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NOU ABONAMENTU
la

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

abonamente pe trilnuinlă Octomvre, Novembre și 
Decemvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețuit! abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl.
,, ș6se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franoi 

„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum li - se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită 4'arulă.

Domnii cari se voră abona din nou sS binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arlita și posta ultimă.

Brașovu, 28 Septemvre 1887.
In timpulii petrecerei monarcbului nostru în 

Ardeală, biroulă de corespondență ungurescă nu 
sciea să relateze lumei celei mari decâtă numai 
despre „marea mulțămire“ în care a aflat’o Majes- 
tat.ea Sa poporațiunea de aici. Se ’nțelege, era 
vorba totă numai de Maghiari și aceștia, pre
cum stau aijl lucrurile, puteau trece de mulțu
miți. Despre imensa maioritafp a tArii nin> 
menire nu s’a făcută în tdte telegramele și co
respondențele unguresc!, ci celă multă au fostă 
amintiți numai așa numiții „agitatori*1 dintre ei, 
cărora li s’au dată apoi lecțiuni, pe cale consti
tuțională, într’ună modă destulă de neobicinuită.

piarele ungurescl s’au și folosită de oca- 
siune spre a’și arăta bucuria, că acum „s’au sfer- 
șită cu Românii11 și cu „postulatele1* loră. No- 
roculă loră până ce se voră pută îmbăta cu a- 
semenl ilusiuni. Să nu crâdă însă, că manope
rele loră meschine nu suntă bine cunoscute în 
lumea mare; să nu crâdă că nu se scie pretu
tindeni, că gintea română încă trăiesce totă așa 
de numărdsă, dăcă nu și mai numărdsă, dăr este 
tractată ca sclavă.

Etă ce scrie „La Correspondance de Paris", 
una din cele mai răspândite corespondențe din 
Francia, care are conecsiunl cu cercurile influ
ente din Pariau, în numărulă său dela 13 
Septemvre 1887 sub titlulă „Sclavagiulil impusă 
de cătră Unguri Românilor». din Transilvania" :

„Impăratulă Franciscă losifă va profita 6re 
de petrecerea sa în Transilvania spre a se ocupa 
de poporațiunea română a acestei provincie re
dusă la sclavagiu de cătră Unguri? Impăratulă- 
Rege putea-va elă consacra câteva din momen
tele sale pentru acâsta bună acțiune, pentru a- 
cestă actă de suverană justiția ?“

„Este îndoiosu.**
„Impăratulă are simpatii pentru Românii 

din statele sale, pe cari îi scie vitezi și cari i-au 
dată atâtea probe de devotamentu; și elă s’ar 
și ocupa de sigură de fericirea, loră dâcă ar 
pută. Insă miniștrii săi maghiari au luată deja 
măsurile loră: nici ună Română nu se va a- 
propia de Rege și acesta va trece pe lâDgă mi- 
seriile a trei miliăne de supuși ai săi, fără ds a 
le bănui măcară. Aceste miserii suntu într’a- 
ceea numărăse și profunde11.

„Se păte 4>ce, că Transilvania este o pro
vincia română, locuită aprăpe numai de Români. 
Intâlnesce omulă aici districte întregi, unde nu 
esistă ună singură Unguru , luândă afară pe 
funcționari. Pănă la 1867 Transilvania a fostă 
o provincia autonomă, avândă dieta sa, ad- 
ministrațiunea sa, c’un cuvântă viâța sa pro
pria. Și este inutilă de a adauge, că în 
fruntea provinciei se aflau și Români. Limba 
română era limba oficială. Numai adminis-

trațiunea superiără se folosea de limba ger
mană în raporturile sale cu guvernulu centrală 
din Viena. Pentru că Transilvania, pănă la 1867, 
a atârnată de imperiulă Austriei și nu de regatulu 
s-lui Ștefană11.

„Insă la stabilirea dualismului austro-ungu- 
rescă, nenorocita provinciă a fostă sacrificată: 
ea deveni parte integrantă a Ungariei. Locuitorii 
au protestată, mai alesă Românii; dăr n’a aju
tată nimică. Ea perdi'i autonomia ei și fu trac
tată de cătră Maghiari ca o țâră cucerită. Li 
s’au lăsată la începută câteva privilegii Româ- 
niloră, precum de a se servi de limba loră în 
justițiă și pentru conducerea afaceriloră comu
nale; dăr încetulă cu încetulă aceste concesiuni 
au fostă retrase. In fiecare ană Românii au să 
îndure câte o nouă vexațiune și astăzi, precum 
amă cjisu la începută, ei suntă în adevără nisce 
sclavi. Toți funcționarii provinciei suntiî Un
guri; Românii nu potu aspira a servi statulă de- 
câtă maghiarisându-se; limba română este isgo- 
nită din șcălă. C’ună cuvântă Românii suntă 
fără îndoâlă mai dură tractați de cătră Unguri, 
decâtă Alsațianii de cătră Germani**.

„In mijloculă acestoră nenorociri se află ac
tualmente împăratulu Franciscă losifă; dâr, re
petă, elă nu va vedâ nenorocirea loră. Cine să 
i-o și arate ? Nici ună Română nu-i va vorbi 
și Ungurii se voră feri de a’lu lumina. Elă se 
va duce așadâră lăsândă să subsiste
ritate. Și ast.fehî se va dovedi, că Românii nu 
voru obțină nimică pe cale legală, că n’au să 
spereze nici o ameliorare dela mersulă ordinară 
ală instituțiuniloră. Mai multă ca oricând ei 
voră trebui să ’și pună speranța.... în prove- 
dință*1....!

In memoria lui Iacobti Mureșianu.
Redactorul „Gazetei Transilvaniei» a mai primit următă- 
rele telegrame și scrisori de condolență:

Vaslui, 27 Septemvre (9 Octomvre).

Simțitorii la golulu ce lasă părintele vostru, 
principalmente sub raportulă causei naționale, 
rogă primiți asigurarea celei mai profunde con- 
dolențe. Neronu Lupașcu.

Abrudă, 25 Septemvre (7 Octomvre.)

Primesce condolență năstră pentru perderea 
bunului părinte și marelui Română.

Familia Filipu.
Roșia, 25 Septemvre (7 Octomvre.)

Primiți condolență năstră la marea perdere 
ce ați îndurată jelindă cu voi națiunea întrâgă.

Dr. Caianu și soția.
Iclodu-inare, 25 Septemvre (7 Octomvre.)

Reîntorsă din călătoria’mi din Silvania dela 
cele trei mlădițe’ml acolo transplantate, bucuria 
aflată pe acolo despre eliberarea valorosului băr- 
bată Dr. Lucaciu, ni-se alterâ numai decâtă în 
modă făt te adâncă simțitorii la scirea ce ne-a 
lovită ca ună fulgeră despre mărtea adevăratului 
nostru patriarchă Iacobă Mureșianu, a părintelui 
vostru și a farului națiunei năstre. Regretândă 
din inimă perderea generală, primiți și ale năstre 
cele mai adânci simțăminte de condolență.

