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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1887 st. v., se începe mirt nou 

aboiiaiuentu pe trihiniulă Octonnre, Novembre .și 
Decemvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
„ ș6se „ 6 „ „ ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unii anu 40 ,,
Abonarea se p6te face mai ușoru și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațiloru de păn’acum li - se recomandă 

a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primitîî diarulti.

Domnii cari se voră abona din nou sC binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arUta și posta, ultimă.

Brașovu, 16 Septemvre 1887.
Privirile dmemloriî politici suntu aeji din 

nou ațintite asupra celorti ce se petrecu la gra
nița franceso-germană. Semte a<li fiăcare instinc
tivă, că Europa nu-și va redobândi liniștea pănă 
ce nu se va aplana marea diferință între popd- 
rele de dincoce și de dincolo de Rină și de 
aceea se urmăres- ă cu atențiune atâtii de 
încordată raporturile dintre Francia și Ger
mania.

piceamă într’unulă din nuiucrii trecuți, că 
de unu timpii înedee se pare, că (parele germane 
și francese și au schimbată rolurile, așa că acum 
Germanii își impună inoderațiunea aceea, cu care 
întîmpina mai înainte pressa francesă atacurile și 
amenințările germane.

Amu adausă atunci, că acâsta pledczâ în 
favdrea întărirei Franciei. Și în adevără, în cei 
șdse-spre-dece ani din urmă Francia s’a reculesă 
în modă admirabilă, și-a reorganisată și înt.ăriță 
forțele sale armate astfelă, încâtă acjî nici celui 
mai îngâmfată Prusiană nu-i mai vine în minte 
a vorbi cu dispreță, ca în anii trecuți, despre 
aspirațiunile de revanșă ale Francesiloră.

Mobilisarea de probă și marele manevre, ce 
s’au făcută în săptămânile trecute în Francia, au 
contribuită nu numai de a întări încrederea și 
de a aprinde însuflețirea poporului francesă față 
cu armata sa, dâr a dată ocasiune și străiniloră 
de a se convinge despre estraordinarele progresse 
ce le-a făcută acăsta armată.

In privința acăsta vedemu in „Neue freie 
Presse“ o interesantă dare de s°mă din Parisă 
despre părerile ce și le-au dată mai mulți mem
bri ai misiuniloră militare străine, după reîntdr- 
cerea lorii dela manevrele corpului ală 9-lea de 
armată.

Observările ce s’au făcută și judecata ce 
s’a dată în totală de cătră militarii străini a- 
supra armatei francese, le resumă memorata fdiă 
în următorele :

„Deși esecutarea manevrei n’a putută satis
face pe deplină pe oficerii străini, totuși jude
cata loru e de acordă în aceea, că armata fran
cesă în anii din urmă a făcută în genere atâtă 
în privința tactică câtă și în instrucțiunea deta- 
iată progrese fdrte însemnate. Acăsta se dato- 
resce mai cu sdmă esecutărei escelenteloru instruc
țiuni ce le-a dată generalulă Ferron despre lupta 
infanteriei11.

La întrebarea cum este atitudinea militărdscă 
si disciplina trupeloră francese oficerii străini au 
dată următorulă răspunsă:

„Cei deprinși de esemplu a vede ținuta ri- 
gordsă a trupeloră germane ară ave în acăsta 
privință încă i nele de dorită; de altă parte însă 
au observată representanții misiuniloră străine o 
mare disciplină, liniște și destoinicia de marșă la

tdte trupele. Toți au recunoscută, că în acăsta 
direcțiune armata francesă s’a schimbată multă 
în favdrea ei.“

Câtă pentru artileria francesă s’au esprimată 
„că acestei arme i s’a dată la manevrele actuale 
unu rolă fdrte importantă și că atâtă în ceea ce 
privesce materialulă precum și hărnicia soldați- 
loră artileria francesă a dovedită aceleași cali
tăți, ce o făcuseră, renumită odinidră.11

Asemenea s’au pronunțată oficerii străini fa
vorabilă și asupra cavaleriei francese, deși cava
leria a avută unu teremă de manevrare fdrte 
greu la esercițiile actuale. S’a constatată în spe
cială că caii ei suntă bine ținuți.

Starea sanitară în armata francesă s’a aflată 
fdrte bună, ceea ce se atribue în mare parte și 
climei celei bune de acolo.

Asupra armamentului și echipamentului tru
peloră s’a constatată, că este fdrte bogată, ddr 
nu s’au pronunțată oficerii străini, dedrece tocmai 
acuma armamentulă și echipamentulu trupeloră 
francese se găsesce în stare de transformare.

In fine au constatată aceiași militari străini, 
că în privința politică nu esistă curente speciale 
în armata francesă, ci toți ostașii îșl facă datoria 
trăindă în cea mai bună armonia. Oficerii străini 
au fostă tractați cu multă prevenire și politeții 
și însuși ministrulă de răsboiu a arătată cu oca- 
sinnea acăsta tactu și fineță, 6r poporaținnea 
i-a primită fdrte amicală, așa că misiunile mili
tare străine s’au întorsă dela manevre fdrte sa
tisfăcute.

Stândă astfelă lucrurile nu ne mai putemu 
mira de schimbarea tonului foiloră germane față 
cu Francia și de graba cu care guvernul» ger
mană a promisă guvernului francesă a-i da sa- 
tisfacțiune leală pentru incidentulă celă mai nou 
dela fruntariă.

Incidentulu dela granița francesă.
Incidentală dela granița francesă-germană a 

produsă o adâncă sensațiune în Parisă și a in- 
fluințată fdrte tare și bursa. Vânzătorii de rjiure 
din Parisă strigară deodată pe bulevarde, oferindă 
numerele cele mai nouă publicului: „Otnorîrea 
unui oficeră francesă de cătră Germani la fron
tieră !“ Când cetiră Parisianii ce s’a petrecută 
la graniță îi cuprinse mare iritațiune, care se o- 
glindâză și în articulii 4‘al'eloru.

Unele (jiare întituldză raporturile despre in
cidență cu cuvintele: „Doi Francesi omorîți de 
Germani11. Cea mai mare parte a foiloră din 
Parisă pretindă să se dea Franciei o eclatantă 
satisfacțiune și întrdbă că ce-o să se aldgă din 
raporturile internaționale sub asemeni împreju
rări. Pre când mulțime de Germani trăiescă în 
Parisă în tdtă liniștea, granița se calcă nepedep- 
situ de cătră oficerii și soldații germani. Guver
nulu, ijice „Evânement11, trebue să cdră o esem- 
plară pedepsire a acelora, cari pdrtă vina pentru 
atentatulă lașă comisă în urmă. Suntă însă și 
diare, cari admonidză pe Francesi să fiă liniș
tiți, căci atunci casulu se va pută aplana pe cale 
diplomatică, cum s’a întâmplat cu afacerea Schnae- 
bele. In cercurile guvernului francesă casulă 
dela graniță a produsă cea mai penibilă impre- 
siune și toți au fostă îndată convinși că voră 
trebui să facă pași grabnici diplomatici.

