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• i - i Ast’i<|l ne-a venită la cunoscință cupnnsulu , 

discursului, ce l’a ținută ministrulă-președinte un
gurescă Coloman Tisza Mercurl în Oradea-mare. 

Presupunerea ndstră, că ministrulă-președinte 
se va folosi și de acostă ocasiune spre a tuna și 
a fulgera în modulă său obicinuită contra pre- 
tinșiloră agitatori ai naționalitățiloră, nu s’a îm
plinită. < -

De astădată ministrulu-președinte ne-a tăcutu 
o surprindere tăcendă cu totulă despre naționa
lități, ca și când n’arf) mai esista. P6te că a fă
cut’o’ acăsta în convingerea, că ceea ce era să 
spună elfi a și esecutată colegulu său dela in
terne, însârcinândă pe procurorulu generală a 
adresa cătră toți procurorii din țeră faimdsa cir
culară, despre care amă raportată în numărnlă 
trecută și care are de scopă a introduce ună 
felă de încliisițiune pentru productele literare și 
fiarele nemaghiare și a curma astfelă pretinsa 
„agitațiune a naționalitățiloră".

Probabilă că ministrulu-președinte Tisza a 
recunoscută însuși, că era inconvenabilă~ de a 
resuscita din nou cestiunea naționalitățiloră toc
mai în nisce momente, când Maiestatea, Sa se 
aHa în mijloculu Ardealului. De aceea s’a măr
ginită mai multu la cestiunea fatală financiară 
și și-a propusă de a pregăti pe contribuabili pen
tru viitdrele urcări de dare.

îndată după cuvintele întroducătdre ale dis
cursului său a trecută Tisza la situațiunea finan
ciară, care, 4,se e^i nu este a?a cr*l*ca și de 
desperată, cum o desciiu unii.

Totă acele frase ca mai nainte. Guvernul,u 
unmirescă nu portă nici o vină, că deficitulă s’a 
urcată așa de cumplită, ba ministrulă-președinte 
reclamă încă în fav6rea lui meritulu, că acestu 
deficitu nu este încă și mai mare.

Organulă contelui Apponyi „Budapesțer 
Tagblatt", după ce constată că d-lu Tisza nici 
de astădată n’a desfășurată unu programă fi
nanciară ală guvernului, cum era fiecare in 
dreptă a aștepta și după ce face unele observări 
sarcastice asupra afirmatei ministrului-președinte, 
că situațiunea financiară este seriosă, dăr nicide
cum critică, resumă în următorulu modă esența 
vorbirei lungi din Oradea-mare:

Ministrulu-președinte promite a mări ve
niturile statului șl-a micșora eheltuelele. Veni 
turile, 4ice elă, să se mărăscă printr’o wrcare a 
dăriloră. Spirtulă și tăbaculu voră face începu- 
tulă, alte dări voră urma, cu tdte că dările au 
crescută deja enormă. Chieltuielile au să fiă re
duse, întroducendu-se principiulă economiei, des
pre care s’a vorbită de atâtea ori. Că d-lu 
Tisza va reuși a face să scăpămă de datorii prin 
păstrare este lucru îndoiosu, căci deși este sigură 
că dările ni se voră urca, totuși precum ne a- 
rată esperiența, nu e posibilă a se reduce chel
tuielile sub acestu regimă. Locuitorii statului 
voră fi din nou suiți la dare, acâsta e sigură, 
der însuși ministru-președinte nu crede pre
cum dovedesce puțina încredere ce-o arată lim- 
bagiulă său și alusiunea la ominosulă „celălaltu" 
care va avă să urmeze după elă - că nouăle 
sarcini de dări voră pute nimici deficitulă."

Cea mai însemnată cestiune, adecă cea fi
nanciară, n’a resolvat’o pănă acum ministrulă- 
președinte, și în adeverii, declarațiumle sale de 
acum ne dau asemenea puțină speranță, că va 
resolva vreodată acesta cestiune. D6că ne gân- 
dimă câtă de aspru și de brusca a judecată Co
loman Tisza pe ministeriulă Bitto, pentru că a- 
cesta n’a fosta în stare a restabili într’ună anu 
echilibrulu în financele statului; ddcă ne aducem 
aminte cu ce frase bombastice a debutată Colo 
man Tisza în discursulă său dela 1 Ianuanu 
1875 și ddcă vedemă acum, că același omu po- 
lirioă n’a împlinită nici una din tbte minunatele

Totu acele frase ca mai nainte. 
ungurescă nu ]

promisiuni, ce le-a făcută n’a împlinită nici una 
în cursă de doispre4ece ani, atunci trebue sa ne 
îndoimă că ministrulu-președinte are priceperea 
și puterea, de a ăe scdte din acea miseriă finan
ciară seridsă, ca să nu dicemu critică, în care 
ne-a băgată “.

Are dreptate mai departe foia apponyistă, 
dăcă nu se mângâie asupra acestei miserie finan
ciare cu laudele ce le-a adusă d-lă Tisza „pro
gresului culturală" și „înmulțirei scdleloră," Seim 
că aderenții lui Apponyi nu diferă în privința 
„culturei maghiare" de ideile d-Iui Tisza, dăr ne 
pare bine, că recunoscu celă puțină, că pnntro 
cultură ce, precum scimă, se monopolistă numai 
în favdrea unei treimi a poporațiunei statului, 
încă nu se p6te șterge deficitulă.

Judecândit așa dăr seriosă starea lucruriloră, 
ministrulă-președinte a procedată de astădată fdrte 
înțelepțesce, că n’a mai sulevată in discuisulă 
său pe lângă miseria financiară și miseria rapor- 
turiloru dintre naționalități, care încă și mai 
multă pledeză în contra lui și a guvernului

aceea, că in urma pressiunei maghiare, germanismulă nu 
numai în Croația a prosperată totă mai multă, ci chiar 
în Pesta și în Buda nu potă împedeca lățirea germanis
mului. E mirare dăr, că Ungurii îșl simtă 
loră? Dăcă actuala partidă guvernamentală 
ar avă sentimente amicale față cu propriulă 
tunel ar trebui ca, atâtă față cu propriele 
maghiare, câtă și față cu jumătatea de dincăce a mo- 
narchiei, să’șl schimbe politica ei. Durere, că pentru o 
astfelă de schimbare nu se vede nici ună semnă nici 
dincolo nici dincăce.

slăbiciunea 
in Ungaria 
poporă, a- 
popăre ne-

Valahii și regele ungureseti.
Sub titlulă acesta cetimu în „Ellenzăk" 

Septemvre :
>Coresponientulă nostru din Deva scrie minunate 

lucruri despre purtarea Valahiloră. Astfelă inire altele 
vre-o 200 de Valahi s’au dată erl după amedl pe lângă 
Archiducele Albrecht, stăruindă ea acesta să înainteze re
gelui petiția loră«.

