, care mă țină de poporulă 
țărână, ca să mă convingă despre mă
rimea sacrificiului bănescă făcută de po
porală română din Periceiu — pentru-că 
fie câtă de curată sămânța, decă nu cade 
în terenă fructiferă, nu aduce recoltă 
îmbelșugată — călătorindă prin comuna 
Păriceiu, ml-am câștigată datele rece- 
rute din isvoră sigură, care spre între
girea corespondenței din „Gazeta Tran- 
silvanieiu și spre informarea deplină a 
onoratului publică, mai vertosă a popo
rului țărână, am aflată neamânată de 
lipsă a-le da publicității.

Afara informată, că poporulă a dată 
măiestrului architectă 70 orgii Q de 
petră, liferate la loculă edificărei, și 
6700 fl. v. a. bani gata, er dile de lucru 
cu mâna seu cu jugulă, seu altă ma
terială nimica nu i-a dată; spre acope
rirea acestei sume, neavendă parochia 
nici ună cruceră bani bisericescl econo- 
misațl s’a aruncată o repartițiune pe po- 
porenl după șese clase amăsurată stărei 
materiale, aruncându-se pe cei din clasa 
I mai câte 130 fl., pe cei din a II câte 
100 fl., pe cei din a III câte 80 fl., pe 
cei din a IV câte 60 fl., pe cei din a 
V câte 40 fl., și pe cei din a VI câte 
20 fl. v. a. Acum întrebă pe On. publică 
cetitoră, că ore sacrificiulă materială 
adusă de poporulă română gr. cat. din 
Periceiu în restimpulă scurtă de 4 ani 
spre edificarea bisericei sale celei nouă, 
mai vertosă în timpulă presinte ală im- 
pilăriloră sub cari geme acestă poporă, 
nu merită să fie presentată poporului 
nostru română ca ună modelă forte rară 
și demnă de imitată în privința sacrifi
ciului adusă pentru biserica sa, prin ur
mare pentru cultura sa religiosă-morală, 
ca singurulă scută adl spre păstrarea 
odoreloră strămoșescl ale Românului, 
adecă : religiune, limbă și naționalitate.

Laudă și mărire ție bravule poporă 
română din Periceiu ! Dee bunulă Dum- 
nedeu, ca esemplulă teu se-lă imiteze 
confrații tăi din tote unghiurile patriei !

Unu Țeranu.

Literatură.
Suvenir! contimpurane. Sub titlulă 

acesta a apărută în tipografia Academiei 
Române din BucurescI (Strada Colței 
Nr. 42) o interesantă scriere, care cu
prinde 513 pag. formată mare octavă 
și ală căreia autoră este distinsulă scrii- 
toră româ îă, d-lă G. Sionu, membra ală 
Academiei Române în BucurescI. Cu- 
prinsulă: Emanciparea Țiganiloră; In 
archivele Chișineului: Frații Cuciucă; 
Din anulă 1848; Din copilăriă; Din ti
nerețe ; Epilogă. — Cuprinsulă intere

Vădă bine că m’a urâtă 
Și la dusă și la venită.
Și-mi vorbesce dujmănesce
Ca să nu’i mai tragă nădejde, 
Că nădejdea dela mine 
E ca struna de subțire, 
Când o pui la scripca nouă 
Ea se rupe dreptă în două.

IV
Verde foe grâu măruntă 
D’amărâtă, of! ce sunt 
Nu vădă iarba pe pământă, 
Nici sorele răsărindă, 
Nici stelele luminândă, 
Nici luna pe ceră mergendă. 
Nu sciu luna pe ceră mergg 
6ri puica Ja apă’m! trece;
Nu si-iu luna’i luminosă 
Ori pnicuța’i prea frumosă.
Verde fde iarbă grasă
Pe di i delă de crama (via) nostră 
Este o pădurice desă.
Pe din delii de pădurice 
Cresi-e’um’i ștejerelă tufosă, 
Amărîta’mi șede josă 
Și totn strigă’n gura mare:
„Măi bădiță vânători) 
Tragf i-n pușca să moră 
Să mă satură de amoră, 
Că amorală cine’lă face 
Multe năcazuri mai trage. 

santă istorică, descrierea viuă și modulă 
de scriere escelentă ală d-lui G. Sionă 
face, ca acestă valorosă scriere să ofere 
cetitorului o lectură nu numai plăcută 
și recreatore, ci și sciențifică-literară, 
căci scrierea d-lui Sionă pentru gene
rația actuală și cea viitore cuprinde lo
culă unei cronice istorice-literare de mare 
preță. — Se vinde la principalele li
brării, precum și la autorulă în Bucu
rescI (Strada regală Nr. 12). Prețulă 
unui esemplară 10 lei, plus porto.