Dealtmintrelea casulă din vorbă a produsă 
consternare și în Germania. Tote foile scriu cu 
cea mai mare reservă și accentuăză că, ddcă pe 
partea germană este vina sâu vre-o neînțelegere, 
Germania va fi gata a da Franciei cea mai leală 
satisfacțiune.

Și în adevără, precum ne spune telegrama 
de a<Ș.I din Parisu, Germania a declarată pe cale 
diplomatică, că e gata a da ori-ce satisfacțiune 
leală pretinsă. Se temu ddr acum și Germanii 
de a provoca ună răsboiu cu Francia.

„Neue freie Presse11 finesce unu articulă de 
fonda, în care vorbesce despre marea iritațiune, 
ce a produs o în Paris incidentulă dela granița 
franceso-germană, cu următdrele observări:

„...[Suntă acum 16 ani, de când Alsația 
Lotaringia este ârăși încorporată cu țâra-mamă 
germană și ultimele alegeri dietale au dovedită, 
că tdte suntă încă așa, cum au fostă în primulu 
ană după răsboiu. Firele simpatiei și ale dorului 
nu mergă spre ostu cătră țâra-mamă, ci spre 
vestă la Paris. Despre acăsta suntă în clară cei 
din Berlină și din Strassburg, numai asupra mij- 
ldceloră de îndreptare nu suntu înțeleși și tocmai 
acum se vorbesce multă de neînțelegeri între 
principele Bismarck și prințulă Hohenlohe gu- 
vernatorulu Alsației-Lotaringiei, căruia i se as- 
crie chiar intențiunea de a se retrage dela pos
tulă său.“

„Pe câtă timpă însă locuitorii Alsației-Lota
ringiei voră visa mereu, că se voră reîncorpora 
la Francia și se voră întdree sub stăpânirea 
francesă, nu voră lipsi nici incidentele neliniș- 
titdre și episodele dela graniță. Grozava încor
dare, care de ună ană de cjile s’a reînoitu în 
raporturile Germaniei cu Francia și care acum 
se ivesce și în raporturile germano-rusesci, n’a 
rămasă fără de influință asupra speranțeloru po- 
porațiunei alsațo-lotaringice; ea a dată nou nu- 
trementă ascunseloru simpatii pentru Francia. 
Prin acesta situațiunea penibilă, în care se află 
Europa, a devenită aprdpe ne mai suportabilă 
și la fiecare incidență, care se întâmplă la gra
nița franceso-germană, tremură lumea, că pacea 
ei pdte să aibă ună sfîrșită pe câtă de neaștep
tată pe atâta de tragică.11

Episcopulft Szasz Domokos în România.
„Revue de l'Orient" este informată din BucurescI, 

că faima despre pretinsele ofense ce îi s’ar fi făcută e- 
piscopului Sza<z Domokos cu ocasiunea , visitațiunei sale 
canonice", întreprinsă in România, este nefundată. 0 
telegramă a „Agenției Havas“ a și arătată deja, că cele 
ce se vorbescă despre pățeniile episcopului suntă esa- 
gerărl.

• In adevără, autoritățile de aici — continuă cores- 
pondenlulâ din București ală foiei ,Revue de l’Orient" 
— au provocată pe episcopă să nu țină vorbiri publice 
la credincioșii săi, vrendă prin acăsta să previe even- 
tua ele demonstrațiunî. Brin acăsta însă autoritățile au 
avută in vedere în prima liniă interesele cetățeniloră ma
ghiari, fiindă că au vrută să prevină neplăcerile ce ară 
fi putută obveni, decă episeopulă la sosirea sa în deo
sebitele comune ar fi continuată a țină la poporă ast
felă de vorbiri, cari aveau caracteră mai multă politică 
decâtă confesională, și cari ar fi provocată entusiasmă 
politică demonstrativă, cum s’a întâmplată acăsta în 
Bloesci și BucurescI. Altmintrelea, cumcă provocarea 
episcopului reformată din partea guvernului română, de 
a se mărgini la scopulă călătoriei sale, n’a fostă vătă- 
mătore, o dovedesce și împrejurarea, că episeopulă nu 
a insinuată plângere nici la consulată, nici la ambasadă, 
ceea ce ar fi putută face, dăcă în adevără ar fi fostă 
expusă la vexațiuni. 0 demonstră acăsta și primirea 
căldurosâ de care s’a bucurată episeopulă laVMaiestatea 
Sa regele, fără intervenirea ambasadei. Astfelă dără 
faimele colportate de foile din Budapesta suntu născocite 
de ună corespondentă furiosă."

• Egytertăs» tjice că acăstă declaraținne este curiăsă 
și suspectă, ăr • Kolozsvar" vră s’o desmintă prin îm
prejurarea, că regele României petrecea pe timpulă acela 
in Sinaia și astfelă necum să se fi împărtășită episeopulă 
de acea primire căldurăsâ, dăr nici măcară audiență la 
Regele n’a avută și n’a cerută. Ișl susține în tăte amă
nuntele primulă său comunicată, pe care și noi l’amă 
reprodusă la timpulă său și despre care <}ice, că l’a pri
mită din celă mai bună isvoră.

Corespondentulă din București ală «Corespondenței 
Politice" combate aserțiunea — cum că astfelă de ins- 
pecțiuni, ca cea întreprinsă de Szasz Domokos in Rq-
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R e i c h s r a i h n 1 ă austria c ă e convocată pe cjiua 
de II Ociomvre 1887.