,D6r Arehiducele a dată deputațiunei răspunsă ne
gativă și ea s’a depărtată eu buzele umflate. Nu mai 
puțină plouată a rămasă depntațiunea preoțimei Valahe și 
in urma răspunsului, pe care l’a dală regele la vorbirea 
protopopului Papiu, in care a accentuată îuaintea preo- 
țiloră mai vârlosă respectarea legiloră. Altmintrelea Va
lahii incă la intrarea in orașă au voită să provoce o de- 
monstrațiune bălătdre la ochi in contra Maghiariloră și 
numai întrevenirea plină de tactă a viceșpanului a îm
piedecată neplăcerile. Apoi 4&u de astădată au avută 
ocasiune frații valahi să înțelegă, că svercolirile loră îna
intea coronei nu simtă tocmai plăcute — și ar fi bine 
acum să-și vină odată in ori'.

După „Ellenzăk" s’a grăbită și corespon- 
dentulă tiszaistă din Pesta ală lui „Neue fr. Presse" 
a trimite acestei foi unu asemenea comunicată. 
Scopulă ce-lu urmăresce și o fdiă și alta e vădită.
Voră să spele pe harapu ca să nu mai fiă așa 
de negru. Dăr avemă credință tare, că sverco
lirile loră în contra ndstră voră rămână de ru
șine. Svercolirile de cari vorbescă ei suntă sim- 

■ ple născociri și ce rămâne adevărată din tăte 
este, că chiar și prin asemeni comunicate tenden- 

1 țiose nu se constată decâtu numai și numai 
1 mulțămirea generală a Româniloru.

dela
16

Episcopala Szasz Domokos în România.
„Răsboiulă din Bucuresci scrie :
Pe când Turculă celă fanatică s’a desvățată încă 

dela 1878, — de când ne-am declarată independenți — 
d’a ne mai privi de stată vasală și ținută d’a satisface 
felă de felă de pretensiuni când din partea Porții când 
din partea vreunuia din fostele puteri garante, —ve
cinii noștri, nobilii și civilisații Unguri, nu se pot 
încă familiarisa cu nici ună preță cu ideea, că atâtea 
drepturi câte avemă noi d’a ne amesteca în afacerile 
interiore ale loră, totă atâtea au și ei d’a se amesteca 
în ale nostre.

Art. 21 din constituția năstră garantăză absoluta 
libertate a constituții precum și libertatea tuturoră 
culteloră, întru câtă însă celebrațiunea loră nu aduce 
o atingere ordinei publice seu buneloră moravuri; — li
bertăți care datăză chiar multă mai nainte de constitu
ția năstră actuală. — Așa fiindă, n’a fostă împedecată 
pănă adî nici o religiă, fiă de vre-ună rită creștină, fiă 
de ritulă mosaică, d’așl clădi temple de rugăciune și 
d’așl celebra culturile loră în deplină libertate și în cea 
mai complectă liniște. — Mai multă de câtă atâtă: U- 
nele din aceste culte aternândă de nisce autorități su- 
periore ale bisericilor^ din streinătate, nimenea nu s’a 
gândită a pune cea mai mică piedecă petrecerii in țără 
a unora din demnitari, cari au venită și vină să visiteze 
bisericele loră, țiindă 
eclesiastice.

Cu tăie acestea 
gere amară — nu a 
ciniloră noștri unguri, 
vernulă nostru spre a împedeca pe episcopulă reforma- 
țiloră, pe Monsignorele Dominik Szasz, d’a țină dis
cursuri în locuri deschise, d'a visita scOlele coreligiona- 
riloră lui, scoli care nu potă funcționa de câtă strictă 
după 
blică.

predici și regulândă afacerile lord

avemă acjî să inregislrămă o plân- 
unoră locuitori din țără, ci a ve- 
in contra măsuriloră luate de gu-

legile nostre generale relative la instrucțiunea pu

ne

Slâbirea iufluinței Ungnrilorft.
Foile Cehiloră bătrâni și tineri continuă ase ocupa 

Unguri.
„Narodni Lisly“ <jice că se simte in cercurile gu

vernamentale ungurescl o slăbire a influinței unguiescl, 
asta o dovedesce vorbirea ce a ținut’o deunădl Ludovicii 
Tisza la Seghedină și atitudinea lui „Nemzet". Tăte 
svercolirile de 20 de ani ale Uoguriloră, tjice fdia cehă, 
totă presiunea, totă persecuțiunea naționalitățiloră nema
ghiare a fostă muncă zadarnică și perdulă. Ungurii se 
simtă a<)î Iotă așa de slabi și fără putere față cu rapor
turile europene, precum erau și la inceputulă erei celei 
nouă, ce s’a introdusă prin pactulă eu Beuit. ,Amă 
susținută totdeuna, că așa se va fini cânteculă ungurescă. 
Adeseori de pe buzele țăraniloră slavi, la întrebarea, că 
ce progresă face maghiarismulă în scotele slave, amă 
primită răspunsulă: Ah ce, cu maghiarismulă nu e ni- 
mică. Copii trebue să învețe unguresce. dăr îndată ce 
părăsescă scOla, nici nu se mai gândescă la aceea. Ma
ghiarismulă nu însămnă nimică în lume. E cunoscută și

ți 2

Celu dânteiu actă de inprudență, pe care l’au co- 
înipinienații noștri vecini, a fostă marele tapajă 

1 făcută prin fiarele loră asupra hotăririi numitului
misă i 
ce au 
episeopă, d’a porni in România in scopă d’a realisa 
nisce proiecte, relative Ia organisa(ia său unirea comu
nităților!) protestanțiloră reformați (Calvini); bine ințelesă 
numai și numai a celoră de naționalitate maghiară, — 
căci avemă și număroșl elvețieni de acăstă religiă, cari 
însă nici nu frecventăză biserica calvină, de 6rece ea 
are mai multă ună caracteră națională, aparținândă 
unei comunități compusă numai din Unguri, ală căreia 
preotă nu scie decât numai unguresce slujindă numai în 
acăstă limbă.

Țineamă să menționămă aceste împrejurări, pentru 
a stabili că, în afacerea de care ne ocupămă, religiunea 
său credințele religiose jăcă ună rolă secundară, pe când 
vecinii noștri se silescă a da lucruriloră ună caracteră 

totulă altfelă, impulându-ne ună felă de persecuția 
contra elementului ungurescă.