Eticheta, studiu socială, prelucrată 
după autori străini cu luarea în consi- 
derațiune a împrejurăriloră nostre so
ciale, de Iosifă Ioană Ardeleană, parochă 
română gr. or. Aradă, 1889. Opulă 
acesta, 94 pag. 8°, apărută de curendă 
în tipografia diecesană din Aradă, cu
prinde multe și interesante povățuirl 
în ceea ce privesce purtarea în so
cietate. Cartea este scrisă pentru per- 
sone din societatea cultă mai superioră 
și arată bunacuviință și regulele de 
bon-ton pentru o purtare elegantă de 
salonă în tote împrejurările vieței. Ti
nerii cetitori voră afla în acestă cărti
cică multe îndrumări folositore pentru a 
pute corespunde recerințeloră mai înalte 
sociale. — Prețulă unui esemplară din 
acestă cărticică este 60 cr. Venitulă 
curată este destinată în favorulă „Reu- 
niunei femeiloră române din Aradă și 
provinciă.u

Izrtexxxplăxi difer-rte.
Condaninatu la morte. In 31 Ianu

arie tribunalulă r. din Turda șl-a dată 
verdictulă său asupra lui Vasiliu Căl- 
buriană și Ana Dragomiră, acusațl pen
tru crima de omoră. Faptulă se descrie 
astfeliu în foile ungurescl : Vasiliu Căl- 
bureană, care servia ca ajutătoră lângă 
păstorulu de oi Todoră Moldovană din 
Iernută, se îndrăgosti cu nevasta aces
tuia. Nevasta, care era forte rău tractată 
de bărbatulă ei, lăsă cu plăcere să fiă 
curtată din partea lui Călburiană și 
în cele din urmă îșl dete învoirea s’o 
mâutue de bărbatulă ei și apoi să tră
iască la olaltă. Călburiană se hotărî apoi 
și în noptea de 8 Iulie a. tr. merse la 
Moldovanu, care băuse totă diua într’o 
cârciumă la câmpă și apoi beată se cul- 
-că la trupina unui arbore de lângă câr
ciumă. Călburiană îi tăia gâtulă cu se
curea și apoi voi să se insinue la jude- 
cătoriă. Nevasta lui Moldovană însă nu’lă 
lăsă s’o facă acesta, ci-lă sfătui să arun
ce cadavrulu în Mureșă. Ucigașulă legâ 
2 petri de gâtulă cadavrului și-lă arunca 
apoi în Mureșă. Peste câteva cjile însă 
la Dateșu valurile rîului aruncară la 
țermă cadavrulă lui Moldovană. Se porni 
apoi cercetare, criminalii au footă prinși 
și recunoscură faptulă, pentru care tri- 
bunalulă din Turda l’a condamnată pe 
ucigașulă Vasilie Călburiană — omă de 
25 ani, născută în Căpâlna de susă — 
la morte prin ștrengă, er pe femeia Ana 
Dragomiră, care are 31 ani etate și

V.
Verde foie trei spanate 
Dragoste ce aveamă măi frate, 
Gândeamă mOrtea ne-o desparte, 
Că noi unde ne’ntâlneamă 
Totă de dragoste vorbeamă 
D’ale nostre dulci cuvinte 
Nl-a rămasă neisprăvite.
Verde foie de doi rujl 
Tu te duci neică te duci
Na la daica mere dulci 
Unde-i osteni să ’mbucl, 
D’aminte să nu-țl aduci 
D’ale daiehii vorbe dulci, 
Când ședeamu pe pajiște 
Și vorbeamă de dragoste. 
Verde foie lemnă priuosă 
D la slobozie ’n josu 
D’aoleo ce locă frumosă 
Numai sălcii și rogozu. 
Rogozulă de tăvălită 
Și sălciile de umbrită 
Și suntă u .puica ’uvrăjbită. 
Verde foie trei spănace 
Mare pomană ș’ar face 
Cine ar sta ’ntre noi de pace. 
Ca să ’ml vie puica în brațe. 
Verde foie lemuu subțire 
Cum aș face-o mijlocire 
Se mi-o apucă in brațe bine 
Ș’apoi să moră vai de mine! 

este născută în Dalia săsescă, a condam- 
nat’o la 8 ani închisore. Acusații au 
insinuată recursă.

