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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI/4
Cu I Octomvre 1887 st. v., s'au începută unft nou 

aboiiunientft pe triluuiulfi Octomvre, Novembre și 
Deeemvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentrn Austro-Ungaria: Peutru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
„ ș6se „ 6 „ „ șese „ 20 „
„ unu anii 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușorii și mai

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

a însemna pe cuponu numfirulu fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii cari se voru abona din nou si binevodscă 
a scrie adresa lămurită, și a artta și posta ultimă.

Brașovâ, 6 Octomvre 1887.
Eri amă comunicată cetitoriloru noștri pă

rerea ce o desfășură umilii din d'arele de 
frunte berlinese asupra situațiunei interiore din 
monarehia habsburgieă. Foile din Germania ple 
d£ză în timpulă din urmă cu multă zelă pentru 
causa oposițiunei germane din Austria și acdsta 
nici nu păte mira pe nimeni, căci pr£ bine este 
cunoscută, că întărirea elementului slavă din 
Cislaitania nu este nici decum pe placulu poli- 
ticiloră germani, ale căroră interese reclamă din 
contră egemonia germană asupra Slaviloră aus- 
triacl.

Totodată cu „National-Zeitung“ variază și 
„Kolnischc Zeitung“, despre care se Z>ce că este 
inspirată de oficiulă cancelarului germană, totii 
aceeași temă, că adecă sistemulă Taaffe ar fi 
amenințată în urma oposițiunei Germaniloră și 
a nemulțămirei Cehiloră austriacl.

„Nici măcară pe Cehi nu i-a putută mul- 
țăini cabinetulă Taaffe“ — esclamă „Gazeta de 
Colonia11 — „și acesta e o nenorocire pentru 
Austria; cu câtă suntă mai mari concesiunile, ce 
le face cornițele Taaffe nesățioșiloră Cehi, cu a- 
tâtă mai puternici devină acei domni Cehi, care 
nu-șl potă închipui o programă națională cehică 
fără de ilustrațiune panslavistă.... Cehii suntă 
orbi pentru periculele ce amenință autonomia loră 
națională din partea Rusismului, și consideră pe. 
Ruși ca aliațl bineveniți în lupta loră locală con
tra Germaniloră11....

Unu limbagiu mai tendențiosă decâtă acesta 
nici că este cu putință. „Gazeta de Colonia11 
mai găsesce, „că posițiunea conducfitdre, ce o o- 
cupă Cehii bănuițl a ave înclinări panslaviste, 
stă în contrazicere cu situaț.iunea generală euro- 
penă, care pdrtă ună timbru ce resultă din fap- 
tulu, că Rusismulu moscovită, care domneace ac 
tualmente, este cu totulă opusă ideiloru și inte- 
reseloră Europei de mijlocă11. De aici conchide foia 
germană, că sistemulă Taaffe nu se va put£ uni 
pentru durată cu politica esteridră a Austriei, în- 
câtă adecă acestă sistemă admite posițiunea con- 
ducătdre a Cehiloră.

Și pentru ce se face atâta sgomotă în tabăra 
germană ?

Pentru că Cehii pretindă ca să li-se măsdre 
și loră cu aceeași măsură, ce se folosesce față 
cu Germanii din Boemia și Moravia. In privința 
acăsta este fdrte semnificativă declarațiunea ce a 
făcut’o Dr. Rieger, cu ocasiunea interpelărei sale 
din cameră adresate guvernului în ședința dela 
11 Octomvre a. c. în afacerea măsuriloru luate 
de ministrulă de culte Gautsch.

Rieger <)ise între altele: „Asemănendă șed- 
lele medii cehice și germane se arată o dispro- 
porțiune în cifra absolută și relativă a șcdleloră 
de stată, și se vede, că atâtă era constituțională 

câtă și regimulu, care șl-a alesă ca țintă con- 
ducătdre a activității sale esecutarea egalei în
dreptățiri, au făcută și pe tăremulă instrucțiunei 
secundare ce-i dreptă unii pași vrednici de re- 
cunoscință, dăr încă nici pănă a^I nu au sciută 
să corespundă trebuințeloră egală semțite cu o 
egală mulțămire a tuturoră popdreloră11.

Este 6re postulatulă acesta de egală consi
derare a intereseloră de cultură ale Cehiloră o 
dovadă, că denșii s’ară pune în contrazicere cu 
interesele Europei de mijlocă?

Acesta nimeni nu-o va crede și mai puțină 
ca ori și cine o (.redă foile germane, der loră le 
este cum se vede deocamdată numai de restabi
lirea câtă mai grabnică a echilibrului dualistică 
sdruncinată prin politica urmată de cabinetulă 
Taaffe. „Național -Zeitung11 a caracterisată așa 
de bine conturbarea echilibrului, Z'cendă că în 
Cislaitania au ajunsă la suprafață tendințele fe
deraliste, pe când în Translaitania este în fibre 
centralismulă maghiarisătoră.

Ei bine, spre a pune stavilă curentului fe
deralistă în Austria, Germanii lui Bismarck vo- 
iescu să o mai slăbăscă gmvernulă din Viena cu 
concesiunile în favbrea Slaviloră și ceea ce p6te 
surprinde pe omă încâlva este numai fariseis- 
mulă cu care Z’are <‘a „National-Ztg“ se prefacă 
a se interesa de sbrtea naționalitățiloră din Un
garia atunci, când combată pe Slavii din Austria.

„Național Ztg.“ Zlce că trebue să se pună 
stavilă și maghiarisării, deși de altă parte ia în 
apărare desvoltarea din Ungaria, care tinde la 
ună stată unitară maghiară!