S.opulă tapajului făcuta de cătră fiarele maghiare 
holârîrea acestui episcopă d’a porni în România, nu 

lă fi altuia, decâtă pe d’oparte d’a provoca nisce ma-

cu 
In

cu
put 
nitestațiiiiil pompăse de primire in țără la noi, ăr pe de 
alta, prin aparițiunea sa oficiăsă precum și prin disposi- 
țiunile ce era decisă să le ia la noi prin pretinsa sa 
autoritate, — care însă trece peste atribuțiunile sale pur 
religiăse, — să stabilăscă ună felă de precedentă, pe 
care nu puteamă să-lă tolerămă ca stată independentă 
și prin urmare forte corectă a procedată guvernulă îm- 
piedecăndu-lă d’așl realisa proiectele sale.
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Rolul! orl-cărui demnitar! bisericeseă streinii, care 
vine in țeră, nu pâte ti de âtă pur religioșii și acesta 
chiar, fără a atinge câtuși de puțină vre-o disposițiă a 
legilor! nostre generale privilore la ori ce cultă; — ei 
pot! să visiteze bisericile lorii invitând! pe coreligionari 
spre a da povețe de moralitate seu bisericesc! preoților! 
și credincioșilor! lord ; insă nici odată nu le pâte fi per
misă s’alunece pe alte tărimurl, precum este obiceiul! 
d-loră Unguri, cari nu lasă să treacă nici o oeasiă spre 
a-și manifesta ura loră neîmpăcată contra naționalității 
române. Vomă proba acesta prin (apte positive in nu
mărul! nostru viitor!.

SOIRILE DILEi.
Cu ocasiunea deschiderei noului ană școlară 1887'8 

la universitatea din Clușiu, fostul! rectorii mag- 
niticus Dr. lanos Szamosy ținu o vorbire in care <Ji.se 
între altele: >M'am gândită multă și desă asupra imure- 
jurărei, că ce pote ti motivulă, de universitatea nostră 
cu tote fundațiunile, stipendiele, prețurile și scutirile de 
taxe de învățământ!, nu e mai numeros! visitată, și am 
ajunsă in fine la convingerea, cf trebue căutată causa 
in scumpetea eslraordinară a orașului nostru. Scumpe și 
rele suntă locuințele, scumpă și relativă rea îngrijirea și 
nutrirea junimei. Nu numai universității nostre, ci șt ora
șului i-âr face ună bună servițiu acela, care și ară în
drepta atențiunea asupra ameliorării acestora stări. Ciu- 
șiulă trebue să devină ună oraș! universitară in sensulă 
strictă ală cuvântului, dâr orașele universitare trebue să 
îngrijâscă de esislențe bune și eftine". — Voră fi și 
acestea motive de slabă visitare a universității clușiane; 
e tristă lucru inse, că nu vrâu să recuuoscă «patrioții* 
adevăratele motive: numărul! mică a’ă Ungurilor! în 
Ardelă, șovinismul! unguresc! fără semăn!, persecutarea 
și batjocurirea tinerimei nemaghiare, caracterul! curată 
maghiară ală universității, etc. In astfel! de împrejurări, 
câtă e hăulă nu va fi Glușiuiă orașă universitară.

Din causa difteritei ce bântue, s’au închisă tote 
institutele de invățămâniă din Blișiu pe timp! nedeler- 
minată.

—x—
Precum i se scrie din Reghin! foiei „Sieb. Deutsch. 

Tgb!lt“, notarulă I. Fleischer din Bileș!, care de 20 
de ani a domnită ca ună pașă, e trasă in cercetare dis
ciplinară și suspendată din funcțiune pentru negligență 
in serviciu, necunoscința de lege, și pentru afie fapte 
penale ca: cassa comunală golă pușcă, cu tote venitele 
cele mari, disordine și încurcătură in administrarea co 
munei, taxele îndoite pentru avertismentele de dare, mo 
dificarea hotăririloră representanței comunale în proto
col!-său chiar netrecerea lor! in protocol!, luarea de 
taxe pe timbre ce le folosea numai parte din ele ori de 
locă, așa că partidele plăteu din nou timbrele și alte 
multe fapte cuprinse în 40 de c6le ce ie-a scrisă solgă- 
birSulă. — Și abia după 20 de ani i se descoperă pă a- 
tele! Ce .strălucită' administrația!

—x —
In 9 (21) Septemvre n. a repausată protopopul! 

trâclului Blașiu și directorul! preparandia!!, normală și 
ală scâlei de fete din Blașiu, Aii in piu B laș ia nu, în 
etate de 59 ani. înmormântarea s’a săvârșită adi în 
11 (13j Septemvre n.

—x--
La congresulă higienică ce se va ține în Viena 

s’au anunțată până acum a lua parte 1720 de membri

din diferite părți ale lumei România va fi represenfatft 
de cătră profesorul! de universitate Dr. Felix. D-sa 
se duce la Viena cu căle-va dile înainte de des liderea 
congresului pentru că — fiindă raportor! — a fo-tc 
chieinată mai nainte împreună cu ceilalți raportori ai 
acestei învățate întruniri.

—x—

Ministrul! unguresc! de agricultură comerț! și in
dustria a încuviințată comunei Măghiărușă din co
mitatul! Murășă-Turda, ca târgurile anuale, in lo u de 
terminele de pănă acum, să și-le țină in viitorii la 6 
Februarie, 10 Aprilie, 5 Augmlă și 15 Noemvre.

—x —
Lucrările de trasare a căii ferate vicinale Sibiiu- 

Făgărașă, cu stațiuni la Tălmaeiu și Avrigă, fiindă gata, 
se voră așterne ministerului spre aprobare, cerânlu-i se 
și concesiune definitivă pentru construirea liniei,

n—X—

Agio vamală s’a stabilită pe luna Octomvre cn
9 ți o/- * .2 / 0 ‘

— x—
Cetim! în „Ecoul! Severinului„In obdrele de 

rimători din Severină s’au instalată pănă acum 2000 
de rimători, din cari 720 se hrănesc! de direcțiune și 
restul! de proprietarii loră. Peste curând! se va face 
ună transportă de porci de ai noștri la Steinbruch. Gră
simea, frumsețea și greutatea lor! va întrece pe orice 
alțt rimători din piețele străine, cari s’au presentată pănă 
adi in comerciu.*

—x—
Din Mangalia i se scrie ,Unirei«, că sub o mo

vilă de lângă orașă, la o înălțime de 5 metri d’asupra 
nivelului măreț, s’a dată de nisce zidării de pietră, așe
zate in formă de boltă, și pare sâ fi fostă acolo un! 
cavou. La basă, zidăriele se întindă; s’au scos! petre 
forte mari, ele suntă lipite intre ele prin straiuri de vară. 
S’au începută săpături; se cere insâ timpă și brațe multe 
ca sâ se pOtă pătrunde înăuntru.

—x—
Vechiul! și marele clopot! al! Mitropo 

liei din BueurescI a fostă fotografiată și aji seu 
mâne va fi spartă in mai multe bucăți spre a pute fi 
transportată la Pesta, ca sâ fiă din nou turnată. Noul! 
clopot! se va așeja pe dealul! Mitropoliei, in drâpta; 
lucrările de fundațiune se voră incepe in curând!. 
Noul! clopot! va avea următorea inscripția: „Anul! 
M.D.CCCLXXX VIII. Sub Regele Carolă I și Elisabeta. 
Regina, purtând! cârma Mitropoliei Ungro-Vlahiei Dom 
nulă Domn! loselă Gheorghianu, Primatul! României, 
s’a turnată din nou clopotul! acesta ală catedralei Mi
tropolitane, din inițiativa Sa, prin subscriere publică. 
Materialul! s’a luată atât! din clopotul! spartă, care a 
fost! turnată din tunurile luate de armata rusă la Si ■ 
lislra in anulă 1829, liinlă guvernatorul! Principatelor! 
generali Kiselef, âr Mitropolii! ală țârei Grigore, câtă și 
din ună altul! mică, lăcuti tub Mitropolitul! Teodosie 
în anulă 1693“. Pe pirlea opusă va fi o ins.i ipțiă bi
blică, er pe părțile laterale voră fi gravate: marca țârei, 
patronii Mitropoliei, și st. Dimitrie, precum și marea fa
lnicei, unde clopotul! va fi turnată.

a interdisu câteva din aceste meetingurl sub di
ferite preteeste.