—x —
Aină comunicată ceiiloriloră noștri ca curiosi- 

tate contimporană, că m usica națională ungurescă 
din Clușiu a lui Bongracz a cântală deunădile la 
Sinaia, înaintea regelui Carolă. „Ellenzâk" revine asu
pra acestui faptă spunendă, că la întreb «rea lui l’ongraez: 
ce se cânte, regele a răspunsă in limba germană: „Să 
cânte numai acele frumbse doine poporale nngurescl'.— 
»Și familia regală a ascultaiă cu mare plăcere linele 
supărătbre, asprele pârăii 6 re" (ințelege ciarda- 
șurile). După aeăsta regele a întrebată pe Pongracz, că 
câtă costă ună astfeliu de e.imbală. Pongracz a răs
punsă; 10)—200 fl. — „Nici nu e multă pentru acestă 
instrumentă plăcută' — răspunse regele; apoi întorcen- 
du-se cătră regină cj|se : ’Ar trebui să impatriămă și la 
noi acestă instrumentă", și continuă zimbindă: »Doră 
dintre damele de curte ar pu'e vre-una să învețe cu cim
balu". — Doine unguresc!??! Mare minune! asta’i ceva 
nou de totă, cum amă c|ice : trufanda. Să impalrieze 
cimbalu? In România esistă deja cimbalu, rareori vei 
găsi o bandă de lăutari fără cimbaiă ; nu cumva tocmai 
aci e impatriată din România? Ce privesce pretinsele 
'■orbe cu zîmbetulă regelui, „că ar pute învăța o damă 
de onore cu cimbalu', lucruli*. trebue că stâ altfelă; pote 
că regele să fi <|isu, cum că vre-unulă dela „Ellenzek“ 
ar pute să ’nvețe cu cimbalu, pentru ca să 'șl acompa
nieze cu elă „frumosele doine» unguresc!, ca „Biidos bocs- 
kor" și ca cea din »Pești Hirlap».

—x—
Cefimă în „H. Z'g.“ : »R ăs v r ă t i t or i i din Bic- 

sadă, cari acum trei ani s’au opusă comisiunei judi
ciare trimise ca să reguleze raporturile urb.iriale și au 
făcută necesară inlervenirea puterei armate, suntă con
damnați, in numără de 26, la patru luni până 11/2 ani 
închisbre și in urma intărirei sentinței în prima instanță 
duși la Chezdi-O.șorheiu ca să’șl facă pedepsa“.

I silvania, l'ar fi costată, (Țce densulă, ună semnă numai, 
| și „domnii" ar fi dspărută de pe suprafața pămen'ului 
(Este curiosă că sub astfelă de espresiuni istoricii ro
mâni înțelegă totdeuna numai pe Unguri, și lasă cu to- 
lulă neaminliți pe Sași, cari incă erau domni peste o 
parte din Transilvania). Insă Băleesm in zelulă său ro
mânescă uită că M'haiu a câștigată bilăile sale victori- 
ose in contra Tureiloră nu numai eu (rupe ausiliare un- 
guresei. der chiară și cu generali unguresc! (Bocskii, 
Aiberl Kirâly, Miehaelă Ilorvaih, Ștefană Bekes, Ștefană 
Csaky, Bongracz Sennyei, Moise Szekely, Andreiu Bar- 
csai, Ion Ungvâri s. a.) Bălcescu uită, că Mihaiu a pă
trunsă chiar și in Transilvania cu trupe ungurescl și cu 
generali unguresc! și că generalii aceștia numai atunc 
ilă părăsiră, când văzură, că Mihaiu voia să stăpânescâ* 
Transilvania pentru sine și nu pentru imperatulă Ru- 
dolfă. Bălcescu uită, că Mihaiu introdusese iobăgia (său 
românia) țăranului in țâra sa propriă seu celă puțină 
o înăsprise, și cum ii putea veni lui in minte să des
ființeze acea inslituțiune in Transilvania, unde mai în- 
teiu densulă avea trebuință să se înlărâscă In fine 
Bălcescu uită, că pe la a. 1600 numărulă Româniloră din 
Transilvania nu putea fi așa de mare, fiindă că pe la 
a. 1700 se (Țce că abia ajungeau la 200,000, în care 
timpă Săcuii și Sașii întreceau de două ori pe Români 
cu numărulă. Și acâstă proporțiune numerică se pot ■

—x—
Pe munții dinprejurulă Brașovului, și a- 

nume pe Cârsfianulă mare a ninsă. Zăpada a că 
dută pănă devalc pe Poslovară. De asemenea Petra 
Graiului e acoperită de zăpadă. Pe munții de lăngă 
Sibiiu a ninsă pănă la Muma.

—x—
Pentru serviciile făcute maghiarismului, minislrulă 

Trefort a „pricopsită" pe preotulă gr. or. Ga vrii ă Ma
tei — din ce locă? — cu 50 fl. — Nu va fi uitată.

Cetimă in „Foia Dieeesană» dela 13 (25) Septem
vre: >Concubinatele se înmulțescă în corni - 
tatulă Timișu in modu înspăimântător'. După unu 
raportă ală vice-comitelui ală acestui comilală s’au năs
cută în anulă trecută 1886: 1112 copii nelegiuiți Din 
aceștia aparținu 1010 religiunei greco-orientale, 559 re- 
ligiunei romano-caloti'-e, 26 eonfesiunei evang. și 19 celei 
elvetice. De mirată este, că la ovreii cei număroșl din 
comilată nu s’a născută nici ună copilă din pată nele
giuită in anulă 1886. Etă una dintre multele cause ale 
progresărei materiale și spirituale ale elementului ovreeseă 
in patria nostră".

De mai multe cjile se vădă prin orașulă Brăila gru
puri, grupuri de străini, ale cărora figuri probeză că 
ei suntă de peste Brută, der pe cari a doua cji nu-i mai 
vecjl! Acești indivizi, ale cărora figuri reamintesce 
răsboiulă anului 1878—79, trecă tjiln'că pe la di
ferite puncte in Bulgaria, (Jtce „Bomba" din Brăila.

mânia, totdeuna s’au putută face neimpedecale — di- 
cendO, că >pănă acum nici ună episcopii reformată din 
Ungaria n’a inspectată bisericile reformate din România 
EpiscopulU Szâsz Domokos nu a impărlășită ambasadei 
austro-ungare scopulă ce avea să-lă urmăreseă prin acestă 
inspecțiune și astfelă in fa(a acestei petreceri in România 
a lui Szasz, ală căreia scopă nu era cunoscută, guver 
nulă română s’a văcjută nevoită a denega epis. opului, 
venită in țâră fără nici o concesiune, dreptulă de a păși 
ca persbnă oficială. Decă prefectuhl poliției din Bucuresul 
s’a purtată neurbană față cu episcopulă, nici in casufă 
acesta nu pole fi vorba de satisfacțiune oficială din partea 
guvernului, ci numai de o satisfacțiune personală (duelă? 
Red.) dată de orginulă respectivă. Ambasada pănă acum 
n’a primită din Viena nici ună felă de actă in causa 
acâsta*.

SOIRILE PILEI.
Noua dietă ungurăscă, care de acum înainte 

va avă viâță de câte cinci ani, se intrunesce Joi în 17 
(29) Septemvre și va fi deschisă de Maiestatea Sa mo- 
narchulă în persănă.