Cum va fi însă cu putință a delătura peli
culele și inconveuiențele maghiarisării susțiindu-se 
sistemulă de guvernare ungurescă și direcțiunea 
lui actuală?

Despre aedsta, se înțelege, nu ne-a putută 
da nici o deslușire f6ia germană, căreia puțină 
îi pasă de cele ce se petrecă în Ungaria, nu
mai politica germană să nu sufere scădere.

Der Ungurii ară fi fărte naivi dăcă din lim- 
bagiulă foiloră germane ară voi să conclrdă, că 
germnnismulă le este amică și le va rămână 
credinciosă în tăte împrejurările.

Felicitări adresate generalului Doda.
Din partea comitetului centrală electorală română 

ală or șului și coinitatu.ui Brașov ă s’a adresată eri 
d-lui generala Doda urmăfârea telegramă:

Domnului generală Trai ană Doda
Caransebeșu.

In numele comitetului centrală electorală ală 
alegătoriloră români din orașulă și comitatulă 
Brașovului, Vă trimitemă cele mai căldurbse fe
licitări pentru dămna și românăsca declarațiune, 
ce ați adresat’o președintelui camerei ungare, și 
prin care arătațl lumei câtă de nedreptățită este 
națiunea română din Transilvania, Bănată și Țera 
ungurescă. Să trăiți domnule Generală!

Dr. Aurel Mureșianu, Ștefană Bobancu,
președinte. secretară

Clubulă electorală din CI uși u și comitatulă Co- 
șogna a trimisă generalului următărea depeșă:

Domnului generală Traianu Doda 
Caransebeșă.

Clubulă electorală română din Clușiu și 
comitatulă Coșognei întrunită aZl în ședință es 
traordinară vine prin decisulă său unanimă a 
Vă gratula pentru bărbătesculă și românesculă 
manifestă înaintată dietei unguresci, prin care 
deslușiți în fața lumei situațiunea abnormală în 
care ne a adusă pe noi Românii șovinismulă Ma- 
ghiariloră.

Conscii de drepturile nbstre și a celorlalte 
naționalități din stată suntemă firtnl în credința, 
că în celă mai deaprbpe venitoră se va deschide 
și garanta aventulă liberă pentru esereearea drep

t.uriloră naționale și cetățenesci și pentru națiu
nea nbstră.

Din ședința clubului ținută în Clușiu la 15 
Octomvre 1887.

luliu Coroianu, B S Podobă,
președinte. actuariu.

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

Zalnociî, 10 Octomvre.
Loculu îndepărtată, dăr mai alesă comuni- 

cațiunea grebiă din ținutulă acesta a fostă causa, 
că așa de tâi'Ziu am primită anunțulă despre 
perderea scumpului vostru părinte și întocmai 
scumpului bărbată ală națiunei: Iacobă Mu
reșianu.

Permiteți-ml, deși târziu, să esprimă și eu 
participarea mea la durerea vbstră și a națiunei.

Ună isvoră nesecaveră de lacrăml nl-arft 
trebui, pentru ca să putemă deplânge îndestulă 
loviturile sorții, care vină una după alta, căci 
unulă după altulă trecă dela noi la cetele um- 
breloră bărbații iluștri, ca Cipariu și Mureșianu.

Unde vomă afla mângâiere între atâtea de- 
sastre ?

Familia vbstră a pierdută pre părintele său 
iubitorii, mama națiune pre unulă dintre cei din- 
tâiu conducători ai săi în lupta culturală și po
litică.

Familia vbstră afle-și consolare în învăță
turile s. năstre religiuni; națiunea mai greu își 
va afla consolarea, căci bărbați de talia lui Mu
reșianu se nască numai la anumite epoce, golulu 
rămasă după atari bărbați cu greu se p6te 
împle.

Și totuși provedința divină ni-a pregătită 
mângâiere. Pre când tatălă se duce obosită de 
luptele purtate, ne lasă pre fiulă său în deplină 
vigăre. Mulțămită Ție provedință!

Dăr să ne’ntărcemă cătră umbrele mariloră 
ai națiunei de curendă decedați și să le Zicemă: 
„Rugămu-Vă pre voi, tipuri alese, voi umbre 
sânte, voi suflete generăse, căutați din locașulă 
vostru la luptele năstre, și când veți vedă, că 
osteniți suntemă în lupta inegală, când veți vedă, 
că dușmanul ă gintei năstre a mai isbutită a 
pune genunchiulă pre cerbicea năstră, atuncia voi 
inspirați-ne curagiu nou, ca să putemă triumfa!

Sămența aruncată de voi, în noi a încolțită. 
De aceea memoria văstră scumpă în poporulă 
românescă va fi perenă, căci fiesce-care din voi 
aveați dreptulă a Z>ce cu Horață:

„Exegi monumentum aere perennius etc.“.
Dormiți deci în pace, voi mariloră ai na- 

țiunei! Ioană Sonea. preoții gr. cat.
Budatelecu, 3/15 Octomvre.

Primiți vă rogă sincera mea condolență 
pentru ireparabila perdere a scumpului și ilus
trului bărbată Iacobă Mureșianu !

Măriuța Silvia Dănilă.

Afacerea scolei de fete din Sibiiu.
Domnule Redactorul Fiindă că in obiectulă de care 

mă ocupă, (jiarulă D-Văstră nu se vede a fi interesată, 
de aceea iml iau voiă a vă ruga pentru publicarea re- 
flexiuniloră relativă la cestiunea scălei de fete din Sibiiu, 
și nu la crisa ei, după cum din zelă prea mare, ori 
din privințe personale, la tolă casulă insă din neprecau- 
țiune, le convine unora a o caracterisa, numai și numai 
din pricină, că directorele și directărea au abZisă.