Protăpopulă Papiriu, fiiulo său Vaieriu, 
ginerii săi Vicașu, Petrauu

Brăila, 25 Septemvre (7 Octomvre.)
Regretă din sufletă încetarea din viâță a 

prâ iubitului vostru tată. V. P. Sasn.
Parisă, 25 Septemvre (7 Octomvre.)

Resimțimă perderea devotatului luptătoră 
ală românismului Iacobă Mureșianu.

Ocășian, Dobrescu architeeto.
Cetatea de baltă, 22 Septemvre (4 Octomvre.) 

La marea jale a familiei văstre, carea e și

a întregei națiuni române, îndurată prin irepa
rabila perdere a neuitatului părinte și educatoră 
de fiii națiunei, cu lacrime ferbințl mă associeză. 
Ca răsplată pentru neprețuitulu tesaură ce nl-a 
lăsată ca moștenire, totulă ce putemă face e, că 
în continuu în rugăciunile năstre dela altară îi 
vomă aminti cu pietate scumpulă nume, rugândă 
pe atotă putințele Dumnezeu, ca marele’i sufletă 
să i-lă așeije de-a drâpta sa în împărăția Cerului. 
Primiți sincera’ml condolență. Popa Mironu-

Năseudfl, 25 Septemvre (7 Octomvre),
Dela noi și ceilalți Români de aici sincere 

condolențe pentru perderea scumpului vostru pă
rinte și mare patriotă. Halița, Domide.

Făgăraști, 25 Septemvre (7 Octomvre).

Societatea argăsitoriloră români din Făgă- 
rașă plânge cu întregă poporulă românescă per
derea celui mai însemnată și energică luptătoră 
pentru câștigarea drepturiloru națiunei ndstre.

Primiți vă rogă espresiunea sinceriloru năstre 
condolențe pentru irreparabila perdere.

In numele Societății argăsitoriloră din Fă- 
gărașă. luonii q ra

președintele Soc. argăsitorilcră.

Valea călngărescă, 22 Septemvre (4 Octomvre.) 
Cu profundă durere, din adânculă inimei 

lăcrămându, am cetită despre mărtea multă in- 
tlitabiî Mureșianu.’Lăcrămândă îmi aducă aminte, 
când ml-a 4'să mie, cu ocasia trecerei mele prin 
Brașovă; „nu ași voi să moră, pănă ce nu așă 
vedâ cu ochii fericirea multă iubitei mele na- 
țiuni“.

Insă durere, și de o miiă de ori durere, 
căci dorulă lui celă ferbinte nu s’a putută în
deplini.

Primiți și din parte’ml condolență mea, care 
jelindă asemenea mă alătură la doliulă întregei 
familii. __________ Nicolae Oprea,

„Crisa scdlei de fete din Sibiiu“.
Sub titlulă acesta „Tribuna11 din Sibiiu dela 

25 Septemvre ne-a surprinsă cu ună lungă ar- 
ticulă subscrisă de d. Ioană Slavici, care se vede 
că are de scopă să arate motivele ce l’au îndem
nată pe d-sa precum și pe d-nii Dr. Barciană, 
Dr. I. Crișiană și pe d-ș6ra baronesă Elena Popă 
a’și da demisiunea din funcțiunile ce le ocupau 
ca instructori la institutulă de fete ală „Associa- 
țiunei“ din Sibiiu.

Afacerea acâsta regretabilă trebue să intere
seze pe ori-ce Română, deârece aci e vorba de 
interesulă de vieță ală unei șcdle, care a fostă 
înființată cu mari jertfe din partea „Associațiunei11 
ndstre.

Suntemă dedațl de ună lungă timpă încdce 
a vedâ, cum mereu se accentuâză diferite conflicte 
în sînulă Româniloră sibienl. Ceea ce e însă 
mai regretabilă ca ori și ce, este că conflicte de 
felulă acesta se ivescă acum și în afaceri curată 
culturale și începutulă s’a făcută cu scdhi de fete 
din Sibiiu.

Nu trebue să mai spunemă, câtă de multă 
ne-a mâhnită acâstă aparițiune, tocmai acum când 
mai multă ca ori și când ar trebui să fimă cu 
toții ună trupă și sufletă în apărarea intereseloră 
năstre culturale și naționale.

In afacerea de față e vorba de ună interesă 
generală română, de aceea datori sunteniă să a- 
rătămă cetitoriloră noștri cele ce s’au petreeută 
și să cercetămă unde este vina și ce trebue fă
cută, ca marele neajunsuri de felulă acesta să 
înceteze odată pentru totdâuna.

Vomă începe a<jl cu publicarea cuprinsului 
articulului amintită apărută în „Tribuna11, care 
a dată la lumină mai ânteiu nenorooitulă con- 
flictă, rămânândă să aducemă și părerile părții
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contrare, ca să ne putem! face o ic6nă câtă mai 
clară despre starea lucrului.

Etă ce scrie „Tribuna11 sub titlulu sensațio- 
naltl de mai susu:

<Chiar dintru început! scola s’a pornita In o di
recțiune pe care mulțl o socoliau greșită, ba chiar primej - 
diOsă...

.Înființată din inițiativa cătorva familii române mai 
înstărite, scOla .reuniunei de femei" era Orecum o scolă 
„pentru domnișOre." FOrte mulțl din aceia însă, cari 
au contribuită pentru înființarea și susținerea acestei 
scoli, voiau să aibă o scâlă de fele, care n’au pretenția 
de a fi „domnișOre". Totă astfel! nici noi, Dr. D. Bar- 
cianu, Dr. I. Crișan! și eu n’am dată timp! de mai 
multe bre pe 41 lecțiunî la scâla acesta, pentru ca să 
instruim! nisce „domnișOre", care pot! să șl facă ins
trucțiunea și intr'un! modă mai puțină eftină. Direc
țiunea >Asilului Elena DOmna", in sfârșit! n’a trimisă 
la Sibiiu o guvernantă pentru câteva «domnișOre*, ci 
pe una dintre profesOrele mai cuahfieate ale , Asilului", 
Gindă că vorba era de croirea unei scOle române 
de fete.

„Astfel! nu pută să esiste cuvenita ințelegere intre 
corpulă didactică și .reuniunea*, care întreținea scola. 
Pe când membrii corpului didactică ară fi dorită să pro
page prin scâlă ună spirit! Ore cum mai democratică, 
.reuniunea» ținea ca taxele lunare să fiă mai măricele, 
pentru ca să nu se sporăscă pre tare elevele și să nu 
intre pră multă «plebe" in șcOlă. Pe eănd profesora ți
nea, ca elevele să nu se grupeze după starea și rangul! 
părinților!, multe din copile veneu gătite ca nisce pă
puși gentile la șcOlă, âr cele câteva fete de țărână, care 
îndrăsniseră să intre in scola de .domnișOre," erau iso- 
late, chiar persecutate de colegele loru, incătă in cele 
din urmă au părăsită scOla tOte afară de una, carea 
nu’șl pute găsi păreche când ș :61a eșea undeva.