In dilele aceste orașul! Kuttenberg a tri
mișii o deputațiiine la ministrul! Gautsch ca sâ 
se plângă că tractez! în mod! așa de mașteră 
interesele învățământului în acest! oraș!. „Hlas 
Naroda11 critică aspru pasul! acesta alu orașului 
numită dicându, că raporturile față cu ministrul! 
de instrucțiune au devenit! o afacere genei ală 
solidară a întregului poporu celtică și că îi este 
numai spre scădere oposițiunei cehice, decă un! 
oraș! singuratic! se eselude dela solidaritate pen
tru un! interes! localii și merge sâ cer.șâscă la 
ministru, umilindu-se astfel! print.r’o acțiune se
parată.

Nu trece o 4> ea s6 nu fiâ atacat! câtă se 
p6te de aspru ministrul! Gautsch din partea 
pressei cehice. Acum se plâng! foile din Praga 
că la numirile din urmă de profesor! Gautsch, 
nu a avută în vedere și aceea ca cei numiți, pe 
lângă aceea, că vorbesc! limba cehică, si aibă 
și sentimente cehice. Profesorii numiți de Gautsch 
adaugă foile cehe, neavendu sentimente cehice 
voru veni în conflict! cu sentimentele junimei 
cehice și acesta este un! lucru condamnabilă 
din punct! de vedere al! intereselor! de cultură 
cehice.

Una din foi anunțase, că clubul! Cehilor! 
din camera vienesă nu va întreprinde nici o ac
țiune în contra ministrului Gautsch. Față cu 
acesta faimă, organul! lui Rieger declară, cum 
văzurăm! mai sus! lupta contra ministrului ca 
o afacere solidară a tuturor! Cehilor!, âr Ga
zeta de Moravia asigură, că „Cesky klub“ va 
fi silit! sâ întreprindă o acțiune în contra lui 
Gautsch. Sesiunea viitâre parlamentară promite 
dâr a fi fârte mișcată.

Din Austria.

Vorbirea ministrului Tisza în Oradea-inare.
O telegramă de erl nl-a comunicată în câteva cu

vinte numai esența discursului ce primul! ministru Tisza 
Ta adresată alegătorilor! săi din Oradea mare. „Agenția 
Havas* ne comunică ună resumală mai complecta din 
acestă vorbire. Ministrul! constată, că Ungaria a făcut! 
mari progrese economice și a îmbunătățit! situațiunea 
sa financiară. Guvernul! speră că, urmând! să facă 
economii, se vor! obține beneficii mai mari din consu
marea tutunului și că se va ajunge la restabilirea echi
librului bugetară. Guvernul! speră a obțină ună venită 
mai mare prin regularea impositului asupra beuluriloră 
spirtuose. Finanțele suntă încărcate prin sarcinele ce 
impună întreținerea armatei. Ministrul! președinte Jice 
că dorința câtorva mari puteri de a nu vedea turbu- 
rându-se așa de iute pacea europenă este întemeiată; 
dâr, adauge densul!, snutemă siliți a întreține forța ar
matei nostre, atâta vreme câtă popârele vecine voră des
fășura o mare activitate nu numai pentru a întreține ar
mata loră, dâr și pentru a o spori.

Unde va fi văjută minisiru-președinte progres! e- 
conomic-ă și îmbunătățire a situațiunei economice, Dum
nezeu scie, la noi de sigură că nu. Dovadă emigrările 
și sărăcia care bântue ca o epidemia.

Lupta Cehilor! în contra măsurilor! minis
trului Gautsch ia pe cji ce merge mai mari di
mensiuni. Se conciliantă. încă și acum meetingurl 
cu scop! de a protesta în contra lor!. Guvernul!

Untl învCțata nesciutorii.
Framșois Coppâe — 4*ce „Națiunea** — a 

dată în repetiția la Odeon o nouă dramă întitu-

FO1 LETON U.

Scola pseodo-istoricâ Eder-Hunfalvy.
Neuere Erscheinungen der rumanisehen Geschichtsschrei- 

bung beleuchlet von Paul Hunlaivy. Wien und Te 
schen verlag der k. k. Hofb'.ichhandlung Karl Pro- 

chaska 1886. 8° 252 pag.
(Urmare.)

Avemu așader se adoră mâ in istoriografia țărilorO 
nostre pe doi Moise, pe Notarială anonimă alu regelui 
Bela ca Moise ală istoriografiei unguresc! și pe Petru 
Maior! ca Moise ală istoriografiei române. „Acesta, a- 
decă Petru Maior!, ne spună editorii săi din Buda-pesta, 
documentă gloriosa nâstră orig.ne italo-romană, el! ne 
probă că sunlemă Latini, fii lui Traiană și Romani, el! 
ne documenta vechimea și continuitatea poporului ro
mână in Transilvania, și totodată ne documentă și drep
turile, ce ne competă aici ca poporul! celă mai vechiu.

Așa vorbesc! nu numai editorii scrierilor! sale din 
Buda-Pesta, dâr chiar și învățatul! Densușian! seesprimă 
In a. 1885 in același înțeles! d,c®n(^cl: »?’ ac' sP,e °‘ 
norea sciinței române trebue se amintim!, că părerile lui 
Petru Maior!, in ce privesce epoca vechiă seu epoca 
romană, anume că Dacii parte au fostă esterminați, parte 
au părăsită țera, și in fine că poporul! roman! nu s’a 
amestecat! cu Dacii, — au fostă aprope pe deplin! a

probate de lumea invățațiloră de astădi, și chiar din par
tea acelora, cari în cestiunea post-romană, au rămasă 
încă adversarii lui Petru Maior! și ai întregei scâle ro
mâne.

A' âstă scolă istorică română, pe care Densușianu 
cu convicțiune seiințifică o amintesce aici, de sigură că 
nu s’a formată numai dela a. 1871, după ce au apărută 
studiele lui Rosler despre Români, ci ea a trebuită de 
sigură să t-siste încă din timpul! lui Petru Maior!, și la 
formarea acestei scOle a contribuită de sigură Șincai pre
cum și Petru Maior!.

In ce privesce pe George Șincai, scola istorică ro
mână a lormată o legendă in jurul! lui și prin care vrea 
să caracteriseze intr’ună modă nemai aurită tirănia un
guresc!.