Premită, că n’am fostă părtiniloriu ală înființării 
scălei civile cu internată; nu dără că n’așă dori din 
tdtă inima, ca fetele năstre să-și câștige o instrucțiune 
mai superiără și crescere națională; ci din motivă, că 
pe banii Associațiunii transilvane, adunați din tăte păr
țile și dela tăie păturile națiunii, și meniți pentru cul
tura poporului română, pe o cale cu multă mai ușără 
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și corâspundătore se pute ajunge la cultură, nu chiar 
superioră, dâr la Iotă întâmplarea la aceea cultură, 
carea între împrejurările de acji ne-ar duce la scopă, 
ne-ar apăra în modă mai eficace în contra curselorîî pe 
cari ni le aruncă cei mai mari inimici ai neamului nostru 
cu scopă de a ne desnaționalisa; totă odată nî-ar asi
gura și terenulă pentru o cultură mai superioră, și nî-ar 
face viâța mai suportabilă. — InțelegCi, decă in locală 
unei scole, cu aceleași speie s’ar fi înființată, cu con- 
cursulă și ală reuniunilor^ esistente în centrele din pro
vincia, vre-o 8—10 scâ’.e de fete, cari aveau sâ ne dea 
contingentul^ de femei pentru industriași, pen'ru notari, 
învățători, preoți și cei mai aleși dintre țăranii noștri.

Dâr preste acestea amă trecută. Ar trebui insă să 
învâțămă din esperiențele, cari le câștigămă in decursă 
de decenii cu atâtea jertfe, și cari ne împedecă în mer- 
sulă și înaintarea trebiloră nbstre.

Considerațiunile cele multe ar trebui dale deoparte, 
și locuia loră ar fi să-lă ocupe resoluțiunea recerută în 
tâte trebile nostre.

Atâta in afacerile politice câtă și in cele culturale, 
acestea au fosta causa înapoerii ndstre.

Nu centralisarea, ci decentralisarea are să ne fiă 
ținta in tâte.

Considerațiunile au învinsă și in cestiunea înfiin
țării scâlei de fete, carea consumă capitalulă și venitele 
Associațiunei.

Pentru ca nu cumva să atingemă somitățile nâstre. 
cari cu deosebire in obiectulă înființării acestei scâle 
au alergată din Sibiiu ia adunările dela Brașovă și Orăștiă. 
amă votată ce au cerută.

Acum însă toți Sibiienii nu suntă îndestuliți, totă 
din centru se anunță crisa operei, cu care se făleau că 
e a loră, și carea a înghițită capitalulă Associațiunii, 
pentru ca după o vieță scurtă de ună ană, deja să ii 
se declare de unii esistența problematică.

Să mă ierte d-loră; nu dânșii, cari erau mândrii câ 
au reușită cu ideia și cu planulă, an să se mustre, ci 
noi cești din provinciă, cari ne souotimă păgubiți, amă 
fi dâră in dreptă a-o face acesta. Trebuiau să fiă 6 
meni prevâdâtori aceia, cari an înță crisa scâle1, și să-și 
fi dată sâma, că o sco'ă superi6"ă din centru nu pote 
țină locuia uneia din provincia. Altcum au să fiă cres
cute fetele întruna și altfelă în alta. în câtă privesce 
instrucțiunea și chiar partea socială. Aceea se ințelege 
că spiritulă are să fiă același. Tâte au să fiă bune 
române.

Vorba e că, după ce ne aflămă în fața unui lucru 
îndeplinită, să lase și unii și alții gravaminele la o parte, 
să ne reculegemă cu toții și cu trupă cu sufletă se funii 
pentru institutulă de fele și să dămă totă ajutorulă po
sibila, fiecare ce-i stă în putință, pentru ca să-lă sus- 
ținemă, și să avemă folosulă pe care ni-lă p6te da.

Să fimă aplecați spre jertfă, să desprețuimă moti
vele personale și susceptibilitățile. Astfelă numai putemă 
să ne implinimă datorințele nostre naționale, astfelă vom 
merita recunoștință.

Cu deosebire să ne fer mă a pune la discuțiune 
publică afaceri de natură personală și să le adu emă în 
combinațiune cu periclitarea institutului, căci prin acâsta 
lucrămă in detrimentulă lui, deseurajândă acea parte a 
publicului, care nu se ocupă mai de aprâpe cu afacerea, 
și nu o pole reduce la valorea ei, ci din contră șl-o pre- 
senteză într’o iconă cu multă mai înspăimântătâre.

Decă au fostă provocate într’ună modă bre care 
persânele concretjute cu conducerea institutului a-și da

dimisiunca, remediulă de vindecare să-lă căutămă pe 
calea sa.

Fost’a comitelulă Asociațiunii in dreptă seu nu, a 
pune in praxă, a aplica disposițiunile regulamentului in
ternă, votată din partea sa, prin care s'a redusă cerculă 
de activitate și dispunere de pănă aci a persdneloră con- 
ducâtâre dela scâlă, fără a fi supusă aprobării adunării 
generale a Associațiunii și cumeă bine și ințelepțesce 
au lucrată prin acesta — va decide volulă adunărei.

După părerea mea, totă ea are să decidă mai na- 
inte și asupra diferinții ce s'ar ivi intre personalulă ins
titutului și organulă administrativă ală său, și numai 
după aceea ar fi să se esprime și opiniunea publică.