Fumurile acestea au intrată, se înțelege, și in șcOla 
înființată de „ Asociațiune," ba, ceea-ce e mai rău, chiar 
și in internatulă acestei seâle: acesta e defectul! de nas- 
cere ală institutului.

După ce arată apoi, că fumurile aristocratice, de 
care sufere o parte a societății române din Sibiiu, o 
duce pe acâsta pe o clină ridiculă și primej.liâsă, <}ice!

„Era și este o cestiune de bună educațiune, ca 
scOla să fiă ferită de inriurirea acestei părți „aristocra- 
tumurile. Acesta isolare nu era ‘ c’d
partea cea mare a eleveloră erau externe și astlelă scose 
pentru o mare parte din vieți lord de sub îrîurirea insti
tutului. Acum însă, după ce vre-o 15 dintre eleve suntă 
internate, spiritul! scOlei se face in instituia și externele 
voră trebui să se deprindă incetul! cu încetul! cu apu
căturile internatului.

„Nu pOte încă nimeni să se pronunțe, decă aceste 
apucături suntă ori nu bune; de sigură insă, că baro- 
nâsa Elena Popă, ca directoriță, și Dr. D. B.irceanu, ca 
direcioră de studii, erau pentru partea cea mare a pă- 
rințiloră destulă garanțiă că ele nu voră fi rele. Numai 
insă câtă vreme aceste două persOne a! destulă auto
ritate ca să conducă ele singure educațiunea și instruc
țiunea copileloră și să ferâscă institutul! de ori și ce 
amestecă esternă.

„Și dăcă am ințelesă bine lucrurile, acesta e și 
cuvântulă, pentru care chiar d șâra baronesă Elena Popă 
a primită direcțiunea institutului: vorba era să se scie, 
că nu tdte damele din Sibiiu au amestecă la institui!, 
ci una lingură și cea mai cu autoritate din ele ilă con

duce pe răspunderea ei și după însărcinarea primită dela 
comitetulă „Associațiunei"....

înlăturarea crisei și stabilirea păcii, cjice d. Slavici, 
atârnă dela părinții copileloră, ca cei mai directă inte
resați, și dela societatea română. Apoi încheie :

„E indiferenta, cine anume are să stea în fruntea 
institutului. De sigură insă, că e forte importantă pen
tru educațiunea copileloră și pentru prosperarea insti
tutului, ca posițiunea acâsta să fiă ocupată de persOne 
cu valâre și cu autoritate. Nici o femeii de orecare 
valOre însă nu va primi posițiunea dedirectriță la acesta 
instituia, și nici ună profesori de Orecare valOre nu se 
va însărcina cu direcțiunea studiilor!, dăcă, fiă chiar și 
numai prin mijlocirea comitetului »Associațiunei >, lumea 
tdtă pole să aibă amestecă la conducerea scolii. Decă 
voimă persOne de valore trebue. să le creăm! o posițiune 
onorabilă, să le dămă totă încrederea și să le lăsăm! să 
lucreze scutite de or! și ce supărări.. .“

SOIRILE PILEI.
Ună amică ală lui .Kolozsvâr", umblând! prin Ho - 

mânia, se întărse de acolo cu o chartă, în care — 
după cum (jice «Kolozsvâr — se află representată Ro 
mâdia așa, precum o viseză Românii cei flămeni}!, cu- 
princjăndă adecă una teritoriu până pe la Aradă și pe 
la Oradea-mare. «Lunaticii făuritori ai acestor! charte — 
4ice numita foiă — turbură capelele blânzilor! noștri 
Români, cari suferă de o maniă atât! de mare, încâtă 
societatea maghiară ar trebui să le procure medicina pe 
spesele ei comune. S’a văzută mama acesta și in îm
prejurarea, că s’au arătata aplicați a conta la sprijinul! 
locurilor! mai înalte. Credința acesta în veni! a nebu
nit! capetele multor! bieți Români. In fiăcare 41 arătan 
prin Ziarele lor!, că în Viena se gătesce medicina pre
supuselor! lori rane... Acum s'a sfârșit! și acesta in 
mod! norocos!, Visita regelui maghiara a curmat! con
tinuarea acestui joc!. E<presiunile acelea, prin care li 
s’a promis! și mai departe grația regescă in moda con
dițională, nu numai că au lămurit! situațiunea și au 
dat! de minciună pe agitatori, ci pentru anumite cer
curi au revărsat!) lumină și în țâra românâscă". — 
Trenca flenca mere acre 1

—x—
In seminarul! teologilor! din Bl aș iu au fost! pri

miți In anulu acesta 17 tineri. In tote patru cursu-
- t S rlaril** » rt.zs.ltr» Q tînfl dlf-

cesa Lugoșului și 2 de diecesa Oradei-marl. Afară de 
studiele teologice, li se propune teologilor! de cursul! 
I și II medicina pastorală in câte două Ore pe săptă
mână. de d-l! doctor! in medicină loan! Colceriu. Exer
cițiile pentru predici se țin! in fiecare Duminecă, sărbă- 
tdre și in fiecare Juiă de 2 ori: înainte de prântjă și 
înainte de cină, in sala sufrageriei.

— x —
Benlru deschiderea solemnă a nouăi căi ferate 

Mureș!-Ludoșă-Bistriță, la cererea respectivilor! între
prinzători minisleriulă de comunicațiune a destinat! <Jiua 
de 20 Nocmvre. Din a estă cjt se va începe dâră cir- 
culațiun.ia trenurilor! în Câmpia.

—x—
„Ellenzâk* s’a mâniat! foc! pe d-l! Wilhelm 

Borsodi, un! Germană din Viena, care „cutezase" a se 
adresa — in limba germană — cătră funcționarii de 
poștă din Ungaria cu rugarea, ca aceștia să-i dea unele 
date cu privire la numărul!, la starea intelectu dă, ma
terială și familiară a individiloră germani din părție 
lor!. Ar vrâ d-l! W. Borsodi să se informeze — pre

cum se vede — despre numărul! prenumeranțiloră, ce 
l’ar pute câștiga aici pentru o mare fOiă săptămânală 
germană, intitulată „Die Lustigen Blătter." Pentru ser
viciul! ceruta li-se promite funcționarilor! de postă câte 
un! esemplar! gratuit! din acâsta loiă. „Ellenz«k“ Insă 
află iu acesta o ne inai aucjitâ impertinență și cjice 
că decă cine-va cuteză să ți între în casă cu astfel! de 
impertinențe, trebue dată pe ușă afară fără nici o ascul
tare. Indâmnă publicul! să fiă trâză, să nu se lase a 
fi amăgită. „E infami! pentru literatura ma
ghiară, e rușine pentru publicul! maghiară, ca foile 
germane să circuleze în mai multe esemplare in Ungaiia, 
decât foile maghiare." „Ellenzăk« îndemnă pe funcționarii 
de poștă, ca să-i dea d lui Borsodi nume false, ce nu 
esistă. — Comentară la asemenea „mărgăritare" cultu
rale maghiare ellenzakiane nu mai trebue.