—x—
In urma stăruințeloră neobosite ale Reuniunii fe- 

meiloră române din Abrudă, șcăla română de fetițe 
In Abrudă s’a deschisă. Deschiderea s’a făcută cu 
ceremoniă cuviincibsă la 11 Septemvre n. Ânteiu s’a ți
nută serviciu divină, apoi s’a făcută sfințirea apei în sala 
de propunere, fiindă de față membrii corniței ului și ună 
numără frumosă din membrii reuniunei femeiloră române, 
câțiva membri din clasa inteligentă, omeni din poporă 
și vr’o câteva din eleve. Apoi presidenta reuniunei fe
meiloră române, d-na Anna Gală, a pronunțată ună dis- 
cursă de inaugurare, la care a răspunsă paroculă d-10 
Dionisiu Adamoviciu. Ambele cuvântări au fostă bine 
primite. Invățătbrea este d-șora Maria Conțană. Numă- 
rulă eleveloră s’a urcată la 52.

—x—
Broiectulă de bugetă ală orașului Bra- 

șovă prevede 467,857 (1. 51 cr. cheltucli și 420 698 (1 
76 cr. venituri. Defieitulă de 47,158 fl. 75 cr. se dice 
că se va acoperi printr’ună aruncă comunală de 25°/0. 
— Dâr când nu va mai fi ce se se arunce pe contri
buabilă, atunci? Și timpulă nu e departe.

—x—
Acum două săptămâni s’au descoperită în archiva 

orașului Budapesta 500 de testamente legale, care 
zacă de <jecl de ani între teancurile de acte ale archivei, 
fără să fi fostă vr’odală înregistrate și să se fi adusă la 
cunoscința tribunalului, așa că în tolă casulă acesta a 
dată moștenitoriloră legali ai respectiviloru testatori ade
verință despre neesistența unui testamentă și au puiută 
lua in posesiune moștenirea fără nici o contestația. Tes
tamentele s’au predată tribunalului și îmru câtă nu suntă 
învechite (prescrise), voră trebui să intre în vigd'-e. E 
posibilă că voră pricinui processe mari, care voră ame
nința averea multoră familii distinse.

—x—
E în formare o societate ardeleană pe acții 

pentru rafinarea petroleului. La 22 Septemvre 
n. s’a ținută adunare generală. Capiialulă societății ală 
cârei scopă e înființarea și obținerea de rafinerii de pe- 
troleu, și anume mai ânteiu în Brașovă, s’a stabilită la 
400,000 fl. In 2000 acții au port eu r de câte 200 fl., 
pentru care la constituire se plătesce 75 procente cu lo- 
tulă, așadără 300,000 fl. Durata societății e de 5 ani.

—x—

Bine este a duce poporulti la clacă Dumi
neca și în sărbători?

Țera Bârsei, Septemvre 1887.
In umilii din numerii trec.uți ai «Gazetei» s’a pu 

blicată o corespondență de pe Murășă, ală căreia autorfl 
ne spune, că in o <}i de sărbălore o furtună vehementă 
împreunată cn grindină devastâ teritorială unei comune 
românes'I din părțile acelea, condamnândă tot-odală pe 
preotulă română din o comună învecinată, fiind-că aran- 
giase o clacă cu poporulă tocmai în aceeași <ji-

Fără'ndoâlă, că autorulă, acelei corespondențe es- 
primă prin condamnarea numitului preotă sentimentulă 
publică ală poporu'ui din respectivele comune devastate 
de grindină, debrece poporulă nostru, fiindă consciu des
pre multele abusurl ce se facă cu claca, s’a obicinuită 
a privi in cla :ă — decă acesta se face Dumineca ori în 
c|i de sărbătore — ună actă contrară preceptelor^ biseri- 
cescl, ună păcatu, pentru a căruia răsbunare crede că 
a fostă trimisă dela Dumnezeu asupra lui ori ce lovitură 
caiisată de elementele naturei, mai alesă decă acesta a 
succedată imediată, ori pote chiară in aceeași di, în care 
s’a făcută claca.

Claca însă este ună faptă creștineseă, și ca atare 
nu numai că este concesă de legile'- bisericesc!, der e 
chiar recomandabilă, debrece prin ea se tinde ia ajuto
rarea cuiva prin puteri comune: este ună actă de 
caritate. Ba — in sensulă în care biserica concede 
inscenarea clăciloră in filele prescrise pentru abstinența 
dela lucrurile fisice — pufereamă <j|Ce! claca este
ună felă de elemosină în sensă mai largă. Astfelă de 
elemosină o-ară pute da de es. locuitorii unei comune, 
când s’ar angagia prin clacă să secere, s6u să aducă 
acasă de pe câmpă grânele unui confrate ală loră, că
ruia prin ună incendiu ori altă lovitură nefericită a sorții 
i-a căzută jugulă, suferindă pagube sdruncinălbre in ga- 
ranțiele de subsistență ele vieței pentru sine și familia sa.

In asemenea cașuri claca este per exelentiam 
ună actă de caritate, care după natura sa și după gra
vitatea cașului in care se aplică presupune in ori ce cji 
de sărbălore și in ori-ce Duminecă libertatea eserciărei.

Cu totulă altmintrea stă lucrulă insă atunci, când 
cineva din lăcomiă recu-ge la ajutorulă clăcei, vrendă 
prin acesta se esploateze deslegirea dela ținerea cjileloră 
de sărbătbre, concesă de biserică din punctă de vedere 
ală carității, in favorulă îmbogățirei loră propriă.

In casulă acesta se comite ună abusă detestabilă, 
contra căruia datoră este a păși nu numai fiăcare preotă 
consciu de chemarea sa, der chiar fiă-care creștină ade
vărată, pentru că prin elă se vatămă moralitatea publică, 
se tempesce sentimentulă de pietate și se taie in dreptulă 
morală ală acelora, pentru cari in adevără suntă menite 
adele de c-aritate ale altora.

Mii și mii de brațe românescl muncescă în după 
ameda fiă-cărei sărbători și fiă -cărei Dumineci de peste 
vâră la agrii inariloră proprietari unguri și evrei, cărora, 
precum se vede, li-se dă in țâra nbslră liberă mână în 
comiterea diferitelor^ abusurl făietbre în sentimentulă de 
pietate și moralitatea publică a poporului. In c-isulă acesta 
nu mai pote fi vorba de actă de caritate, căci boerașii 
aceștia, in brazda cărora muneesce poporulă cu săptă
mâna întrăgă, nu potă ave uici-odată pretensiunea să 
chefuescă pe la bamhete în contulă sentimentului de ca
ritate ală nimănui.

De aceea ar fi forte de dor.tă, ca să se ia cele 
mai energi e măsuri contra ăstoră feliu de abusurl, ce 
se comită cu claca, căci prin ele se pierde ună cum-

FOILETONU.