Alesandru Popă din Transilvania — care dela 
a. 1849 își desvoltâ tâtă activitatea sa în Țera românesc! 
sub numele de llariană Papiu, citi in anulă 1869 in sî- 
nulă Academiei române din BueurescI ună discurs! sub 
titlul!: „Viâța, operele și ideile lui George Șincai“.

Șincai, scrie Popă, înainta in 1 Iunie 1813 opera 
sa: „Cltronicon Daco-Romanorum sive Valachorum'een- 
sorului din Transilvania, care își dele părerea, că tipă
rirea acestei opere nu se pole concede, fiindă că publi
carea ei ar ave urmări periculose. Pop! pune în până 

censorului urmălârea sentință; „Opus igne, autor pati- 
bulo dignus = opera merită sâ fiă arsă, er autorul! să 
fiă spân4urat!“.

Când Popă iși termină discursul! seu, Heliade, pre- 
șelintele Academiei, se scu’â și (fise-' 'Domnii mei, Jiua 
de astădi este o di memorabilă, fiind! că am! eternisată 
memoria lui George Șincai, a unuia din cei mai mari 
Români, a unui martirii ală naționalității n6stre“.

Un! altă scriitor! însemnat! română, Obedenariu, 
publică in a. 1876 in Paris! cu ocasiunea esposițiunii 
universale de atunci o carte întitulată: „La Roumanie 
economique d’apris Ies donntes Ies plus rfcentes>, în care 
densul! intățișâză raporturile Românilor! cu Ungurii, și 
intre altele narâză următorele despre Șincai: >Pe la fi
nele secuiului tiecută, Șincai fu trimes! la Roma, ca să 
termine studiele teologice. In Roma Șincai lucră Ji și 
niîpte la istoria patriei sale. Abia se întdrse apoi acasă 
și aci avu să sufere viâța intrâgă persecuțiunl, fiind! că 
el! susținuse în cronica sa drepturile Românilor! de a 
fi o națiune liberă și independentă. Guvernul! unguresc! 
condemnă pe autor! la furci, și opera sa să fiă arsă, 
fiindă că așa a fostă verdictul! censorului. Nefericitul! 
patriotă fu silită să fugă, să se ascunrjă și petrecu în- 
Iregă viâța sa in cea mai estremă miseriă“.

Ori-cine va reti discursul! lui Popă, va trebui să 
simțâscă cu durere esclamațiunea președintelui Academiei 



Nr. 200 GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

latA Justicier. Piesa are unu subiecți! din evulfi 
mediu ; acțiunea se petrece la sfârșituli! vecului 
XV pe țărmurile Dunărei.

C.onstantinopolulă e luata de Mihomedă, Turcii, 
biți dj gloriă, se năpiisie^ch asupra Europei desarinate. 
Decă barbarii ar trece Balcanii, singura piedecă, lumea 
creștină ară li in prada lord.

Atunci in munții aceștia sălbatici, se rădică uni) 
popotă de viteji. Soldații suntă strămoșii rasseloră aces
tora de Aibanesi, Sârbi și Bulgari, ale căroră urme le 
mai vedetnă și a<ji.

Șefii lord se numescă Seanderberg, marele Hunyade 
și Mi baiu Vilezulă. Ei se împotrivesc^ și in sfârșită 
cadă; der națiunile catolice iau dela denșii pildă și se 
unescă atunci in potriva năvălitoriloră.

Franșois Coppee tace bine că esplică cores
pondentului <|iarului „L’Independance Belge“, din 
care împruinutămu novela acesta, că eld, auto- 
rulă, n’a ținuta sâmă tocmai de datele istorice și 
etnografice, ci mai multa de inspirațiunea sa 
poetică. Altmintrelea n’amti înțelege cum a co
misă colosala greșâlă de a face din Mihaiu-Vi- 
t^zulu unu comandanții ala Albanesiloră, Serbi- 
loru și Bulgariloru.

Ori cum ar fi, nu este permisii unui autoru 
— cu ațâță mai multă că se numesce Franțois 
Copee — sfe trateze ună subiectu istorică fără 
să cundscă istoria.

Esemplu demnii de imitata.
Ciceu, Augustă 1887.

Stimabilă Bedacțiune! Românulă nu va peri nici 
od .tă. Cu câtă presiunea asupra lui este mai mare, cu 
atâta mai multă se vădesce in Români iubirea cătră 
limba lui străbună și talentulă. ce nu pote fi nimicită 
nici odată. Be când — in urma persecuțiuniloră celoră 
dela cârmă pornite asupra nășiră—-unii din tinerii noștri 
propagă cultura in limba română prin Bilolia în Macedo
nia, și in părțile orientale cele mai estreme ale Orientu
lui europeană, devenindă astfeiă apo-tolii culturei la fra
ții din acele părți, pe atunci tinerii și bărbații din gene- 
rațiunea mai tînără râmași in patria acesta, văijendă că 
subsislința loră după carte este tare problematică, in- 
cepă a-și însuși și sciința diferiteloră arte și măiestrii, și 
încă intr’ună modă pe câtă de repentină pe atâta și de 
escelentă.

Acestă mișcare progresivă din sînulă frațiloră mei 
voiu proba-o din când in când prin lapte. De astădată 
am onăre a vă trimite porlretulă*) d-lui notară cercu- 
ală Geoigiu Micu din Nușfalău — Comitatulă Solnocă- 
Dobâca — ținândă în mână ca să ceteseă iubita nostrâ 
„Gazeta Transilvaniei.* Acesta portretă esecutată cu 
multă acurateța precum vedeți, este făcută — afară de 
expunere — de propria d-sale mână.

D-lă notară G. Micu vădendă câtă de nesigură 
este pănea Românului la noi aplicată in ori ce oficiu — 
in decursă de trei luni, dela ună cumnată ală său a 
învățată arta fotografică. Aslătjl d-lă Micu pe lângă no
tară este și ună bună fotografă română în părțile aceste, 
precum ilă dovedesce lucrulă său

Inițiativa fratelui Micu este cu atâta mai recoman
dabilă, cu câtă pe acestă cale ori ce Românii îți pite

*) Mărlurisimă că e forte isbutită fotografia și nu 
pulemă decâtă să felicitâmă pe d-lă Micu pentru salu
tara ideă de a învăța o măestriă, care e plugă de aură. 

Red.

române, care declară pe Șincai de ună martiră ală “na
ționalității sale. Insă nu putemă de locă să pricepemă 
povestirea lui Obedenariu, care de altmintrelea se înte
meiază esclusivă numai pe discursulă lui Popă publicată 
în a. 1869 în Analele Academiei române. Insă „opus 
igne, autor patibulo dignus“, stă neștersă în discursulă 
lui Popă, ca ună monumentă rușinosă ală tiraniei ungurescl.