Institutulă e ală națiunii, este der propiietatea 
noslră a tuturora, toți averau cuventulă ca să lă apă- 
rărnă, să propunemă și să preslămă pe tote căile cele 
de lipsă pentru esistința și înflorirea lui. In acesta în- 
țelesă să discutămă în pub'ică năcazurile, insă, de telul 
celoră amintite, decă le avemă să Ie impăcămă acasă, 
căci pentru ele publicitatea este, ca și când amă voi să 
stingemă foculă cu uleiu și prin acâsta mai mânămă 
apa pe mâra vrășmașului neadormită, causându-i bucuriă.

Sunt de convingere, că astfelă cugetă ori cine se 
intereseză in adevără de binele și înaintarea scâlei de 
fele din Sibiiu, și ar fi de dorită ca asupra acestei a- 
faccri să se sisteze ori-ce discusiune publică, înainte de 
a fi pertractată la loculă competentă, în adunarea gene
rală a Associațiunei. Unulu din provinciă.

SOIRILE PILEI.
Pe la Abrud ă —■ spune „Ellenzâk« — ele'men- 

tulă ungureștii se lopesce cu desăvârșire, 
înainte de asta cu 10 ani biserica unitară din Abrudă 
număra mai bine de 500 suflete’ astâdl insă abia dăcă 
voră fi vre-o 2()0. Acesta, cjice „Ellenzăk“, e ună semnă 
tristă despre perderea teritorului și scăderea Maghiarimei 
din acele părți frumose și ponderose pentru Maghiari 
îndemnă pe noulă preoții unitară din Abrudă, că sâ șî 
incor le tote puterile pentru delâturarea periculului ce a- 
meniață pe Maghiarii din acele părți. — Asta-i erăși o 
ellenzekiau kmturegyletistă ca alte multe!

Erăși a apărută in Budapesta o broșură ano
nimă în care se critică stările dinăuntru ale 
Ungariei pe Iote lerenele. Broșura e scrisă în limba 
ungurescă. Aulorulă este forte ingrijatu be resullatulă 
la care va duce oeftrmuirea actualului guvernă. Pe Iote 
terenele; in adminis ratiă, în justiții ete. află o complectă 
desolațiune. Sfătuesce opoziția se se grupeze într’ună 
partidă și așa să lupte contra guvernului din tâte pute
rile. Poftesce alipirea Bosniei la Ungaria; cere imul 
țirea veniteloră statului cu timbrulă cjiareloră, cu urcarea 
acciseloră pe beuturi; cere împuținarea scâleloră supe- 
riâre de fete, strămutarea părței ungurești a Teresia- 
nului din Viena in Budapesta și altele. — Multe mai 
cere !

—x—
In comilatulă Mu rășă- Turda s’au dată în luna 

lui Septemvre 5 pașapârle pentru România. In aceslă 
comitală se allă 8295 de orfani. Restanțele de dare 
treeă peste 400,000 fl. Esecutorii ducă lume albă, âr 
bielulă poporă dile negre/

—x—
Renta ungurescă scade mereu. Nu-i vorbă, 

in lunila din urmă a scăzută renta mai tuturora state- 
loră, der mai multă decâtă a ori cărui stată a scăzută 
renta ungures -ă Acesta-i celu mai doveditoru semnă 
despre starea cri'i ă a finanțeloră ungurești. Astfelă 
renta de aură a s ’ădi'tă cu 1’80, renta de hârtiă cu 
1 90 procente.

—x—
După cum anunță „Pești Naplo“, din cercetarea 

ministerului de interne In scandalâsa afacere a fi ș pa
nul ui din Somogy resul'ă, că funcționarulă Kle- 
menlic a pu ă mâna pe raportulă fișpanului și l’a vân
duta pentru suma de 50 fl. fostului advocată Franz Var- 
gay, care a mijlocită publicarea lui. Klementic a fostă 
imediată suspendată.

— x —
Ni se scriu din Betlână următârele; „Din purtea 

Ilustrității Sale Domnului Episeopă ală Gherlei s’a pro
movată de vprotopopă gr. cat. în Tractulă C. Cristu- 
rului zelosulă preotă ală Betlenului d-lă Gregoriu Pu.ș- 
cariu, ună bărbală cu tactică și adevărată spirită pre- 
oțescă căruia-i dorimă succesă în nouiă rangă. A- 
cesta denumire a eausată atâtă în Parochia Betleană 
întregă poporului, câtă și tractului, pentru care e desem
nată, nespusă bucuriă. — Călâloriulă*

—x—
„Prutu“ se numesce ună nou (Jiară română ce 

apare odată pe săptămână în Huși, România.
—x—

Nu trece săptămână fără sinucideri in orașulă 
kulturegyletistă Clușiu Cea mai nouă e sinuciderea 
prin otrăvire a soției conductorului de locomotivă Mi- 
chailă Caplan, întâmplată la 14 Oetomvre n.

Soția lui Simionă Stirjac din St. Mărtină a născută 
la 5 Oetomvre n. trei copii. Atâtă mama câtă și copii 
suntă sănătoși.

—x—
In pădurea ChezdiOșorheiului pădurarulă Da- 

niil Reaz dete peste locuitorulă din Kaszonfalău George 
Cosii care cu soția, cu fiiulă și cu fiica sa luau lemne 
din pădure. Pădurarulă vru să-i secvestreze boii dela 
cară, Costi se opuse, der ună glonță in peptă îlă trânti 
mortă la pământu. E'ă plata ce știu să ia slujbașulă 
ungurescă unui sărmană omă pentru câteva bețe de 
lemnă. Ce miseriă! Ore acelă slujbașă nu-i pute în
semna numele și să lă dea pe mâna autorității compe
tente ca să-lă pedepse-ică ? Der nu, i-a trebuită sânge o- 
menescă!