—x—
Sunt! ne mai pomenite hoțiile de tot! feliulă, 

ce se comită în comitatul! Vespri inului, din Ungaria. 
La cererea comitetului administrativă al! comitatului, 
ministeriulă de interne s’a văijut! necesitat! a ordona 
pe cale telegrafică aplicarea legei statariă pentru acel! 
comitat!, precum și înmulțirea gendarmeriei și înființarea 
unei nouă casarme de gendarml în comuna Cseleny. De 
asemenea pentru comitatul! Z.ila, ministrul! de interne 
imp eună cu ministrul! de justiția, a ordonată, ca comi- 
țătorii hoțieloră împreunate cu omor!, după scurtă ju
decare, să fiă imediata arestați pe o jumătate de ana.

—x—
In 5 I. c. a isbucnita foc! in șura colectorului 

de dare Bitai Mozes din Egerpatak, comitatul! Trei- 
scauneloră, care a prefăcut! în cenușe clădirile econo
mice a 14 locuitori, împreună cu nutrețul! de vite și 
tote bucatele adunate de pe câmp!.

—x—
Sub titlul! «Ca in Asia" reproduc! foile ungu

resc! următdrea scire, ce se co nuni:ă din Giucă-Sân- 
georgiu: In <1 ui de Sânmhiiu nevasta lui Tuli Ist- 
van Iu lovită de trăsnet!, murinla numai decât!. Fi
ind că era forte săracă, preoții n’au vrut! s’o îmormen- 
b ze. A stat! mort! 4 Qile așteptând! mereu căsenii 
ei, că dOră se vor! îndura neindurații preoți să vină 
s’o prohodescă, der inz idar! a fost! totă așteptarea. 
Preoții nu s’au dus!, și in a 5-a 41 4 6 nent au luat! 
pe reposata și au inmormentat’o fără nici ună prohod!.

—x —
llamrt*» Joi •* înaB r» no«rolâ, n F t

lui D e c e b a 1! , * din care se va estrage subiectul! fron- 
tBpiciului palatului A’eneului român!.

—x—
La esa menele de bacalaureat! (maturitate) 

din tomna acesta ținute in Bucuresel, au reușit! și trei 
domnișOre, anume d nișOra M. Brătianu, fiica d lui Du
mitru Brălianu, și d șOrele Berlia și Constantinescu.

— x—
Cetim! in , ITslrița" din Bucuresel: „De cât-va 

timp! numele de Român macedonean! a devenit! 
un! mijloc! de speculă nerușinată nu numai in țâră, 
der și în străinătate. O.’I ce greeoleiu sâu bulgăroiu se 
dă de român! macedonean! și esploateazl încrederea și 
simpatia <e insuflă nefericiții noștri frați de dincolo, 
ca cum n’ar fi de ajuns! răul! ce-l! fac! lichelele lor!! 
Un! călugăr!, care se pretinde român! din Macedonia, 
stând! câte-va ijde în Viena, a losta primit! in audiență 
de cătră arhiducele Rudolfă, moștenitorul! Austro-Unga- 
riei. Anhalucele a stal! de vorbă vr’o jumătate de oră 
eu acest! călugăr!, arălându-i obiectele mai îmămnate
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b) Același lucru va face armata română servin- 
du-se de valea Hârtobagiiilui (Cornățelul!) și înaintând! 
prin Nocrigă îndată ce apărătorul!, bătut! la Brașovă, 
va fi trecut!, In retragerea sa, de Sighișâra;

c) Când agresorul! stăpâna pe valea Ternavei mari 
va fi pătruns! până la Mediașă, er Tumulii roșu tot! 
s’ar mai țină, atunci o colOnă română detașată dela 
Copșa mică prin Șeica mare la Sibiiu, va pută tăia u- 
nica liniă de retragere spre Alba Iulia a apărătorului 
dela Turnulu roșu, silindu-1! in modul! acesta a re 
nunța la apărarea acelei trecători.

ad. 2) — După evacuarea văii Ternavei mari, gro
sul! apărătorului bătuta și retrasa în tabăra dela Sibiiu. 
pote sta aci timpul! necesar! pentru restabilirea forțe
lor! sale fărâ a fi genat! de adversar!, din causă că 
aci el! dispune de resursele însemnate ale orașului și 
iile șesului Sibiiului; pe lângă acâsta, el! Ișl mai pO<e 

complecta mateiialulă de răsboiu de tot! felul! și chiar 
efectivele trupelor! sale deOrece comunicația sa prin Alba 
Iulia cu Aradulă, greu i-o pOte întrerupe inamicul!.

Prin construirea unei ramure de drum! de fer! 
dela Alba Iulia prin Sebeștl și Mercurea la Sibiiu (cu 
prelungirea eventuală în valea Oltului prin Făgărașâ la 
Brașovă) situațiunea apărătorului ar deveni cu mult! mii 
salutară.

Pentru reluarea ofensivei contra grosului român!, 
eșelonat! in valea Ternavei mari între Mediașu și Si 
ghișâra, stau la disposițiunea apărătorului liniile ur 
mătOre:

a) Șosâua Șeica mare—Copșa mică—Mediașu-
b) Șosâua din valea Hărtobagiului peste Nocrigă, 

Agnita, Ilendti (Hendort) la Sighișâra;
c) Șoseaua din valea Oltului prin Făgărașă asupra 

spatelor! și liniilor! de retragere ale giomlui română.
Cele două linii din urmă insă nu vor! fi între

buințate de noi pentru ofensivă, decă grosul! română 
va fi ajuns! în ținutul! Mediașului—Sighișârei, din causă 
că — înaintând! el! in direcția Sud-Est cu ur.Q fionta 
întins! — ne-ar pută ajunge în marșul! nostru de flanc! 
și punând! gravitatea acțiunei pe aripa sa drâptă, ne-ar 
pute tăia contactul! cu Sibiiulă.

Când apărătorul! ar întreprinde ofensiva pe șo

seaua Făgărașului și inamicul! (Românii) ar simți la 
t mp! acâstă nrșnare, evident! că el! ar pută o preîn
tâmpina direct!, din causă că din Sighișâra, el! va a- 
junge la fiecare punct! al! liniei sale de operațiă mai 
iute decât! noi din Sibiiu.

ad. 3,t După ce grosul! aperătorului retras! din 
valea Ternavei mari se va fi refugiat! in tabăra întărită 
dela Sibiiu pentru a se reforma, armata română dispune 
de 2 drumuri pentru acțiunea sa ulterioră și anume:

a) ea pote urrnăii grosul! nostru înaintând! cu 
colOna sa principală prin Șeica mare, eventual! și prin 
Nocrigă asupra Sibiiului, acoperindu-se contra Tergulu- 
Mureșului prin așeijarea unui ’corpO de observați! pe 
linia Nireșteului.