In anulă 1878 Academia din Bucuresci Insărcină 
pe Nicolae Densușiană să facă cercetări în Archivele 
Transilvaniei și Ungariei cu privire la revoluțiunea țăra- 
niloră din 1784—1785. Densușiană iși împlini misiunea 
și în a. 1880 publica resultatulă cercelăriloră sale.

Densușiană afla in Clușiu manuscriptulă cronicei 
lui Șincai la călcâiulă căreia stă scrisă: Retento manus- 
cripto et 4 impresis e.-emplaribus ad fypum admittitur. 
Sign. Magno-Varadini 6-a maji 1812. Autonius Szer- 
dahelyi mp. districtualis librorum revisor regius (L. S.) 
Adecă: Reținendu-se manuscriptulă și 4 esemplare din cele 
imprimate, se concede tipărirea operei. Oradea mare 6 Mai. 
1812. Antonu Szardahelyi, censoră districtuală regală.

Vedemă așa dăr, că Șincai putea să-și tipărăscâ 
cronica sa în Oradea mare, și opera ar fi și apărută, în
tocmai după cum a apărut: Istoria pentru începutulu Ro- 
mâniloru a lui Petru Maiorii în anulă 1812 în Buda. 
In: 6 aici ese la lumină partea mușeătâre ce esislă în 
caracterulă lui Șincai.

asigura subsistința, cânii adecă pe lângă carte mai in
vită ți altă artă sim chiar măiestria onorabilă. Der mai 
câșligămă in modulă acești in două privințe:

1) Nu suntemii siliți a ne părăsi patria ți a face 
loch la streini. 2) Mulțl dintre noi nu vorii ave nevoia 
a-țl părăsi legea ți a-țl renega numele pentru câte unii 
oficiu seu osii de roșii din partea statului, nici pentru 
pierderea lui.

Să facjmă der usă, frațiloră, de mintea nășiră, 
de talentele nostre. Acăsta este destulă de invențio-iă 
ca să ne dobândescă tăie mijlocele de lipsă pentru sub- 
sistența nășiră, pentru conservarea naționalității năstre, 
pentru care scopă datoră este fiecare Română să între
buințeze iote mijlocele oneste și legale, după eseinplulă 
fratelui Micu, ca să nu tiă silită intr’o oră de nenorocire 
a lua lumea în capă. Amă cjisii.

Carlotta Leria.
Etă — după „Voința Națională* — in ce modă 

aprecieză celebrulă critică musicală Fetiș (care sem- 
năză cronicile sale din „Independance Belge" cu XX), 
talentulă de cântăreță și soală a artistei române Leria:

„D ra Leria a făcută ună forte fericită debută in 
rolulă Mărgărite (din HuguenoțI). Ea are vocea pre plă
cută, mlădiăsă și bine pusă, de o frumăsă calitate de 
timbru și mai alesă în registrulă de susă. Ca vocalistă 
ea nu se mărginesce a da ,l’ă-pen-pres ală trăsăturiloră; 
ea le esecută realminte, lealminte. Deși e cânlărăță 1 ă- 
gere de operă mare, avendă in atribuțiunile ei depar
tamentul f i o ri t u ri 1 o ră, atențiunea d-rei Leria nu 
s’a îndreptată esclusivă asupra virtuosităței; ea scie co
lora o simplă frasă melodică și nu ignoră ce rnijlocă 
puternică se dobândesee în orî-ce genă de musică, din 
studiulă accentului. Pe lângă tote acestea Leria este 
comediană bună și jocă cu inteligență rolulă ce cântă 
cu artă. Principesele de opere mari n’au obiceiulă să 
ne pre dea tote aceste. Leria a făcută să iasă țin 
realță și cu fineță bucăți pe cari alte cântărețe le lasă 
nebăgate de sâmă. Așa bunioară ea cjise, adresându-se 
cătră Velenlină și vorbindă de Raulă : >Ei bine, atunci 
eu ilă voiu vedea! in așa modă, că aminti pe M-lle 
Carvalho, și totuși fătă a o copia, ci punendă in vor
bele aceste, ca și densa, o spirituală intențiune.1

Celebruiă critică, pururea forte scumpă la lăudată, 
este, cum se vede din cele de susă, pe deplină mulță- 
mită de arta și vocea iubitei năstre Româncuțe. Abia 
atâtă găsesce de corectată, nu în cântecă, ci in joculă 
de actoră ală Leriei, că o indâmnă să nu înmulțescă 
»parfois« gesturile peste măsură, gesturi esplicate prin 
emoțiunile debutului.

Ună altă cjiaristă cronicarulă dela „Le Rapide" 
din 11 Septemvre, după ce vorbesce cu laudă de artiști 
și după ce constată nesuccesulă tenorului Tumiă, cu cea 
mai mare nepărtinire <J,ce apoi: „Pour la bonne bouche 
am lăsata să vorbimă despre d-ra Leria. Bravo! Marga
reta de Navara : Du-le de te spânzură d ră Hamaekers! 
Chiar și după d-ta, s’au găsită cine să detaileze și să-lă 
facă fermecătoră, — fermecătoră, m’auijî d-ta? — ro
lulă ridiculă ală reginei din HuguenoțI! Elle est tout 
bonnement ravislanse M-lle Leria! și are o voce frescă 
și frumăsă ca a unei pasăre de codru, (ierte-mi-se astă 
comparațiune clasică: de astâ-dată bareml ea este justă!) 
și a sciută să pârle diadema cu nu pre multă îngâmfare 
și să semene cu o adevărată regină: da, Leria a fostă 
adorabilă!" i

Tâte (fiarele din Bruxela suntă pline de asemenea

In 'Transilvania trăia incă pe timpulă acesta epis 
copulă unită lonă Bobă, cu care Șincai avuse o certă la 
a. 1794, cărtă din care avu Șincai să sufere, der nu 
episcopulă. Șincai cugeta acum că va pute să capele o 
răsbunare morală asupra lui Bobă, dăcă opera sa va fi 
admisă și de censura transilvană. Insă sârtea ’i Iu nefa
vorabilă și aici. In timpulă acesta censoră la guvernulă 
transilvană era episcopulă catolică Martonfi, ăr dei altă 
parte episcopulă unită (lână Bobă) era asesoră perma
nentă în consiliulă guvernului. Ce e dreplă, nu cunoscă 
mai de aprâpe relațiunile personali ale acestora doi epis
cop!, dăr nu este nicidecum vre-o imposibilitate, ca denșii 
să fi convenită câteodată, și să fi avută ore-care inflnență 
unulă asupra altuia. Destulă, că influențată de Bobă,[ori 
neinfluențată Martonfi nu fu de părere ca să se tipărăscă 
opera lui Șincai și densuld incheiâ opiniunea sa cu cu
vintele următâre: »Dăcă voimă din nou să ațițămă po- 
porulă și pe Românii învățați cu publicarea acestei cărți, 
atunci vomă da ocasiune să se încăpă de nou tâlhăriile, 
omorurile și aprinderile, și acăsta să nu merite esiiiulă și 
închisărea?»