—x—
In Șimlâulă Silvan iei nisce hoți au spartă in 

noptea de 7 spre 8 Oetomvre n. ușile oficiului de dare, 
dâr n’au putută fura nimică. nefiindă in oficiu nici ună 
bană gata.

— x—
Ună Română din Cisnădioră lângă Sibiiu a 

găsită în Cibină cadavrulă unui copilă de vr'o doi 
ani. Copilulă era îmbrăcată cu o hăinuță roș'ă și cu 
două cămăși, dâr desculță. Deârece pe fruntea copilului 
suntă urme de răni, se va face cercetare judiciară, mai 
alesă <ă nu s’a arătată disparițiunea copilului.

—x—
Pentru serviciile aduse maghiari imului, minislrulă 

ungurescă Treforl a ,răsplătită* pe preoții gr. or. Ionă 
Crișană din Bo'ană și lacobă Terehils (?) din 
Șeica mare cu câte 50 fl. — Voră li ținuți minte!

—x—

FOILETON U.

TOMNA!
Ună glasă de clopotă, mestecată c’unu jalnică ro 

potă de isvore, scoboră printre munții de vecuri. Blânda 
natură, aerulă răcoritoră, zuzurulă fruncjeloră, tâte is- 
bescă așa de cu duioșiă sufletulă și inima, câtă pari 
schimbată cu totulă. Ună doră sălbatică clocote in ini- 
mele sdrobite; timpuri vechi revină în taină îndesându-se 
în vr’ună unghiuleță ală creeriloră. Ventu ă dezlănțuită 
de brațele firii umblă ca ună nebună după (ine scie ce 
năzdrăvenii. Nopți întregi de-a-rândulă elă pribegește ca 
ună nenorocită, și abia câte odată odihnindu-se poți dis
tinge acelă pică — pică — pică, mole și dul ie, dela stra- 
șina casei.

Luna palidă și rece jâcă fantastică printre norii 
grei, ce cârpăcescă tăria, precând grierii vestescă <j‘*e 
grele. Nâptea acâsta atâtă e de tristă! Pe colibile sâ- 
raeiloră au începută deja a se scobori ună roiu de griji. 
Retrasă într’ună ungheră ală odăei, stau ră(jimată de pâ- 
retele umeda cu mâna stângă luriecândă pe frunte, âr cu 
drâpla printjândă ună painjine. Pe afară frunzele, ca 
nisce âspeți vechi, incepă a se peronda la gemuri și lu- 
ându-șl adio dela mine, plâcă departe, in lumea de unde 
nu se voră mai re’ntârce.

Lumea basmeloră cu rnisteriâsele ei personage în
cepe sâ ocupe terenă in mintea mea. Veacurde rândă 

pe rândă se’utipărescă în creerii îmbătațl de jalea pără- 
uașului ce plânge, plânge după dragile lui soriore, er anii 
copilăriei, tineri cum suntă ei, vină a’mi face presentulă 
uitată, viitorulă puțină interesantă, trecutulă insâ? 0, 
trecuiulă atâtă de curiosă!

Aerulă dulce și plină de miresme s’a strecurată 
deja cu ultima fibre. Pajiștea împestrițată, erl numai cu 
felă și felă de mirositore flori, a<ji tristă și pusliă, își dez
bracă haina de sârbătâre și îmbracă culorea tristeții, ru
gina vremii.

In noianulă de vremi trecâlore, pe o singură clipă 
trecă tote din lume. Voră trece întocmai părăuașă și 
flori, codrii și văi, prietenii mei de odiniâră. Sufletulă 
rămâne cuprinsă de ună simțâmântă deprimătoră. Buzele 
bălbâe cuvinte neînțelese și totuși pline de durere, cu
vinte. cari vecinică rămână tipărite în inimă și minte; 
Cu durere se desparte de voi sufletulă meu, de voi ce 
ați sădită in mine ună doră nemărginită, voi, flori și 
isvâre, codrii și câmpii, munți și văi;

Din visurile nâslre de aură rândă pe rendă (jilele 
și anii i.și răpescă partea loră trecândă peste noi ca fur
tuna peste mormintele uitate.

Ună sgomotă trecâtoră și tristă s’aude pe-afară. 
Povestea fruntjeloră e așa de jalnică. Liniștea eternă a 
lumei pare-că se pregătesce acuma, și nâptea acâsta 
par’că scurtă vederea, imbrobode ochii cu întunecimea 
cea mai din afară, precând creerulă ascultă ce vîjâe in 
ureche, âr mintea numără bătăile neregulate ale inimei.

Respirulă este așa de greu. Elă umple totă casa, elă 
sboră din unghiu in unghiu caulândă după repausă, der 
nicăirl nu lă găsește. Ideile par’că multă mai sarbede 
ca altădată, prin(jendu-te in lațulă loră fină te tragă, te 
împingă încolo și ’ncâ.c, după cum creanga salcâmului 
se mișcă mai tare seu mai puțină de venlă!

Sâ ai răbdarea de a le asculta tote. Să poți fi mai 
rece, mai pacientă. După o luptă zădarnică de câte va 
bre nemernicia lumei te-ar face sâ crecjl că totulă e ună 
nimica..............................................;..............................

Astăzi par’că tote suntă mai posomorite, tâte suntă 
mai aspre, mai colțurose, și liniile nemărginitului incepă 
a se mărgini, a se pierde, a se cufunda într’ună noiană 
de gânduri melancolice.

Firea întregă începe sâ tacă, sâ inchidă ochii, să 
nu mai misce nici frurnja In codru, nici pasârea pe crângă, 
nici bon(jarulă in aeră, nici peștele in apă.