Scola pseudo-istorică. Eder Hunfalvy.
Neuere Erscheinungen der rumănischen Geschichtsschrei- 

bung beleuchtet von Baul Hunfalvy. Wien und Te 
schen, Verlag der k. k. Hofbuchhandlung Karl Bro 

c-haska 1886, 8° 252 pag.
(Urmare.)

Prin urmare în comitatele Ungariei și in comitatele 
Transilvaniei, precum și in dislrictulă Făgărașului nu se 
pbte închipui o nobilime română independentă, care să 
nu derive dela regii Ungariei. O astfelă de nobilime a 
fostă imposibilă să esiste chiar și in Ungro-Vlachia seu 
în țâra românescă înainte de secululă ală Xlll-lea, fiindă 
că abia numai in secululă ală XlV-lea putu să se des- 
volte acolo o boerime propriă.

Aici e de lipsă să facernă atentă pe celitoră asupra 
procedărei necorecte a htoriciloră români. Aceștia de- 
clamăză in continuu despre miseria țăranului română din 
Transilvania, der nu amintescă nici cu ună singură cu
vântă, că posițiunea țăranului ungură din Transilvania 
era Intru tbte asemenea cu posițiunea țăranului română. 
Totă asemenea se ferescă de a face o paralelă socială 
și politică între Transilvania de o parte, unde Românii 
nu erau națiunea dominantă, și între Moldova și Țera 
COmânăscă, de altă parte, unde Românii domneu singuri.

Inlr'adevără paralela acâsta nl-ar înfățișa mai clară ti- 
rănia proprietarului ungură, pe care eu nu polă să o 
aprobă, pe lângă umanitatea proprietarului din Moldova 
seu din Țera românescă, pe care așă lăuda o din iotă 
inima, numai istoricii români să ne infățiș?ze și starea 
țăranului de acolo. Oricum, noi nu vedemă din timpulă 
de când se ivescu Românii in Transilvania, că ei să fi 
avută alte drepturi, decâtă acele ce le-au avută și în 
Ungaria Șolluzii și Chinezii, fiindă că au împoporată de 
nou terenuri nelocuite și le-au făcută utile pentru 
domnii pămentesci. Noi nu aflămă nici cea mai mică 
urmă, nici înainte de venirea Unguriloru, nici după aceea, 
că Românii din Transilvania să fi avută vre-ună drepții 
originalii fiă de natură politică, fiă de natură socială. 
To ă ce au căpătată el, fiă dela regii Ungariei, fiă dela 
episcopii catolici ori dela alțl proprietari, au fostă lu
cruri ce nu le avuseră mai înainte. Nime nu i-a des
poiată de vre-ună pământă seu de vr’o moșiă bre care 
ce ar fi foslă a loră dela începută, fiindă că ei dela In- 
ceputulă secuiului ală XflI-lea de când ne apară in păr
țile nbslre, niciodată nu au stăpânită vre-ună pământă 
seu ună drepiă de natura acesta. De aceea in revo- 
luțiunea dela 1437 nici nu au putută să perdă ceva, 
ce ară fi avută mai nainte.

Bâlcescu face aspre imputări lui Mihaiu Voivodulă, 
că nu a declarată de bmenl liberi pe Românii din Tran-
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plita capitalii nu numai morală .și religioși), ci și :na 
leiiala.

Cine a avută ocasiune să vedâ cum decurgă aceste 
clăci, câte esccse se Iacă. câte imoralități se comită, de 
ar ave numai <âtă de putină ț recugetare și tragere de 
inimă tată de bietii d poporQ, va trebui sg se înspăi
mânte ți sg-lă cuprindă seridse îngrijiri de urmările fu
neste ale unora abusuri ca acestea: Sute de omeni se 
iuțiră in brazda domnului; bărbați, temei; copile ți flăcăi, 
înaintea lord merge butoiulă cu vinarsă, indgrglă ur 
raâză „coconașii» pintenați, cari in limba românescă 
lovescă sentimentala morală ți pudiciția tinerei gene- 
rațmni prin vorbirile scandalose ți glumele loru cocișesci. 
Nutrimentul^ miserabilă: câți porci bolnăviți, câte oi năl
bește. Vinarsula suplinesee adeseori locuia mâncăriloră. 
Sera se'nloreă șuraeniți de beuturâ, noptea bătăi și să
rituri de garduri. Totă considerația față cu sanctitatea 
Șlei s’a pierdută.

Mai adaugemă la acestea capitalulă pierdută in 
timpă. Fiă-care se grăbesee sg ia parte la clacă; cei 
mai mulțî se ducă de frică, pentru ea sg nu cadă în 
disgrația atotputernicului domnă, er unii se ducă din 
plăcere, pentru c-ă acolo suntă glumele, acolo e societa
tea. Casele rămână adese-ori pustii, vacile nemulse, gră
dinile fără pază, trebile casei disordinate, programulă de 
muncă pe Șua următore nefăcută.

lnchipuiți-vg dintr’ună sată numai 100 de omeni 
la muncă continuă în brazda domnului dela 3 și pănă 
după 8 ore sera. Bunemă prețulă unui ceasă de muncă 
în timpulă celă scumpă de veră numai în 5 cr. Cinei 
Ore de clacă câte 5 cr. face 25 cr. de personă, Or dela 
100 persOne ă 25 cr. face 25 fl. Sg Șcemfl că din a- 
ceștia a spesată stăpânulă chiară 10 11. pentru rachiu 
și mâncări; rămăne însg în punga stăpânului ună ve
nită de 15 11. esploatală din munca poporului. Acâsla 
este de sigură cea mai moderată socofelă, pentru că 
clâcile consistă in cele mai multe cașuri din 150—200 
și adeseori chiară peste 300 de persone, er prețulă unui 
ceasă de muncă in timpulă urgentă ală lucrului adese
ori valoreză pentru economii chiar 10 cr.