Așa sună espresă raportulă autentică ală censo 
rului, «despre care noi amă q.vut pănă acum numai simple 
tradițiunl", (fice Densușiană, care Ta cetită în originală 
și Ta copiată.

(Va urma). 

laude la adresa Leriei nd-âre. Corespondințele (fiareloră 
parisiene confirmă și ele asemenea mare succesă. Ce
tiți „Le Temps", „Gilblas1. »Le Matin“, „Le Figaro», 
etc., etc

Raportă polițienescu. — Luni în 19 Septemvre n. 
G. Spunerea, locuitoră în Scheiu, a furată mamei ' sale 
Maria Șpuderca mai multe bucăți de îmbrăcăminte și 
dispăru din casa părintăscă. Ac|I însă făptuitorulă, care 
voia să amaneteze la oficiulă de amanetare printr’uhd 
espresă lucrurile furate, fu prinsă și predată judecătoriei 
penale.

SCIR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

CLUȘIU, 23 Septemvre. — Regele a so- 
situ aci la 5 6re’ d. a. și a fostă ffirte entusias- 
tict! primită.

LONDRA, 23 Septemvre. — Regina Vic
toria a luată ăsuprâ’și mediațiunea . între Italia 
și Abisinia.

BERLINU, 23 Septemvre. — Bismarck ser- 
bâză a(ji în t6tă liniștea jubileulă de 25 anî ca 
ministru. Numai miniștrii îi îmâpâză o adresBă.

SOFIA, 23 Septemvre. — O bandă de tâl
hari a jefuitu lângă Bakarel poșta și pe câțiva 
călători.

VIENA, 23 Septemvre. — Zalewski, auto- 
rula furtului comisa la poșta din Viena, fiinda 
trimisa înaintea Curței cu Jurați, a declarata 
înaintea juriului că a fostă membru ala associa- 
țiunei secrete anti-germane și panslaviste și că 
aedstă associațiune, patronată de răposatula Kat- 
kofl, este formată între Rusia și Francia. Acu- 
satula pretinde a fi furată, banii din ordinulu 
șefului său. Acești! pretexta curiosa este neapă
rată mincinosă. Zalewski a fostă condamnată la 
8 ani închisdre grea, ăr Jeny Nathansohn a 
fosta achitata.

DIVERSE.
Căsătoria prin firulu telegrafică. — O căsătoria 

din cele mai romantice a fostă celebrată (filele acestea 
la Sfarke Station în Georgia. Soții nu se văzuseră îna- 

’intea ceremoniei. Tenărulă H. Harris, era impiegată te- 
legrafistă la Daltan, ără tânăra, Ella Philips, încă o- 
cupa același postă Ia Sugas-Valley. In momentele de 
recreațiune, Harris și Ella se întrețineau personală, prin 
firulă electrică, spunându-șl fiă-care impresiunile momen
tului. De aci simpatia, amiciția și, în cele din urmă, 
amoră și propuneri de căsători^. Deunăzi, hotărânnu-se 
în fine a se căsători: cu tăie formele, îșl dete întâlnirea 
la Stafke-Station, unde, după comparițiunea loră' îna
intea oficerului stărei civile, săvârșiră și ceremonia’reli- 
giăsă sub umbra celui mai mare și mai stufosă nucă 
din partea locului. După ceremoniă, d-nulă șt d-na 
Harris au plecată la Dalton, și acum fiă care din*ei îșl 
ocupă funcțiunea respectivă, cu hoțărirea ca, odată' celă 
puțină pe ană, să se întârcă suh umbra fermecătbrului 
nucă. —

** *
Călătoria d-nului Emil jHolub în Africa. — Din 

Viena se telegrafiază, că lucrurile aduse din Africa de 
Dr. Holub voră pută fi espuse publicului abia în 1889. 
Dr. Holub a pătrunsă împreună cu șoția sa 316 milurl 
englese spre Nordă (îpeependă dela Karpstadt), fotă prin 
țâră necunoscută, printre seminții, cari nu văzuseră nici 
ună bărbată albă și încă și mai puțină o fem'eiă albă. 
De ea aveau acești sălbatici și lacomi âmenl ai' naturei 
celă mai mare respectă- nici odată nu se a'propîâu prâ 
tare de ea, adeseori conduse ea nearmată cii succesă 
trădările cu căpeteniile, pe când bărbatulă ei cu âmenii 
săi steteau deoparte gata să o apere în casă de vre-ună 
atacă. Odată voiră să o alegă regină, și numai‘tu mare 
greutate’putu să se substragă fștjrtunâșelorO omăgii. Dr. 
Holub a ajunsă pănă la 12 milurl depărtare de laculă 
Bangweolo. ''

** *
AnticitățI avare., — In P.almsdorf lângă Szepes- 

.Iglo a fostă de curendă mare bucuriă intre copii din 
sală cari se jucau. Se uitau Ia (ună țăranb de acolo 
cum săpa o fântână; dăr acestă omă săpândă totă mai 
adâncă, dete peste o mulțime, de „jucării" ruginite: su
lițe, săgeți, balestre, vârfuri de lance și alte’ lucruri a- 
trăgălore, pe care copii le luară cu învoială' țăranului 
arangiândă astfelă o grandiâsă, patriă’ de «ifriganefi și 
soldați". Câțiva âmeni din șată mai cu prfâepere ob
servară armele ruginite in mânile , copilloră 'și se con
vinseră că suntă unelte de răsboiu de mare Valâre isto
rică. Obiectele găsite s’au adunată și s’aAa făcută cu 
succesă mai departe săpături în acplă locă!0 Armele se 
credă a fi din timpulă Avariloră.

Editoră: lacobă MureșiăuuT — 
Redactoră responsabilă: Dr. Anrel Mureșiana,
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Otuialâ la bursa de Van'.
din 22 Septemvre st. n. 1887

Rentă de aurfi 5'/0 . . . 100 15
Rentă de bărtiă 5°/0 . . 87.20
împrumutul!) căilord ferate

ungare........................150.—
Amortisarea datoriei căi-

lorâ ferate de ostil ung.
(1-ma em isiune) ... 98 —

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostfi ung.
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostd ung.
(3-a emisiune) .... 11450

Bonuri rurale ungare . . 104.40 Act. băncel de credită austr.282.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.40 Argintulă —. — Galbinl 

împărătesc) ................. 5.93
. 9.95
. 61 55

Bonuri croato-slavone . . 10-4 75 
Despăgubire p. dijma de

viuă ung........................ 100. —
Împrumutul^ cu premiu

ung.................................. 122 20
Losunle pentru regularea

Tisei și Segeuinului . 123 25 
Renta de hărtiă austriacă 8125 
Renta de arg. austr. . . 82 55

I Renta de aură austr. . . 112 45
Losurile din 1860 . . . 136 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 882 —
l Act. băncel de credita ung. 285.75

Bonuri rurale Banat-Ti- împărătesc) . . .
..............................104 50 | Napoleon-d’orl . . .