Grădinile înflorite, aleele mari și stufăse, rlurile și 
apele ce se mlădiau, curgândă in albia loră, pasările cer
tărețe și ori-ce glasă de viâță, pare că mereu—mereu 
dispară în oceanulă de timpă trecâtoră, lâmânându-ne 
dreptă mângăere singură numai greurușulă ce cântă așa 
de tristă și răgușită.

Vântulă, acestă spirită desmoștenită, pe care nu-lă 
cuprinde nici pământuiă nici cerută, însoțită de glasulă 
tristă ală grierului, mugește prin pustietățile lumei deșerte, 
urmată de nădușitulă blăstemă ală arboriloră, munțiloră, 
văiloră și câmpiiloră.
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I.i comuni A gardfl de lângă Murășă s’a ivita 
Intre porci bo'a numita arsura de splina.

La congresulă filoxerieă, care se va aduna 
in curendă la O des sa, România va fi representată de 
d-mi Viizu, profesorii la facultatea de sctințe din Bucu- 
rescl, și Konya, ambii membrii in eomisiunea superiâră 
pentru constatarea filoxerei.

Esposițiunea agricola din Zerneștl.
(Urmare și fine.)

In următârele vomă arâta in fine personele cari și 
lucrurile pentru cari au fosta premiate seu distinse:

1. Pentru boi de jugă s’au premiata: Pușeariu Io- 
sifă advocatO, Bodariu lonă din Vlădeni și Ctolană lona 
din Țințarl. Diplomă de reeunoseință au primita: Radu 
Mețiană, Garoiu Stand, Nișe.ovă Radu din ZernescI, Stoia 
Elefterie din Vlădml și Micu Moise din P. Mărului.

2. Pentru vaci cu lapte s au premiata : Taritu Stand 
și Folea Nicolae dm ZernescI. Au primită diplome : Tra- 
iană Mețiand și lond Mânecuță.

3. Pentru viței s’au premiată: Taritu Stand, Vlad 
Piscu din ZărnescI și Ion Stoiand din Brand.

4- Pentru bivolițe cu lapte s’au premialii: lond 
Rațiu, Ilariu Plotogea și Giigore Gațieiu.

5. Pentru viței de bivold s’au premiată: Dan Ni- 
codim, lond Jarca Șona, și Moise Moșoiu.

6. Pentru iepe cu mânzl s’au premială: lonă Ra
țiu, Ion Dană, și lacobă Baleașiu.

7. Pentru mânze s’au premiată: Bucură Țogoe, 
Spiridonă Rosorea, Ion Irimie Ripea, llarie Reitu, laeobd 
Baleașiu.

8. Pentru (porci) scrâfe s’au premiată: larca Șona, 
lohasz Gabor. Parasehiva Neculae, Stoica Sdrailă; diplomă 
de reeunoseință au primită: Teodoră Vulsan, StofT lonă, 
Bobocă Dumitru, lacobă Zorea.

9. Pentru oi s’a premiată : Traiană Mețiand ; pen
tru mei s’au premiată: Mânecuță Ion și Guguiand Nt- 
colae.

10. Pentru gtâu s’a premiată Toma fond din So- 
hodolă, pentru ovăsă și orză lond Mânecuță din Poiana 
Mărului; penlru cucuruzii lond Șenchea din ZărnescI; 
diplome de reeunoseință au primită: Leonte Pușeariu 
din Sohodold, Martin Tarsch din Șercaia Nicolau Garoiu 
din ZărnescI, Ștefană Băncilă , Moise Micu , F.lefterie 
Stoia, Molnar Albert, lond Vladă.

11. S’au premiată pentru zarzavaturi și pâine: Si- 
meonă Ianeulescu pentru o coleețmne de verdețuri; Mar
tin Tarsch pentru varză; Orlovsky Gyuia penlru mor 
covl; Maria Gogonea pentru ceapă; Francisca Schuh 
penlru pătrenjei; Leonte Pușeariu pentru colecțiune de 
pome ; Petru Danciu pentru mere; lonă Mânecuță pen
tru pere; lonă Șenchea pentru prune; diplome de laudă 
au primită Eufrosina Mețiand; Breltyei Pâi, Ion Șenchea.

12. S’au premiată : pentru caș^avală lonă Moșoiu ; 
pentru brânză Todoră Vulsană; pentru lapte grosd (acru) 
Vladă Enescu,

13. Pentru țăsăturl și lucru de mână femeesci s’au 
premiată: Anna Ciurea, Eeaterina Bade, Anna Băncilă, 
Efrosina Tomasă, Paraschiva Isaacă, Maria G. Grămadă, 
Reveica Nicolae Dragoșiu, Anna Ion Oncioiu Diplome 
de laudă au primită: Maria Stanciu Garoiu. Reveica la 
cobd Zorea, Pelagia losifă St. Popa, Maria lond Pandrea, 
Anna N. Grozea, Anna Haralampie Ungurii.

Penlru cusături au primită, in lipsă de premii, di
plome de laudă: Hortensia Popoviciu, Maria A d. Badiu, 
Elena Isaacă, Otilia Gogonea, Cornelia Popă. Maria Ionii 
Vladă, Maria Ilariu Hotogea, Silvia Leonte Pușeariu, Ma
ria Moise Micu.