Din camerile române.
Senatulă. Ședința dela 18/30 Ianuarie.
D-lă St. Borănescu citesce raportulă 

comisiunei privitoră la modificarea cur
sului unoră monete streine de aură. Ne 
luândă nimenea cuventulă, proiectulă se 
pune la votă cu bile și se primesce.

D-lă Petre Grădiștenă îșl desvoltă 
propunerea sa relativă la modificarea 
unoră articole din codulă penală. D-sa 
dice că" trebue să ne desbrăcămă de obi- 
ceiulă de a afla adevărulă prin mijloculă 
tortureloră. In aplausele Senatului, d-sa 
spune că înainte, biciulă era atârnată 
la subțiora vătășeiloră, totodată dânșii 
îșl esercitau barbariile cele mai mari. 
Der acesta nu se pote tolera adl și tre
bue să se aviseze la măsurile cele potri
vite, pentru a se pune capătă obiceiului 
de a tortura.

Camera. Ședința dela 18 Ianuarie.
D-lă Mihailă Cogălniceanil propune, 

ca să se amâne desvoltarea ori cărei 
interpelări pană ce nu se va discuta în 
secțiuni proiectulă de lege pentru vân- 
darea bunuriloru Statului.

Propunerea se voteză la Cameră.
D-lă Lascară Catargiu mulțămesce 

camerei, că l-a realesă președinte, der 
nu pote primi pentru motivele ce le-a 
arătată deja.

D-lă Președinte Pogoră anunță cu 
regretă demisiunea președintelui.

D-lă Nicolae Blarenibergu interpeleză 
guvernulă și cere să’i răspundă, decă 
într’adevără se exercită asupra oficeriloră 
superiori presiuni, prin care să’i oprescă 
de a’șl exercita dreptulă lord de a se 
alege senatori conformă constituției. Mai 
interpelâză guvernulă în privința acor- 
dărei, ce s’a dată companiei de navi- 
gațiune austriacă, de a înființa stații te
legrafice.

D-lă Peșacovă interpeleză pe minis- 
trulă agriculturei și ală domeniiloră în 
privința terenuriloră proste și neproduc
tive ce s’au dată unoră săteni din 
jud. Doljiu și cere să li-se dea ună altă 
pământă.

D-lă Al. Laltovari răspunde oratoru
lui, că dâcă se intereseză de acei săteni, 
săevie înaintea camerei cu ună proiectă 
de lege, căci d sa nu pote să facă 
acesta, de frică ca să nu fie dată jude- 
căței.

D-lă Peșacovă dice, că actualulăjgu- 
vernă trebue să repare greșelele ce le-a 
săvârșită celă trecută.

După esplicațiunile date de primulă 
ministru și după o discuție a d-lui P. 
Cernătescu, discuția se închide.

D-lă George Paladi rogă camera , ca 
să procedă la alegerea unui nou preșe
dinte, căci camera nu pote să lucreze 
fără ună președinte.

D-lă generală Mânu face apelă la 
cameră, ca să se amâne acestă alegere 
pe mâne.

Mulțiliuitâ publică.
Maiestatea Sa Impăratulă și Regele 

nostru Apostolică Franciscu Iosef I., 
avendă în considerare lipsele poporului 
din mica nostră comună de pe Câmpiă, 
care se apucase ași edifica o scolă co- 
respun4ătore modernă, der din lipsa de 
spese nu putea să o finescă, în timpulă 
celă mai necesară, când nu sciamă ce să 
ne facemă, s’a îndurată pre grațiosă a 
ne dărui pentru scola nostră suma de 
100 fl. v. a. pentru care dară ne ținemă 
de datorință a esprima Maiestății Sale 
omagiala nostră mulțămită și recunos- 
cință.

Ghirișulă română, 16 Ianuarie 1889 
Curatoratulă bisericescă scolastică 

grec. cath. aGhirișului român':
Ioană Bl aga cooper, paroch,

Rusă Ilii Deiacă Grigore
curatorii primar. vice-curatoră.

luog'od.xia.
D lil Eniilu Poruță, subjude reg. în 

Oravița montană, de nascere din Ardelă 
iCeanulă deșertă), șl-a fidențată de fii- 
tore soțiă pe D-.șora Minadora Bălănescu, 
fiica pr.eotului gr. or. din Văliugă (Franz- 
dorf) Eliă Bălănescu.