Acâsla ar fi acțiunea sa cea mai îndrăsneață și 
mai energică;

b) Armata română va mai aselia Tergulu-Mure
șului; âr cu grosul! său eșelonat! între Sighișâra și 
Mediașu va aștepta ofensiva eventuală a apărătorului 
dinspre Sibiiu, susținând! in acelaș! timp! și asediul! 
7 ergulă-Mureșului.

0 a treia acțiune a armatei române ar mai fi înaintarea 
sa spre valea Mureșului cu direcția generală asupra 
Clușiului, însă intreprinderea acâsta se pdte considera ca 
inadmisibilă, deOrece ea n’ar fi nicidecum îndreptată asu-
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din sala de audiențe. Dfenșii au vorbita prin mijlocirea 
unui interpreta. Acesta călugără este cunoscuta publicu
lui nostru prin mai multe înșelăciuni și una procesă 
s.andalosă la lași.

—x—
Congresula higienică din V'ena a votata 

următârele două importante propuneri: 1) să se ceră 
controlarea spirtuâseloră înainte d’a se pune în ventjare; 
2) să se desființeze dările pe băuturi higienice, ca berea 
și vinula, și dările puse pe acestea să se trăcă asupra 
spirtuâseloră.

—x—
Clubul Q bicycliștiloră »Blitz" (Fulgerulă) 

care s’a înființata de curândă, a arangiată noua sa a- 
renă în mărime de 2000 metri la colțulă stradei căldă- 
rariloră peste^drumă de restaurantula Mehsner, dânda 
ocasiune acelora domni, cari din causa ocupațiunei lora 
cțilnicA nu facă mișcare, a-o folosi în moda plăcuta și 
folositora sănătății. Membrilora noi li se pune la dis- 
posițlune o mașină de învățată pentru ună onorară mo
derată. înscrierile se potă face la următorii domni: 
conducătorulă I. Harczos, în ulița năgră 408, casierulă 
clubului I. Fischer optică, in tărgulă grâului, inslructo- 
rulă A. Reser în strada căldărariloră.

—x—
D-nii medici Dr. Asachi și Dr. Mano le seu, 

cari au representată România la congresula chirurgicală 
din Washington, Dr. Felix și Dr. Petrescu, cari au re- 
presentată România la congresula higienică din Viena, 
s’au întorsă în București.

—x—
Cetimă în „Unirea" din BucurescI: „0 dâmnă 

din Bulgaria s’a înfățișată, 4'lele trecute, la primăria ca
pitalei, cerendă a i se da unulă din copiii ce se crescă 
de primăria, sub motivulă că acelă copilă ară fi ală său 
și că bărbatulă i l’ar fi aruncată imediată după nascere. 
In sprijinulă cererei se invocă faptulă, că în timpulă 
când se pretinde că acelă copilă a fostă aruncată, se 
gâsesce înregistrată ună copilă la primăria. Pe câtă 
seim, locțiitorulă de primară ală capitalei, bănuindă că 
pote fi la mijlocă vr’ună interesă de moștenire, a îndrep
tată pe reclamantă la tribunală, spre a dovedi drepturile 
sale asupra numitului copilă".

Manifestația antigermană.
Mare sensațiune a făcută ună toastfi ală 

Marelui Duce Neculae ală Rusiei, ținutu pe bor- 
dulu vaporului „Urugnay“, cu care veni dela 
Santacruz la Dunkerque. „Figarou din Parisu 
publică acelu toastfl, care e următorul!!:

Francia lucrăză la aceea, ca să pregătescă răsbu- 
narea; bine și face, dăr dovedesce totodată, că ea nn se 
lasă a fi întărîtată prin vexațiunile vecinului. Continue 
Francia a-șl pregăti înarmările sale și a și-le complecta, 
Rusia din parte-i nu va rămâne neactivă. Rusia lucrăză 
în prima liniă la aceea, ca să nimicescă influința ger
mană. Intrâga năstră familiă iubesce Francia; tăte o- 
pintirile Țarului suntă într’acolo îndreptate, a micșora 
influința germană, care odată era mare între demnitarii 
noștri. In curăndă va consta guvernulă nostru numai 
din bărbați, cari iubescă Francia. Până atunci Francia 
să nu se lase a fi întărîtată, căci în momentele de față 
ar fi greu a dovedi in faptă alianța năstră efectivă în 
casă de răsboiu; dăr în curăndă voră dispără tăte pe- 
decile și eu voiu fi celă dintâiu, care mă voiu înrola în 
casă de răsboiu in armata francesă, pe care eu o iubesc. 
Esemplului meu, fiți convinși, voră urma mulțl Ruși.

Acestu toastfi a făcutfi sânge rău în Ger
mania. Cu tdtă desmințirea „Agenției Ilavas,“ 
care <Jice că marele duce Neculae a adusu simplu 
unfi toastfi pentru Francia mulțămindfi oficerilorfi 
vaporului, pressa germană susține autenticitatea 
toastului citatfi și cere, ca Țarulti să desaprobe 
pe Marele Duce, ddcă nu chiar să-lfi pedeps^scă.

Gurghiu, 6 Octomvre s. n. 1887
Prințulă moștenitoră în Gurghiu — Alteța 

Sa principele de corănă Rudolfă a<ji 6 Oct. la 9 6 re a. m. 
a sosită in comuna năstră Gurghiu spre a începe vena- 
tulă urșiloră. Intre sunetele clopoteloră dela tăte bise
ricile locale a trasă la Castelulă burghiului avândă în 
suită pe principele Leopoldă de Bavaria, pe principele 
Wilhelm și prințulă Eszterhâzi. La scările palatului în 
drăpta au stată oficialii fișcall in frunte cu Girschik Ioan, 
directoră supremă de fișcalitate, âr în stânga clerulă gr. 
cat. in frunte cu Pr. on. d-nă Basiliu Rațiu, pro'opopulă 
Reghinului.

Mai intâiu prințulă a dată mâna cu funcționarii și 
cu aristocrații presențî. După aceea s’a întorsă călră pro- 
topopulă gr. cath. Basiliu Rațiu, care l’a bineventată în 
limba germană astfelă: „Alteța Vâstră, mă bucură din 
inimă că ați venită in mijloculă nostru, primiți Vă rogă 
omagiele cele mai respectuose de credință și alipire ne
clătită a preoțimei gr. cat. ală tractului acestuia și tot
odată dorescă succesă strălucită la vănatulă întreprinsă*.