14. Totd din lipsa de premii, s’au dată diplome de 
reeunoseință iui Kopony Martin pentru diferite soiuri de 
hârtift din lemnă; lui Mețiand lond pentru materialulil 
brută de bradă; lui fond Șiona pentru scânduri, și lui 
Orlovsky Gyuia pentru colecțiunea de diferite soiuri de 
lemne de pădure ; apoi lui Nicolae Pană pentru unii plugă

De trei ori blăsfămatd fiă câsuld in care le-am 
vătjulă pre line lume de miserii — îngână orfanulă ne
norocită. De trei ori blăstămată fiă minutulă in care am 
simțită ce este a trăi, — bâlbăe săraculd năcăjită ce 
pre lângă o cojă uscată de mălaiu ișl trece amarulă 
vieții incungiuratd de mulțimea nemiloșiloră. De trei 
ori blăstămată fi tu soite netrebnică a vieții mele, șop
tește omulă întinsă pe patulă de durere și dorindă așa 
de tare să vadă odată lumina 4llei..............................

E la medulă nopții! Colo in tjarea depărtată unii 
locd misteriosă. In giuruld focului ună trupă, o infăți 
șare de omd. E tinăruld păstor u Ună chaosă de ide, 
trecea prin mintea lui. O lume de fantasii ild incungiură ; 
und văcă de simțiri ild stăpânește. Din marginea co
drului, ce se pare și elă întocmai astfelă bătută de gân
duri, privește ștejarii cum se clătină de durerea ce o 
simțescă la despărțirea frundelord; ș: d'ce -’ Hai dorule 
să ne punemă pe gânduri, vino frundă îngălbenită și 
gata de plecare să ne lânguimă împreună ; plecă ți teiule 
crănga ta tristă cum se plecă durerea pe sufletulă meu 
și’n frămătă duiosă plângi cu mine Vino părăule și încă 
odată șoptiți cu inima o poveste de dragă ; vino și plângi 
cu mine după spuma pierdută, pre când eu plânge-voiu 
tinăra ml vristă. Cân'ă păsărică, cântă și tu cu durerea 
mea, suspină și tu cu sufletulă meu. O! cum s’a stinsă 
atâta doră in nâptea acăsta veclnică, pre când voi mur- 
jnurătâre isvâre n’ațl mai încetată de a vă jălui, ăr tu

făcută de elă însuși, despre care s’a constatată, că umblă 
forte nșord.

15. In fine amintim! aici, că s’au lostd espus" din 
partea d-nei Maria Garoiu diferite dulcețuri fdrte gustose, 
asemenea dm partea d-net Maria Rață, apoi diferi'e corn 
poturi dm partea d-nei Miria Peveiu, au fostă multe alte 
lucruri espuse mai multă numai penlru complectarea și 
inlruinsețarea esposiției, care iote ară fi meritată nu nu
mai diplome de reeunoseință, ci chiar premii; der reu
niunea înființată abia de câțiva ani nu dispune de capi
tale, și așa trebue să se mărginesc! și să se restringă la 
împărțirea premieloră, nu pentru că n’ar merita multe 
și mulți premii pentru lucrurile loră espuse, ci mai mulul 
din lipsa de mijloce pentru procurarea de premii și toc
mai dm aceslă motivă intonămă și aici de nou ceea-ce 
amă (jtsd mai susd, că este de dorită, ca cei mai inte- 
ligențl și cu stare mai bună materială se resigneze la 
premiele loră in favorea celoră mai inferiori loră, decă 
lotuși espund vite seu lucruri demne de premială. Comitetuhl 
arangiatoră nu s’a mărginită a espune numai lucrurile 
arătate de reuniunea economică in programa edală, ci 
a mersă ceva mai departe, și pe lângă vitele și uneltele 
necesare penlru cultivarea pământului, pe lângă totd fe- 
luld de fructe, pome, legumi, verdețuri a esptisd și tdte 
felurile de țăsăturl, cusături, pânțjării și pănurl, și cu 
totd dreptulă potă Intra și acestea lucruri in cadruld 
unei esposiții economice, căci la noi cultivarea pămân
tului și economia de vite merge mână in mână cu eco 
nomia de casă.

Mai nu esistă fatniliă, in care bărbatulă se se ocupe 
numai cu plugări ulă și economia de vite, er femea nu
mai cu economia de și din casă.

Soția este tovarășă de luuu nedespărțit ală bărbatului 
de cu primăvăra deia sămenată până tomna la imblătitulă 
ăucateioră, dăr nici băibatuld nu stă cu mânile in șină 
in tjile de ploe său ernă, când nu pdte lucra afară, ci 
dă totd ajutoruld posibilă soției lui la lucruld lânei, câ
nepei etc. din acestă punctă de vedere, numai o espo- 
sițiune ca cea din ZernescI este o adevărată oglindă a 
stărei economice a țăranului, numai o astfelă de espo- 
sițiă pole arăta tote trebuințele lui și modulă, cum să 
satisfacă acelea.

Esposiția dm ZernescI a fostă abundantă de totd 
felulă de lucruri ținetore de economiă, der timpuiă chiar 
și numai pentru o fugitivă privire a acelora a fostă prea 
scurtă; credemă insă, că in viiloră Reuniunea econo
mică va afla vre-und mijlocă, ca esposiția cu deosebire, 
dăcă merită, să rămână tuturora celoră interesați des
chisă mai multă timpă, spre a pută fi mai bine studiată; 
multe lucruri forte frumose și de lipsă din unele sale, 
ard afla imitatori in alte sate decă ar sta mai multă 
timpă espuse spre a se lua de modelă, căci numai ast- 
(eld esposițiumle vord avea și unii folosd practică penlru 
poporu ă în mijloculă căruia se arangeză espoMțiunî.

ZernescI, Octomvre 1887.
Unu participantă.