DIVERSE.
Aură anticii. In Septemvre 1887 au 

fostă găsiți mai mulțl drugi de fieră în 
comitatulă Treiscaune lângă părîulă Bu- 
zeu cu ocasiunea făcerii șoselei. Loculă 
se află aprope în fața Țufalăului, unde 
în 1840 au fostă găsite patru toporașe 
(securi mici) de auriși obiecte de împo
dobită (giuvaere). Aurulă găsită la 
Crasna e forte însemnată. Nisce țigani 
și locuitorulă din Boroșineulă mică Ră- 
doi Savu erau ocupați cu spargerea pe- 
trișului, când găsiră 9 drugi de aură 
lângă ună povernișă umedă, abia la doi 
metri depărtare de dramă. Țiganii, cari 
abia cunoscură valorea acestoră drugi 
acoperițl cu nămolă, împărțiră încă acolo 
lucrurile găsite, er Rădoi| Savu cumpără 
cu 2 fl. 40 cr. ală nouălea drugă rămasă 
ca comună pentru toți. Mai târtjiu des- 
gropâ încă trei drugi. Aurulă a ajunsă 
trei drugi în museulă națională în schim- 
bulă unei despăgubiri corăspuncjătdre, 
alte trei drugi în posesiunea contesei 
Mikes, proprietara locului unde a fostă 
găsită aurulă. Totă aurulă avea o greu
tate de peste șese chilograme aură cu
rată . După semnele prafice gravate pe 
drugi, aurulă e din veculă ală cincelea.

Necrologu.
Ioană Popoviciu Desseanu, advocată, 

în numele său și a prunciloră săi mino- 
reni Adriană, Aurelia, Livia și Octavia, 
precum a lui Liviu Rață, ca frate, a Iri- 
nei Rață măritată Milovană, și Paulei 
Rață, ca surori, a lui Valeriu și Aurora 
Milovană, Aureliană, Veturia și Terențiu 
Aiudană, Aurelia, Hortensia și Paras- 
cheva Rață ca nepoți și nepote, a lui 
Paulă Milovană, Simionă P. Desseanu, 
Emanuilă Russu, Ioană Belle, Terenția 
P. Desseanu n. Vultură, Sofia Rață n. 
Dascală, Anna Ratiu n. Ioanoviciu, ca 
cumnațl și cumnate, cu inima frântă 
aducă la trista cunoscință, că amata sa 
soțiă, respective mamă, soră mătușă și 
cumnată:

Hermina Popoviciu Desseanu n. Rațu, 
președinta Reuniunei femeiloră române din 

Aradă și provincii,
în ală 45-lea ană ală etăței și ală 

24-lea ană ală căsătoriei în 1. Februarie 
a. c. st. nou la 2 ore după medulă 
nopței a repausată în Domnulă.

Osemintele repausatei se voră așe4a 
după ritulă gr. or. rom. în 2 Februarie 
a. c. st. n. după ame4l la 3 ore, dela 
locuința din strada Revay Nr. 14., spre 
odichna eternă în cimiteriulă din locă.

Fie-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Aradă* în 1 Februarie 1889 st. n.
*)Ună asemenea necrologă amă primită și 

din partea Reuniunei femeiloră române din 
Aradă.

* » 
*

Iosif Racz, profesoră de scola co
mercială infenoră și comptabilă în locă, 
a încetată din vietă în verstă de 66 ani. 
înmormântată a fostă în cimiteriulă rom. 
cat. Fie’i țărîna ușoră.

Cursulîi pieței Brașovu
din 31 Ianuarie st. n. 18H9.