Bonuri cu ci. de sortare 104 20 Mărci 100 împ. germ. .
Bonuri rurale transilvane 104 25 Londra 10 Livies sterlingc 125 95

Burcii de lîiifiiresei.

Cota oficială dela 8 Septemvre st. v. 1887.

vend.

Renta română (5%). 9t’/a 92>/a
Renta rom. amort. (b’/o) 95'/, 95’/,

> convert. (6°/0) 1:9’/, 90*/4
tmpr. oraș. Buc. (20 fr.) 3u— 36 —
Credit fonc. rural (7°/c) 1043/, 1051/,,

> >, >> (5°/o) • 89>/s 90>/4
» » urban (7°/oi . . 103>/t 103’/,
> , (5°/o) • 94— 95—
> • (5°/0) . • 87— 87*/a

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.’/,
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.02

Uut suitt pieței Brașuvv 
an 23 Septemvre st. n. I8b7

Bancnote roi iăn<-<cl . . . . Comp. 8.68 Ver.d, 8.70

Argint române <................. > 8 60 » 8.65

Xapolton-d’ori..................... 9 94 » 9 98

Lire turcesc!......................... » 11.22 » 11.28

Imperiali............................. » 10.21 » 10.26

Galbeni.................................. » 5 90 » 5.94

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 , » 101.— > 102.--

n ’ n 5°/0 • TJ 98.— - 99.—
Ruble Rusesd..................... , » 110.— • 111.*/a

Diseontulă ... • 7—10°/9 pe ană.

ABONAMENTE
la

„gazeta Transilvaniei" 
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămii a ni se trimite esact.ii arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este’.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
r ș£se luni...............................  . 6 fl. —
„ unii ană........................................12 fl. —

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru in Brașovii,
I. Plecarea trenuriloru:

,1. Dela Brașovu la Festa:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovă la Bucuresci:
TrenulO accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minuie dimineța. 
TrenulO mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameiji.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Pesta la Brașovu:

TrenulO de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăcji.
TrenulO mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
TrenulO accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minuie sera.
TrenulO mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ameiji.

A. Plecarea posteloru:

Pentru România și străinătate:

„ pe trei luni................................
,. șese luni..........................................
„ unit anU .....................................

10 franci
20 7)

Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei/,
!

1

< AMICULU FAMILIEI. piaril beletristică și enciclo- 
pedică-literaril cu iluslrațiuni, Cursultl XI. — Apare 
In 1 și 15 (ji a lunei în numeri de câte 1 */a—2‘/2 cole 

W cu ilustrațiuni frumdse; și publică arlichi sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătorii ș. a. — 
Mai departe traclăză cestium literare și scientdice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Româniloră de pretutmdenea, 

& precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și slrăi- 
A nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesce 
M a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 

vieței; și peste totă nisuesce a întinde tuturora indi- 
sif viejiloră din familiă o pctiecere nobilă și instructivă.

— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibdl și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică

Jși literară. Cursulă XIII. —■ Apare in broșuri lunare 
de câte 21/*—31/, cOle; și publică articlii din sfera lu- 
Î tur oră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbălori și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețulă de abonamentă pe anulă intregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 

$ tibill și in bilete de bancă și in timbre poștali.
A se adresa la „Cancelaria Negruțiu in Gherla 

—■ Szamosujvâr, unde se mai află de vănejare și ur- 
mă (Orele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă
4^ vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
C. -Z Rovinară. Prețulă 15 cr. 

c Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierd jiu 
lina C. Z. Rovinară.

* -Fontâna dorului.
Simt). Prețulă 10 cr.

$ Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue s6 se însore. Nuvelă de Mai ia Schwartz 
g traducere de N. F. Negruțiu. Prețulu 25 cr.
fg Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
& lui Diagoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 er 

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs-1 
Ă mann. de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

a) Dela 
0 .
c) „
<0 „
t) »

Brașovă la liâșnovii-Zernesci-Brunii: 12 ore 30 min. după 
B , Zizinii: 4 ore după amăcji.
„ în (Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 imnule noptea.
,, la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 6re dimineța.

amădi.

B. Sosirea posteloru:
u> Dela Beșnovii Zernesci-Brunii la Brașovă : 10 ore înainte da ameiji. 
l>) „ Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovu: 6 6re sera.
<l> „ Făyărașii la Brașovă: 2 6re dimineța.
e) „ Sdcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Publicatiunile „GAMCELARIE1 BEGRDȚID,
’ — QHBBLA - SZ. UJVĂB. — ’

Probitatea în copilăriă. S hîță din rf.ra educa- 
țiunei. După Ernest Lcgouve, membru ahl academii i. 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia
Lungu. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goeihe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulu 50 cr.

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
giînnasiului d.n Eiume prin Vincețiu Nic-6ră prof. gim- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Butieescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele,
Ioană Po| u Reteganulă.
Prețulă 60 cr.

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

Apologia. Diseusiunl filosofice și istorice maghiare 
privitdre la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăie trei impreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii. Cartea I. II. III.
IV. cuprincjendă materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la t6te patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr 

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
fdrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din eeonomiă, industria, 
meniu și cliemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scolele
II. Prețulă 30 cr. 

îndreptară teoretică și 
mentulă intuitivă în folosulu

de Pauli na C. Z. Ro-

originală de Paulina

Nuvelă
u

PrețulU 15 ci'.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

I

Unu volumă 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 II 20 er. la) 60 or. 

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 căle.

originnlfl. —
— de Pau-

de

de

Georgiu

Georgiu
co- 
co-

Ed

parandia’î), a învCțălot iloril și a altorO bărbați de scOlă. 
de V. Gr. BorgovanO, profc-sorO preparandiahl. Pre- 
țulă unui esemplarii eu porto francată 1 11. 80 cr. 
a. In literatura nostră pedagogică abia aflămă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scoleloră nOstre în mesura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă DirectorilorO și invățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. BorgovanO. Prețulă 15 cr.

Manualii de Gramatica limbei române nentru scd- 
lele poporali in 3 cursuri de Maximii Popă profesorii 
la gimnasiulil din Năsăudo. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de daio 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulu 30 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrali, ur
mate de iertăciuni, epilafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparând!. Broș. 
1. scrisă de Gavrilă Trifu, protesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte trumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplarii broșată 40 er. legată 50 cr. le
gată în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 90 cr. 
1 fl., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșată 1- cr., — legată 22 cr., legalu în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icone fru- 
măse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl. • 100 eseinpl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmai0 de mai multe rugăciuni trumose, Cu 
mai multe icdne
espedată franco elOcr.. 5.)
.ilare 5 fl. v. a.

Epistolia D N. Isusu

frumose

practică pentru învăță-
eleviloră normali (pre-| esemplarii legată e 15 cr.

Tipografia ĂLEXI, Brașovu.

v.

Prețulă unui esemplară 
esemplare 3 II., 100 esem-

Christosti. Prețulă unui

: - e e •S

»

1