Ajungă-ne inse a constata, că venitulă curată ală 
unei clăti face numai 15 fl. Poporulă nostru dela sate 
face in decursulă unei veri in calculă mijlociu 4 clăcl 
pe sema primului proprietară de pămenlă, a grofului ori 
a baronului, care e ungură ; 3 clăti pe sâma cârciuma- 
rului, care e evreu, 2 clăti pe sema boltașului, care e 
armână ; alte clăci pe sema notarului, a primarului și a 
altoră proprietari mai mari din comună, cari de aseme
nea suntă de regulă străini. La olaltă sg socotimă în- 
tr’o veră chiar numai 10 clăcl, ă 15 11. late 150 fl v. 
a. Câte comune românesc! nu s’ar pute inscrie ca mem
bre fundatOre la „Asscciațiunea Transilvană," dâcă a- 
cesiă bogată isvoră de venită s’ar esploata în favorulă 
unui scopă filantropică românescă. ți nu in favorulă strei- 
niloră? Unde ară ajunge comun°le nostre, deeă in locă 
de a jertfi aceste clăci, — adesea chiar cu risicululă mo
ralității sale — în socotela străiniloră, ba nu arare ori 
chiară a celoră mai urgisiți esploaiatorl ai sgi, — ară 
cultiva mai bine câteva juggre de pămenlă în favorulă 
bisericei, ară forma ună fonda din care sg se plătâscă 
preotulă, invgțătorulă, sg se ajute scOla, sg se premieze 
școlarii diligenți, sg se incuragieze prin premii servitorii 
și alți bărbați și femei din comună, cari se desting prin 
moralitate, muncă și cruțare?!

In fața acestoră împrejurări nu vomă greși, cre- 
dtmă, decă vomă dice că claca este ună rgu numai re
lativă. Nu vomă condamna pe ună preotă de ai noștri, 

decă a înscenată cu credincioșii sgi o clacă în Ș de 
Duminecă ori sgrbătore, cu scopulă ca sg smulgă pe 
poporu din ghiarele lipiloriloră satului și altoră străini. 
Afară de acesta multă mai puțină păgubi'Ore este in 
privința moralității o clacă înscenată de Omenii noștri, 
cărora le este inăscută sentimentulă de modestia și pie 
tate, decătă cea înscenată de străini, cari nu au nici o 
tragere de inimă și nu simtă nici o durere pentru de
moralizarea poporului nostru.

O clacă nevinovată, înscenată in spirilă modestă 
și morală, pOte servi ca mijloeă pentru îneungiurarea 
altoră rele mai mari, căci mai bine este la totă casulă 
a pro ura poporului distraețiuni prin asttelă de clăcl, 
decătă a-lă lăsa sg petre, ă de esempl i în cârciumă 
Mai vertosu ar fi de dorită aplicarea acestui tnijlocă 
pentru vindecarea altoră rele mai mari, când claca se 
face in favorulă bisericei sâu altui scopă filantropică.

Valea Bârgăului, Septemvre 1887.
Onorate D-le Redacloră 1 La 28 Augustă, cu oca- 

siunea înlrunirei generale a invgțătoriloră gr. or. din des- 
părțămentulă ală Vill-lea, s’a aranjată in localitățile șcO 
lei fundaționale din B.-Prundă și ,o representațiune tea 
trală de diletanți, urmată de o jpetrecere cu jocă. Pie
sele ce s’au jucată cu acestă ocasiune au fostă urmă- 
torele :

1) „Misantropulă“ de Moliâre, traducere de Velescu, 
dialoga ținută de d-nii Emanuelă Beșa și Georgiu Ghița.

2) „Fata lui Chilă Troancă» comediă intr’ună act, 
personeie; Derescu candidată de însurătore d-lă Georgiu 
Ghița; Chiră Troancă, herghelegiu, d-nulă Emanuelă 
Beșa, lordache sluga lui Derescu, d-nulă Simeonă Pa- 
hone și Lucre(ia fata lui Troancă d-na Pelagia Dologa.

3) «Soldatulă Română la Plevna" canțonetă de 1. 
P. Bancovă, jucată de d-nulă Eliseu I. Dană.

Ce se ține de reușita representațiunei teatrale, a 
fostă pe deplină îndestulitore dovedindă fiăcarele dintre 
diletanți deplină îndemânare în întorsăturile scenei pre
cum și succesă peste așteptare in interpretarea rolului 
sgu. — In deosebi însg d-lă Emanuelă Beșa in „Misan- 
tropulă', apoi d-na Pelagia Dologa in rola Lucreției din 
piesa „Fata lui Chiră Troancă», precum și d-nulă Eiiseu 
Dană in „Soldatulă română la Plevna», prin joculă de 
scenă, prin interpretarea potrivită și nemăestrită a role- 
loră ne-au făcută sg-i admirămă.

lnmediată după represenlatmnea teatrală a urmată 
jocuiă, care cu chefă și voiă românescă s’a continuată 
până in dorii dilei. Petrecerea a fostă bine cercetată 
de ospeți din Bârgău și împrejurime, ba chiară și din 
Bucovina. Succesulă, precum celă morală, astfelă și 
celă materială — avendă în vedere giurstările nostre — 
a fostă indestulitoru și e destinată pentru ajutorarea co- 
piiloră sgraci ce cercetezi șeOla fundațională din locă.

Costumulă națională și jocurile neaoșe românesc!
— ca la tote petrecerile ce se aranjezi in acestă vale
— nu au lipsită nici de astă dată și nici sg nu lipsgscă
câtă va fi pămentulă. — Elă —

Lista (le snbscripțiune,
deschisă de „Gazeta Transilvaniei* pentru comunele ro
mâne din Ardelil nenorocite prin incendiu și inundare

Au mai incursfi :
Prin Onor. Domnă Petru Nirășteanu, 

parochă gr. cat. în Ernotă, colectă dela 
poporulă română din Ernotă în Ardeală 9 fl. 46 cr.

Adăugendă la acesta suma din nr.
185 ală „Gaz. Trans.‘ 1667 lei 25 b. și 604 fi. 06 cr. 
(Va urma). Totală : 1667 lei 25 b. și 613 fl. 52 cr.

Le mulțumimu generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulu lorfl 
esemplu sg afle imitatori pretutindenea.

*

Rugămu și pe acdstă cale pe onoratele co
mitete, cari s’au instituită pentru ajutorarea inun- 
dațiloru și a ar.șiloră din comunele române sg 
binevoigscă a ne trimite neamgnatu t.6te datele 
ce le stau la disposițiune privitdre la activitatea 
loiTt și la pagubele suferite de cătră țăranii noștri.

Redacțiunea.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

MITCHELSTOWN, 28 Septemvre. — Pe 
linia ferată dintre Cork și Youghall, pe care 
avdu să morgă polițiști și soldați în apropiere de 
Youghall, ca sg procddă la înlăturarea câtorva 
arendași, precum dispusese tribunalulu, au fostă 
scdse aiji șinele și sîrma telegrafică a fostă 
tăiată.

PARIS, 28 Septemvre. — In consiliulă de 
miniștri raportă ministru]u de esterne Flourens, 
că Germania e gata, dăcă faptele suntă adevă
rate, sg dea ori ce satisfacțiune cerută leală.