Bancnote românescl Cump. 9.25 Vend. 9.27
Argintă românescă - „ 9.15 H 9.20
Napoleon-d’orI - - - „ 9.55 9.57
Lire turcescl - - - „ 10.80 VI 10.88
Imperiali - - - - „ 9.80 n 9.88
Galbinl „ 5.60 n 5.69
Scris, fonc. „Albina" 6°/n „ 101.- n - , -

„ „ 6”/n .. 98.- M 98.50
Ruble rusescl - - - „ 127.— H 128.-
Discontulă - - - - 6’/,—-Ho/o P® anti

Cursulu la bnrsa de Viena
din 4 Febuarie st. n. 18e9

Renta de aură l"/0 ...... 101.30
Renta de hârtii 50/0 ------ 93.40
împrumutulă căiloră ferate ungare - 145 20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.20
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.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare ... - 105.—
Bonuri rurale transilvane ... - 105 —
Bonuri croato-slavone ----- 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Sapoleon-d’orI - -- -- -- - 9.55’/,
Mărci 100 împ germane - - - - 59.12’/,
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 120.75

Editoră și Redactoră responsabilă
Or Aurel MureșianuN. B. Suntu rugate și celelalte <fiare din 

patriă a reproduce acestă mulțămită.
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AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 cj.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 tuturoră indivicjrloră 
din fâmiliă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibilf și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 21/., — 3'A cole, și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarî; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară.—Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Tipografia A. MURE Șl A NU, Bșovă

Colectanții primesett gratisu totu aJu patrulea esemplarît
Numeri «le probă se trimiiu gratisu ori-cui cere.

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
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Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. U. și III. Prețulă broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura HI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Merinde dela școlă seu mvgțături 
pentru poporii culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povețuirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lu au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună diară de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școlă: o colecție bogată de dife
rite povețuirl primite dela învățătorulă 
sâu, pe cari autorulu le-a prelucrată 
și desvoltată cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii eu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestă opă, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitulula despre fumată, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8" 
—Prețuia unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fl. 10 cr.

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

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

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

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei; Idea- 
lulQ pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulu 20 cr.

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

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

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

Bunica și Nepoțelulu. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

Branda seu Nunta fatală.
din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețulu 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is

de
15

de

de

H
Novelă 
de N.

ĂQ

Schiță

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

torică după Wachsmaim, de Ioană 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Hermanil și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețuia 50 cr.

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

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

Poesii, de VasiliuRanta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea IU și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la ambele 50 cr. — câte tma deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuia 30 cr.

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și chemi ă. Prețuia 
50 cr.

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

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

Manualii de Gramatica limbei ro
mâne pentru scotele poporali în trei 
cursuri, de II ax imn Popa, profesoru la 
gimnasiula din Năsfiuda. — Manuala 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptula de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, 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 Gavrila Trifu profesora prep ar au
diata. Prețuia 80 cr.

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste anii de loanti Papiu.
— Una voluma de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multa mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo-

I lumurile de predici edate pănă acum, 
I prin întocmirea sa — av&ndă o notiță 

istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulă introducerei, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sârbătdre. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fl. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Papiu.— Acestă 
voluma de peste 24 căle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume : 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 —a muierei dela bărbată, 3 
— a părintelui dela fii, 4 — a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloru dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9 — 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune, 11 — dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogata volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul I unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericesc!, tomulă TU, 
scrise de Ioană Papiu.— Acesta tomă 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8" mare.— Prețulă 
unui esemplară spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolicii seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatulă bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare. 
—Scrisă de Ioană Papiu. — Opulă acesta 
a fostă recensata favoritoră și lăudat 
și de foile străine.—Prețuia unui esem
plară spedată franco e numai 1 fl. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopula lui espuse în moda populară 
de profesorală Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulă) de Ioană Papiu. 
—Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absălvă scola poporală, 
se vinde cu prețulă numai de 50 cr. 
esemplariulu spedată franco.

Manuală catecheticu pentru primii 
an! scolastic!, prelucrata după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 

de s. scriptură, catechetică și meto" 
dică în seminariulă archidiecesana din 
Blașiu, actualmente vicarii archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acestă opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo
niale bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloră și a părinți- 
lora la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea mieiloră băieți.—Pre
țuia unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8", avendă 
mai multe poesii în textu, — este 1 11.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paulă cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețuia unui esem
plară cu porto francată e 60 cr.

Dumneijeesca liturgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioană Boroșiu pa- 
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țuia uuui esemplară cu porto-francată 
e 40 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., legata 
50 cr., legată în pânză 80 cr., legată 
mai fin 1 fi., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

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 pânejă 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 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețul unui esemplar legat spedat 
franco e 12 cr., 50 esemplare o fl., 
100 esemplare 9 fl. v. a.

Epistolia 0. N. Isusu Cliristosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.
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Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulti manda

tului poștalii și numerii de pe fășia sub care aurimitdu diarulu nostru până acuma.
Administrațiunea „Gazetei Transilvan ier.