La acesta a răspunsă Alteța Sa în sensulă urmă- 
toră: ,Și eu mă bucură că am putută veni în mijloculă 
D-vOstre. Vă mulțumescă pentru espresiunea semțămin- 
teloră, ce manifestați față cu persona mea, vă dorescă 
totă fericirea*.

Câtră preotulă loială Nicolau Petru încă s’a ară
tată fârte simpatică intrebându-lă cum se află și de câți 
ani e preolă in comuna Gurghiu. Preotulă l-a răspunsă 
că se află bine și e preotă de 16 ani.

După aceea Alteța Sa dimpreună cu totă suita a 
intrată in castelă, a luată dejunulă și de-a-una a plecată 
la vânata pe valea Cașvei în loculă așa numită »Ri- 
chitisoia" unde a și împușcată 3 urși frumoși. Tim
pulă e favorabilă pentru venală.

■Unu Gurghiuanu.

Aprovisionarea armatei c. r. cu săcară și ovăsti.
Intendența Corpu'ui ală 12-lea de armată cumpără, 

pentru a complecta depositele de aprovisionare, pentru 
garnisdna din Sibiiu: 3800 măjl metrile de săcară și 
11,700 măjl mtr. ovăsu albă; pentru depositulă din Alba 
lulia: 800 măjl mtr. ovăsă albă, pentru celă din Brașovă 
3,800 măjl mtr. săcară; er pentru depositulă din Clușiu: 
3,7C0 măjl mtr. săcară. Doritorii d’a furnisa aceste ali
mente potă înainta ofertele in formă de scrisori (cu tim
bru de 50 cr.) pănă la 13 Octomvre c. orele 11 a. 
m. le intendența susă numită din Sibiiu și cu ună Im- 
pegno de 10 tjile.

Detailuri necesare le pâte da camera de comerță 
și industriă din Brașovă.

Pentru escursiunea la BucurescI. Participanțiloră 
la acăstă excursiune li se oferă și plăcuta ocasiune d’a 
pută fi față la alergările de cai ce se voră face in Bu
curești la 4 (16) Octomvre a. c., la care voră mai fi 
presențî: Maiestatea Sa Regele României, întrâga Diplo
mația, diferiții oficeri ai stateloră streine, allătorl in Bu
curescI din incidentulă manevreloră, și mai cu sâmă 
elita socielăței române.

înscrierile pentru participarea la acestă trenă, care 
oferă multe plăceri, trebue a se face la timpă, în înte- 
resulă comodității călătoriloră.

Se eliberâză și bilete fără găzduire și incvartirare 
in BucurescI. _________

Ultime sciri.
Bruxelles, 9 Octomvre. — Oficios ulii rusii 

„Le Nord“ crede că Italia a obținuți! la Frie- 
derichsruhe o satisfacere pentru amorulfi său pro
priu. Nici o alianță, adaugă 4*aru^ci» n ar Put^ 
compensa pentru viitorulii Germaniei ostilitatea 
Rusiei. Cinci milidne de baionete suntă prea 
multfi pentru a protege pacea, dăr nu vorfi fi 
îndestulităre în casulfi cănd nuoi [aliați ar voi 
s’o rupă.

„Le Nord“ recunăsce că întreita alianță a 
fostfi solemnă încheiată la Friederichsruhe. Cu 
tăte că acăstă alianță nu este îndreptată contra 
unei soluțiuni pacifice a cestiunii bulgare, trebue 
să se aștepte în curendfi ca Rusia să intervină 
său nu la căderea principelui Ferdinand.

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

PESTA, 10 Octomvre. — Congresul!! kul- 
turegyletistti s’a întrunită f idfi representate 41 
de Kulturegyleturi cu 400 membri. Președintele 
contele Tisza salută congresula ca o dovădă des
pre maiorenitatea națiunei. Activitatea culturală 
țîntesce numai la întărirea ideii de stată, ceea ce 
nici unfi omfi nepreocupatii nu o păte desaproba*).

FIUME, 10 Octomvre. — O adunare popo
rală numerosu cercetată a hotărîtu să depună, 
printr’o deputațiune corăspuncjătăre, o corănă de 
lauri de argintii pe monumentulu lui Deak.

DIVERSE.
0 indiscretă și ciudată istoriă. — „La Gazette de 

Hongaire" publică următărele cu privire la două cântă
rețe de cate concert și la două mari personage din cari 
unuia este încoronată: Locuitorii orașului Pesta voră 
asista la desbaterile unui procesă ciudată, intentată unui 
ijiară din acestă orașă de două cântărețe de cafâ-con- 
cert, d-șărele Margot și Elisa Roger. Mulțimea, care se 
grămădesce în fiă-care seră înaintea scenei unde se pro
ducă aceste două surori încântătăre, admiră nu numai 
talentulă loră musicală ci mai cu sâmă seducțiunile per- 
sOneloră lorii. La 20 Augus ă trecută, ele se presenta- 
seră la ună concursă pentru premiulă de frumuseță, dâr 
fuseseră declarate ca neputândă să ia parte la acestă 
concursă. La trecerea sa din urmă prin Pesta, regele 
Milană ală Serbiei, auijindă pe toți vorbindă despre frumu
sețea celoră două cântărețe, voi să-și dea sâma „de visu * 
și, însoțită de cornițele Eugeniu Zichy, se duse să le face 
o visită. Ună ijiară din Pesta aflase despre aceste faptă 
și pusese câte-va cuvinte în cronica sa. Incidentulă nu 
făcuse atunci nici ună sgomotă și fusese îndată uitată, 
când după trei săptămâni, cele două surori se duseră în 
biurourile «Țiarului de care este vorba și somară pe cro- 
nicarulă indiscretă să le dea espllcațiunl. Cronicarulă 
se mulțămi să răspundă la pretențiunile loră prin a rîde. 
Atunci ele se hotărîră să intenteze farului ună procesă. 
Procesulă va fi fârte ciudată: regele Milană și cornițele 
Zichy suntă cita(I să compară înaintea justiției pentru a 
atesta că visita pe care au făcut'o frumoseloră cântărețe 
a fostă „o simplă visită de politeță.»

*) Ar lace bine biurouiă de corespondență din Pesta 
să ne slăbâscă cu astfelă de telegrame. Ce? A rămasă 
lumea pe scirile despre Kulturegyleturile ungurești? Să 
aștepte biurouiă până ce va fi gata «globulă maghiară*, 
până atunci însă n’avemă poftă să aruncămil banii în 
vântă. — Red.

Editoră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresiaun.

pra adevăratului obiectivă de operațiă ală Bomâniloră; 
prin urmare ar fi o acțiune în vântă, pe de altă parte 
ea ar mai fi și riscată pe câtă vreme presupunamă că 
apărătorulă Sibiiului totă îșl va mai fi păstrată dre-care 
aptitudine de operațiune seu de mobilitate.