Ultime sciri.
Viena, 27 Septemvre. — Unu prâDtjă de 

gală s’a dată astâȚl la Ilofburg, în ondrea ofi- 
țeriloră streini cari au asistată la manevrele ar
matei.

Congresulu higienică internațională a fostă 
deschisă de arhiducele Rudolfă. Prințulă moș
tenitorii a ținută cu acdstă ocasiune ună dis- 
cursă liberală care a fostă primită într’ună mod 
fdrte simpatică.

Impgratulă a adresată o scrisdre d-lui Tisza, 
prin care mulțumesce poporului ungară pentru 
primirea căldurdsă ce i s’a făcută pretutindeni.

Cracovia, 26 Septemvre. — In guvernamen- 
tulă Varșoviei au fugită peste 20 la sută din cei 
ce erau sg fiă luațl în armată. In urma aces
tora guvernatorulu Gurko a propusă colosale a- 
meruji bănescl contra fugariloră sdu contra fa- 
miliiloră loră, ale căroră averi voră fi secuestrate 
pănă la întdrcerea desertoriloră.

Parisă, 26 Șeptemvre. — O notă a minis
trului de rgsboiu declară, față cu scirile unoră 
(jiare, că fabricarea pușciloră și a cartușeloră de 
sistemă nou n’a încetată de locă și se continuă 
neîntreruptă.

Avisiî. D-nii acționari ai institutului de credită și 
economii »Arieșana“ din Turda, cari încă nu au plătită 
vgrsămentulă ală IlI-lea espirată cu 24 Augustă a. c., 
suntă provocați a plăti acestă vgrsământă dimpreună 
cu interesele de întârȘiare (pănă a<Ji 6 cr., de acțiune) 
in timpulă celă mai scurtă, căci în casă contrară voră 
fi provocați directă ad personam ca sg șl achite vgr
sămentulă, conformă § 11 din statute.

Turda, 23 Septemvre 1887.
Direcțiunea institutului de credită și economii »Arieșana“ 

D. St. Șuluțin Silvestru Moldovană,
direct, exec. secretară.

Raportu polițienescii. — Erl după amâijl s’a fu
rată o lingură de argintă pentru lapte și cafea dintr’o 
casă în strada Scheiloră in absența stăpâniloră și în lip
sa servitOrei, care se dusese la fântână fără să fi închisă 
ușa bucătăriei. Bănuiala de a fi furată aceste obiecte 
cade asupra unei Țigănci, care sub pretextă că vrea să 
cumpere haine vechi se totă învârtise in acea casă încă 
de dimineță.

DIVERSE.
Unu cerșetorii bogății. — O mare sensațiune a 

pricinuită la 1 Septemvre pe strada Mariahilt la Viena 
arestarea unui bătrână, care, eșindă dintr’o magasiă, unde 
cerșitorise, căzuse pe stradă cu țipete sfâșietore : „banii 
mei! banii meii" întinȚăndă spasmotică ambele mâni 
după nisce monete de argintă ce-i căȚuse din cisme. 
Causa accidentului și căderei bătrânului era fără îndo
ială temerea cerșetorului d’ună sergentă ală poliției, care 
ilă pândise și se apropia de densulă cu intențiunea d’ală 
aresta. In timpulă escortărei lui la'comisariată, de că
tră o mulțime de omeni, bgtrânuiă se împotrivea, fă- 
cendă încercări de a fugi, luptându-se cu omulă poliției; 
cu acestă ocasiune cădeau din buzunare, din cisme și 
chiar din mânecele cămășei Iui o mulțime de bani mă
runți, ce publiculă se grăbia a i aduna și a-i da sergen
tului. La comisariatulă poliției, supusă visitărei, s’a gă
sită aaupra arestatului, aiâtă în cișmele sale câtă și în 
căptușela hainei o sumă de 591 fiorini și 3 crucerl In 
bancnote și in monete de argintă și aramă; afară de 
alte diferite hârtii de valOre și obligațiuni d’ale statului. 
Arestatulă, ună bătrână de 60 de ani, pare că se nu- 
mesce Avram Glukshofer și că a fostă ceprăzară, se 
plângea și reclama inapoiarea baniloră săi. Când i se 
declară că banii lui se voră restitui de judecătoria lo
cală după ce-șl va fi făcută penalitatea, se împotrivi, 
protestândă și țipândă ca ună nebună. La 2 Septemvre 
ciudalulă cerșitoră se află înaintea tribunalului corecți- 
onală Neubau. Acolo spuse că la Budapesta ar fi a- 
vulă noroculă a câștiga la lotăriă, făcendă ună terno, 
că d’atunci portă necontenită banii asupră-i, că nu vo
iesce sg-i atingă cu nici ună preță, că este hotărîtă a 
cerși câtă timpă ilă voră mai duce picidrele, ca in bg- 
trânețele sale sg nu cadă în sarcina comunei. Judecă- 
torulă condamna pe cerșitorulă bogată la ună aresta d’o 
săptămână, găsindă ună motivă agravantă în împrejura
rea că Gluckshofer nu se aflase de locă intr’o posițiune 
siluit 6re.

ÎȚH" Numere, singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei‘l ă 5 cr. se pot ti cumpera în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

aplica și pentru anulă 1600. Apoi in țera Unguriloră 
sân în comitatele Transilvaniei se aflau fără îndoielă nu 
numai domni unguri, der și țgrani unguri. Cu ună cu 
vgntă, Bălcescu strămută relațiunile Transilvaniei din 
1850 în a. 1600, și aceste inchipu’ri se consideră ca 
istoriă, și apoi din acești doi factori voiesce sg constitue 
programa presantului. Și astfelă lucră intrega seOlă ro
mână.

Vomă trece acum la revoluțiunea țeraniforă din 
Transilvania in a. 1787 —1785.

„Căpitanii români, ne spune Densu.șianu, voiau sg 
eslindă revoluțiunea peste intrega Transilvania, sg ester- 
mineze pe toți nobilii și pe toți Ungurii, seu sg-i forțeze 
a se face Români primindă religiunea română. . . . Bo
tezarea Unguriloră nu era de locă dictată prin ună sen- 
timentă religioșii, din contră țgranii români considerau 
botezulă Unguriloră, ca singurulă mij'oiu pentru a-i ro- 
manisa deodată și fără intărȘere......... Dominațiunea
Unguriloră să înceteze și țâra sg ajungă sub domnia 
elementului română, se înțelege — adauge Densușianu 
_  mărinimosă — sub regimulă casei austriace, — Ide
ile revoluțiunii erau așader tradiționale, formate pe basa 
dreptului istorică, pe ba3a vechimei Româniloră în Tran
silvania.» (pag. 149, 151, 152).

(Va urma.) Editoră: lacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mpreșianu.
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Oxcrsuiti la bura» de VitM
din 26 Septemvre st. u. 1887.

Rentă dc aură 5% . . . 100 05
Rentă de hărtiă o0/, . . 86.95
Imprumutulă căiloră ferate

'ungare ........................ 150 —
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 9840

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostă
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostă
(3-a emisiune) . . . .114 25

Bonuri
Bonuri
Bonuri

■nișă
Bonuri-- ---- ------------------------ r o----  ,
Bonuri rurale transilvane 104 25 , Londra 10 Livres sterlingc 125.95 l Bancnote austl'iace contra aură. .

iStirsa <le Huzuresc!

căi- 
ung.

. . 126 
căi- 
ung.

I

Bonuri croato-slavor.e . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vini ung........................ 100. -
Imprumutulâ cu premiu

ung.................................. 122 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.20 
Renta de hărtiă austriacă 81 10 
Renta de arg. austr. . 
Renta de aura austr. 
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austio- 

ungare ........................ 882 —
Act. băncel de credită ung. 285.— 
Act. băncel de credită austr.282.10 
Argintulă —. — Galbinl 

împărătesei . . .
Napolcon-d’orI . . .

cu cl. de sortare 104 50 Mărci 100 împ. germ. .

. 82 35
. 112 50 

. . 136.—

rurale ungare . . 104.30 
cu cl. de sortare 1C4.20 
rurale Banat-Ti-
.............................. 104.50

Cota oficială dela 8 Septemvre st, v.

Renta română v5°„).
Renta rom. ainort. ț5°.o)

> convert. (6°/0)
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

»
tone, rural

>
n »
» urban

1887.

iursutu pieței Rmșovîî
1 ’ 27 Septemvre .1. n. 1887.

Bancnote îomanesci . . . . fălii. p 8.68 Vend. 8.70

Ârginl roniâiies>................. t » 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orl..................... » 9 94 * 9 98

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

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

Galbeni.................................. 5 90 > 5.94

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

n * n 5°/o • n 98.— 99.—
Ruble RusescI..................... . » 110.— » tll.%
Discontulă ... » 7— 10°/9 pe ană.

Gurnp.

91%
95%
S9%
35— 

104%
89% 

103%
94—
87 —

vend.

>

națională a României 500 Lei------Banca i , ______
ț Ae. de asig. Dacia-Rom. 

' 9 951 ‘ ' Națională
61 52 -^ură contra bilete de bancă

92%
95%
90*/.
36 — 

105*/3
90%

103%
95—
87Va

14.—
2.01

14.%
2.02

ABONAMENTE
la

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

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactă arătându - se 
ți posta ultimă.

Prețulu cibonamentul/ui este:
Pentru Austro-Ungaria:

Sosirea și plecarea trenuriloru și postelorii in Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Peșta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 Ore 20 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineții.

2. Dela Brașovu la Bucnresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedi.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedi.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 Ore 52 minute sera.

S

* ♦
*

£

pe trei luni..........................................3fl. —
„ șdse luni  .....................................6 fl. —
„ unii anu........................................ 12 fi. —

2. Dela Bucurescî la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 Ore 12 minute s6ra. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedi.

A. Plecarea posteloru:

Pentru Boniânia și strâinâtate:

„ pe trei luni................................
„ ș6se luni..........................................
„ unii ană .....................................

10
20
40

franci

n

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/,

AMICULU FAMILIEI. Diară beletristică și enciclo- 
pedică-literaru cu iluslrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 iți a lunei în numeri de căte 1 */a—2% cole 
cu iluslrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătorii ș. a. — 
Mai departe traetbză cestiuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socială a Româniloră de pretulindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alăsă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vicjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă bisericOscă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2%—31/* cole; și publică articlii din sfera lu- 
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
literarl. — Prețulă de abonamentu pe anulă întregii 
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 în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află <le venițare și ur- 
mătOrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdutu. Nuvelă
Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.

originală de Paulina
C.

originală. —
— de Pau-

<o
6)
c)
d)
e)

a)
b)
<9
d)
e)

Dela Brașovă la Reșnovii-Zernesci-Branu-. 12 ore 30 min. după amăițl. 
„ „ „ Zizinu: 4 bre după amecji.
„ „ în Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute nbptea.
„ ,, la Făgărașir. 4 ore dimineța.
„ „ la Săcele\ 4 bre dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Dela Reșnovu-Zernesci-Brunii la Brașovă: 10 Ore înainte da ametjî. 

„ Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m.
Din Secuime la Brașovă: 6 <5re sera.
„ Făyărașil la Brașovă: 2 Ore dimineța.
„ Săcele la Brașovă: 6 Ore 30 minute sera.

î# ri? .-f

SZ.UJVÂR.

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă de Georgiu

Nuvelă
Continuarea nuvelei: Jdealulu pierdută" 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețuia 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue s6 se însore. Nuvelă de Mai ia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețuia 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs-
* mann, de Ioană Tanco. Prețuia 30 cr.

Publicatiunile „CAI
’ — GREBLA

Probitatea în copilăria. Schiță din -fer a educa- 
Ițiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei. 
Irancese. Prețuia 10 cr.

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

Hermann și Dorotea după \V. de Goethe, traduc- 
I țiune liberă de Constantin Morariu. Prețuia 50 cr.

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu NiiOră prof. gitn- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețulu 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unu volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețuia redusă (dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 cOle. 
Prețulu 60 cr.

Tesauritlu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologică de D. O. Olinesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. Disensiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea 1. Paulă llunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederilă și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Toietrei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii. Cartea I. II. III. 
IV. cuprincjendă materii fbrte interesante și amusante. 
Prețuia la tbte patru 1 fl., câte una deosebita 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. Prețulă 50 cr.

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

îndreptării teoreticii și practică pentru înveță- 
mentulu intuitivă în folosulă eleviloră normali (pre-

CO

CO-

Ed.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

parandiali), a învățătoriloră și a altoră bărbați de scOlă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 1 II. 80 cr. v. 
a. In literatura noslră pedagogică abia allăină vre-ună 
opă întocmită după lipsele scoleioră noslre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Direitoriloră și învățăloriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mân!. De Vas. Gr. Borgovană. Prețuia 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române neutru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulu din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobata prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică eu rescriptula de da>o 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu me uita. Colec-țiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparanițl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

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

ciuni și cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țulu unui esemplard broșată 40 cr. legală 50 
gata in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

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

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
mai multe irdne frumose Prețulă unui esemplară 
espedatu franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețuia unui 
esemplară legată e 15 cr.

cr. le- 
90 cr.

de ru-
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