Ar fi dâr forte periculăsă o asemenea acțiune din 
causă că armata română ce a pătrunsă trecătârea Pre
dealului ar trebui să se slăbâscă in modă simțitoră prin 
lăsarea în urmă’i a trupe numrrâse pentru asigurarea 
liniei de operațiune destulă de lungă și mai alesă a căii 
ferate, precum și spre a înăbuși glotele din ținuturile de 
Estă locuite de Secui, din valea Târnavei mari, și ’n fine 
din tăte orașele secuesci drn apropierea acestei văi și care 
ar putea servi ca centrurl de adunare a gloteloră st- 
cuesci.

In casulă de față, armata română ar trebui să în- 
tărăscă câtă de multă și corpulă de observația sâu de a- 
sediu dela Tergulă Mureșului, pentru ca acesta să pâtă 
fi multă timpă de sine stătătoră; afară de acâsta și cu 
orl-ce preță mai trebue a sa împinge ună corpă de ob
servația destulă de tare și contra Sibiiului, celă puțină 
până la Șeica-mare, mai bine încă pănă la Ocna Sibi
iului (Slîmnicâ).

Pericululă pentru acestă din urmă corpă de obser
vația, a fi bătută în parte, este indiscutabilă și dâcă tim
pulă s’ar întrebuința cu energia de cătră apărătoră, a- 

ceeașî sârle s’ar pregăti și corpului de observațiune dela 
T.-Mureșiului luată intră 2 focuri; âr grosulă româna, 
ce ar alerga în ajutorulă acestoră corpuri de observațiă, 
sigură că ar veni in critica posițiune a oferi, cu frontulă 
întorsă, o bătăliă adversarului victoriosă.

Asemenea nu mai încape îndoială, că apărătorulă 
Transilvaniei n’ară întâmpina nici greutate a evita 
acestă bătăliă, în casulă, când nu s’ar simți destulă de 
tare ca să-și măsdre din nou forțele, în câmpă deschisă, 
cu grosulă armatei române. In tdtă ticna ar putea evita 
bătălia, retrăgendu-se in tabără întărită, dâcă din vreme 
și pentru orl-ce împrejurare va fi luată elă precauțiunea, 
a’șl ține deschisă linia de retragere din valea Mureșului 
și eventuală din a Ternavei mici spre Mediașă.

Cu multă mai critică însă ar deveni posițiunea a- 
părătorului Transilvaniei când Sibiiulu n’ar fi întărită, în- 
câtă grosulă (apărătorului) in retragerea sa dela Brașovă, 
prin valea Ternavei, ar fi silită să ’șl caute refugiulă in 
tabăra dela Tergulu Mureșului. Prin acăstă manevră de 
retragere, linia de operațiune a agresorului (a Români- 
loră) s’ar scurta, încâtă afară de ocuparea ei, elă nu ar 
mai avâ alte detașări, în consecință, Tergulă Mureșului 
ar forma obiectivulă decisivă ală răsboiului. Aprovisio
narea apărătorului cu alimentele de hrană, reîntărirea cu 
materială de răsboiu și cu trupe n’ar fi ușoră de făcută, 
din causă că Câmpia (Mezosâg) dela spatele orașului 

Târgulă Mureșului este ună ținută lipsită de resurse și 
de comunicațiunl și calea ferată Cucerdea-lergulă-Mure- 
șului, ce însoțesce p’o distanță considerabilă țărmulă 
stângă ală Mureșului ușoră se pâte întrerupe și importanta 
stațiune de încrucișare Cucerdea ușoră s’ar putea dis
truge.

Și dâcă pe lângă acâsta ar succede unei col6ne 
române a forța trecătârea Turnului roșu și a năvăli în 
valea Mureșului și d’aci in direcția Clușiului; sâu dâcă 
însuși grosulă română concentrată la Tergulu Mureșului 
și din causa superiorității sale numerice șl-ar putâ per
mite o asemenea detașare, atunci, legăturile apărătorului 
cu Ungaria ară deveni cu totulă amenințate și retragerea 
lui abătută.

Din cele (jise pănă aci reiese dâr, că nu este de 
locă recomandabilă ca apărătorulă să se retragă în acea 
parte, adică spre T. Mureșului și cu atâtă mai puțină 
ca să se închidă elă cu grosulă său în Tergulu Mure
șului spre a’șl restabili forțele, etc., din contră ar trebui, 
ca îndată ce elă va fi silită să evacueze valea lernavei 
mari, retragerea sa s’o facă în valea Mureșului |și d’aci 
în valea Someșului mică la Clușiu sâu Deșiu și mai de
parte lau Oradia mare sâu spre lisa superiâră

(Va urma).



Nr. 213. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.
Oursnla la bnr»F. âo Vtrma

Jiu 8 Octomvre st. n. 1887.

căi-

Rentă de aurii 5"/0 . . . 91 10 
Rentă de hârtii o°/0 . . 86.25 
împrumutul^ ciilord ferate

ungare ..........................149.50
Amortisarea datoriei c&i-

lord ferate de ostO ung.
(1-tna emisiune) ... 9775 

Amortisarea datoriei
lorii ferate do ostă ung.
(2-a emisiune) .... 

Amortisarea datoriei
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 114 — 

Bonuri rurale ungare . . 104 25 
Bonuri cu cl. de sortare 104.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd.............................. 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 oO

cii-

Bonuri croato-slavonc . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ —.—
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 123 40
Rosurile pentru reguiavea

Tisei și Segedinului . 123 60 
Renta de hărții austriacă 8115 
Renta de arg. austr. . . 82 30
Renta de aură austr. . . 11210 
Losurile din 1860 . . . 135 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ ^86 —
| Act. băncel de credită ung. 284.75 
j Act. băncel de credită austr.283 30 

Argintulă —. — Galbinl
împărătesei ............... 5 93

Napoletm-d'or! .... 9 93
Mărci 100 imp. germ. . . 61 52 
Londra 10 Livres sterlinge 125 75

i

Bursa <le Biicnrescl.
Cota oficială dela 26 Septemvre st. v. 1887.

Cursuiu pieței Brașovu
Im J‘J Octonivre st, n 1K87.

Cump. vând. Bancnote roman- <i . . . . Cui::) 8.53 Venii, 8.56

Renta română (5%). 93>/a 9,‘/a Argint românesc................. . » 8 45 8.50
Renta rom. amort. (5° 0) . 96- 97—

» convert. (6°/u) 91 — 92— Napoleon-d’or!..................... . » 9.89 • 9 96
linpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36- Lire turcescl ......................... . • 11.21 11.28Credit fonc. rural (7°/c) . 105— 106—

• ,1 (0%) . 91s/* 92'/4 Imperiali............................. . . 10.21 • 10.36
• • urban 7° ' . 103— 104—
> » (6° o • 96— 97— Galbeni................................. . » 5 86 • 5.90
• ’ ? • 87*/a 88>/a Scrisurile fonc. "Albina» 6% . » 101.— • 102.- -

Banca națională a României 500 Lei------ ——
1 Ac. de asig. Dacia-Rom. — — n * n 5°/o . B 98— - 99.—
! < » » Națională — — Ruble Rusescl..................... . » 109 — 110.—Aurii contra bilete de bancă . . 14,'/. 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2 03 2.04 DiscontulO ... » 7—10°/, pe ană.

W Bl MU Ml.
Sub condițiunile cele mai favorabile se caută 

în tote piețele persone capabile cu ori-ce 
posițiune pentru vendarea unui articolu, car 3 
este bine introdusă la publică. Oferte francate, 
pre lângă arătarea ocupațiunei presente sub: 
„Verdîenst“ câtră Heinrich Schalek la Vîena.

i  

1—2 e e e e e

0 locuință frumosă si eftină
în ulița negră de susă. Nr. 408 Î11 catulă dinteiu spre 
uliță, constătătore din 3 odăi spațiose, bucătăria, cameră 
de bucate, coridoru, pivniță. șoprOnă de lemne și podfl, 
este de acum de dată cu cliiriă. i .3

Pubiicatmiie 1 â ii

♦

$
♦

♦

AMICULU FAMILIEI, piară belelrh tică și enciclo 
pedicQ-literară cu ilustraliuni, Cursultl XI. — Apare 
tn 1 și 15 d1 a lunei în numeri de câte l‘/a—2'/2 cale 
cu ilustrațiuni frumose; și publică arliclii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurî, suvenir! de călătoria ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socială a Româniloră de prefutiiidenea. 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi- 
nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste Iotă nisuesce a intinde tuluroril indi- 
vidilorO din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— PrețulO de prenumerațiune pe anulO întregii e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci —■ lei noi, 
plătibill și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biseticescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2G4—31/* cole; și publică artit Iii din sfera tu
turora sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
lilerarl. — Prețulă de abonamente pe anulă înlregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
libili și in bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu in Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de vendare și ur- 
mătdrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
C. Z Rovinară. PrețulO 15 cr.

Opera unui omu de bine.

de l’aulina C. Z. Bo-

originalA dc Paulina

PrețulO 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

*

originală. —
— de Pau

de (ieorgiu

Nuvelă
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdutu“ 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețuia 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue Să se îfisore. Nuvelă de Mai ia Sehwartz 
traducere de N. F. Negruțiu Prețulil 25 cr.

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

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs-

Unu comis
de mărfuri mixte bine dedată se caută la Di- 
mitrie Romanii în Seliște. Se preferă unii 
Română în totă casulă înse e limba română și 
germană recerută.

3—3

lAvisă d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prentimerațiunei s6 

binevoiaseâ a scrie pe cupontilii mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (Jiarulii

Domnii ce se abont^zâ din 
lămiritu și să arate și posta ultimă.

Decâ se iveseft iregularități 
suntiî rugați a ne încunosciința
depinde dela noi, să se delătureze.

ț;
r' «Zr

jLSi&fi

nostru până acuma.
nou să binevoiaseâ a scrie

la primirea cjittrului onor, 
imediata prin carte poștale, ca 

ADMINISTH.

adresa

abonați
în câtă

„GUZ 7/MA’S*

GHERLA — SZ.UJVÂR
Probitatea în copilăriă.

(iunei. După Ernest Legouve, membru alo academiei, de V. G 
’ francese. Prețuit! 10 cr.

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

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, tradue- 
țiune liberă de Constantin Morariu. PrețulO 50 cr.

Ifigenia în Attlida. Tragedia în 5 acte, după Eu 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfti. PrețulO 30 cr.

Peîulantulu. Comedia in 5 acte, după Augusto
Kotzebue tradusă de Ioană St. ȘuhițO PrețulO 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnaziului dui Fiuine prin Vincețiu Nic6ră prof. gim- 
nas. Cu portretulil M. S. Regina României. PrețulO 
’5 cr.

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană PopO ReteganulO. UnO volumă din 14 cale. 
Prețuia 60 cr

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru Studiu archeologicO de I). O. Olmezdu. PrețulO 
20 cr.

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privilore la Romani, invederile și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea 1. Paulii Hunfalvy despie 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opu 
completă ) Broșura I. II. și III. PrețulO bro.ș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Taie trei împreună 
costau 1 fl v. a.

Biblioteca Săteanului Română Cartea I. II. III.
IV. cuprincjendO materii forte interesante și amusanfe. 
PrețulO la t6te patru 1 fb, câte una deosebitu 30 cr

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. PrețulO 30 cr.

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

Economia pentru scalele
11. PrețulO 30 cr.

îndreptară teoretică și

I

7
■

Si-hiță din .-f>ra educa-' parandiali), a invgțătoi lorii și a altora băi bați de scolă, 
BorgovanO, profesorii p’-eparandialo. Pre

țuia unui esemplarO cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nășiră pedagogică abia aliămă vre-ună 
opă, întocmim după lipsele scălelorO nostie in mă-ura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă DirectorilorO și iuvățătorilorO ca eelora în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. (Ir. BorgovanO. PrețulO 15 cr.

Manuală de Gramatica linibei române neutru sup
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesore 
la gimnasiulo din NăsăudO. — M inualulă acesta este 
aprobata prin InaltulO MinislerO de cultă și instruc
țiune publică cu rescripfulă de da'o 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — PrețulO 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebra!!, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s, a. PrețulO 50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scbla poporală pentru învățălotl și preparantjî. Bioș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, prolesorO preparandialO. 
Prețuia 80 cr.

cr.
90

le -
cr.

de ru-

popor, de T. Ro.șiu.

co
co-

practică pentru învăță-
A mann de Ioană Tanco. Prețuia 30 cr. meutulu intuitivii in fbloâuta eleviloră normali (pre- eseniplarft legato e 15 cr.

Tipografia ALEXI, Brașovil.

&

t

!
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Cele mai ettine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Caile bogată de rugă

ciuni ș' cântări bisericești forte frumo-0 ilustrată. Pre- 
(ulu unui esemplarO broșată 40 cr. legai0 50 
gală in pâr ză 60 cr. legato mai fino 60, 80, 
1 li., în legătura de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescă. Cărticică
găciuni și cântări bisericescl — frumosO ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. PrețulO unui esemplarO 
broșată 1" cr., — legată 22 cr., legato in pănză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
scolail de ambe secsele. Cu mai multe ic6ne fru- 1 
mose. PrețulO unui esemplarO trimisă franco e 10 ' 
cr.; — 50 esemplare costau 3 (1.: 100 esetnpl. 5 fl. I

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei l 
de D tjeu urmată de mai multe rugăciuni frumOse, Cu l 
mai multe i<-6ne frumbse PrețulO unui esemplarO I 
espedatfl franco e 10 cr.. 5) esemplare 3 II., 100 esem- I 
olare 5 fl. v. a.

Epistolia D N. Isusă Christosă. PrețulO Unui |

I