Ultiuie sciri.
BerlinU, 17 Octomvre. — „Die Post" dice 

că în vederea situațiunii actuale a Franciei și 
alianța celoră 3 puteri din centralii Europei, unii 
răsboiu este multă timpă imposibilă. Bulgaria, 
adaugă acâstă foia, va câștiga timpă pentru a 
întări eituațiunea sa.

Roma, 17 Octomvre. — Guvernultl a co
municată lui Menabrea resultatulă întrevederii 
dela Friedericbsruhe și desminte sgomotulfl, că 
arangiamentulu încheiată între d-nulu Crispi și 
principele de Bismarck să fiă ostilă Franciei. 
Italia nu va consimți niciodată la anularea ale
gerii principelui de Coburg.

Londra, 17 Octomvre. — ț)iarulu „Morning 
Post“ sfătuește pe Englitera să adereze în modă 
formală la tripla alianță, pentru ca să paialiseze

lună ce stai ca o pază de-asupra bradilord par’ca-i în
cremenită pe tăriă uitându-te la mine ca o nebună și 
negândindă că privirea ta îmi naște in sufletă atâta du
ioșia și’ml isvorăște atâtea lacrăml. Eră voi dragi oițe 
paștețl in giuiulă meu, paștețl din erbă ruginită, unde 
adi mâne troenii și viscolii voră paște!..........................

Și totuși, câtă se ține omulă pe sine a fi! O scurtă 
privire, etă vieța lui. Der ore într’unil momentă față cu 
eternitatea, ce poți isprăvi? Câștigi gloria?! Gloria pen
tru tine, more totd cu tine! De asupra grOpei tale pote 
nimică, pâte vre-und acață de’și va tremura cregile lui 
triste, atunci când tomna, aceslă semnă ald morții, des- 
vălește brațele preste fire. Când ai crede că lacrămile, 
acești crainici ai durerei, au secată, atunci ele isvorăscă 
c’o nouă putere. La rada fericirii abia că ți-a fostă ier
tată, să visezi numai, și ătă und nord de tristeță s’așădă 
pe sufletuld tău............Astfelă ca (runda treci deră din
lume. Pe aripa desamăgirii ilusiile linerețelord se ducă 
spre țărmurulă zădărnicirii, de care tote se voru sparge. 
Din culme le scoborl in vale nerămânendu-ți alta derâtd 
să privești acolo, unde gloria, numele, averea și noroculd 
au rămasă pe veci. Da, căci in fundă geme furtuna, vis
colește apropiata ărnă, și de durerea și dorulă tău, ne 
bună, nimeni nu va mai ține sămă. Adio veră!

Șardd, tâmna 1887.
Traianu H. Popu. 

proiectele răsboinice ce se atribue Rusiei și 
Franciei.

Parisă, 17 Octomvre. — Nisce depeșl en- 
glesescl anunță că situația în Bulgaria s’a în
tărită. Turcia consideră Bulgaria ca o provin
cii! perdută pentru imperiul ii otomană și care 
nu mai merită nici ună sacrificiu.

Constantinopolă, 17 Octomvre. — Pbrta re- 
fusă d’a continua tratările cu Rusia în privința 
cestiunii bulgare. D. de Radovitz, ambasadorulfl 
Germaniei a fostă primită în audiență de Sulta
nul ă și la încredințată că pacea nu este de loeă 
amenințată.

„Journal des D6bats“ publică următdrea te
legramă din BucurescI: „Se asigură că guver- 
nulu bulgară uimdaâ a trimite misionari politici 
la Bulgarii din Macedonia pentru a ațîța acolo 
o insurecțiune în potriva Porții. Acestă faptă 
s’a constatată prin rapârtele agențiloră români 
ai societății macedo-româue.“

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

LONDRA, 18 Octomvre. — Intr’ună me- 
etingă la care au participată 4000 de inși, lu
crătorii fără ocupațiune au cerută din nou lu
cru, In Mansion-Hause au fostă refusațl. Mul
țimea voi apoi să mergă în City, dăr a fostă 
împedecată de polițiști călăii. Mulțimea s’a o- 
pusă. Suntă mai mulți răniți, 20 de inși au 
fostă arestați.

COPENHAGA, 18 Octomvre. — Marele 
principe succesorală tronului, prințulă grecescă 
George, fiica prințului de Wales Victoria s’au 
bolnăvită de pojarfl.

Li VERSE.
0 părechiă siirdo-mutâ. — Din Oedenburg se scriă, 

că talele trecute s’a legată acolo o căsăloriâ, insemnată 
prin aceea, că atâta mirele câtă și miresa suntă su r do
rn u ți. M.jlocitorul acestei ăsătorii se <jice, că a fost ună 
atnică ală mirelui, care incă e surdo-mută. Decă e 
adevărată soirea acesta, ce nu tragemă la îndoială, atunci 
putemă să numimă tinăra păre-'h ă de cea mai fericită 
pe lume, pentru că de sigură — nu se va certa nici 
odată !

Unde e clopotulu ? — Be Malulă Mureșului lângă 
Aradulă-nou este o comună mică cu numele Zsigmond- 
hâza. In comuna acesta se afla până erl alaltăerl și un 
clopolă, pe care însă Omenii nu-lă folosau, pentru că 
confesiunile diferite din comună nu s’au putută înțelege 
intre sine că care preotă să sfințăscă clopolulă ! Cu clo- 
potă nesimțită apoi nu e bine a atinge susceptibilitatea 
— sfințiloră de susă! Clopolulă a rămasă deră nefolo
sită, și era ună mără de cărtă intre confesiunile din 
Zzigmondhâza. Ună hoță genială s’a pusă insă să-i 
mântuiașcă pe toți de griji și de năcasă, deslegându-le 
nodulă gardiană astfelă, că le-a furată clopolulă! Se 
c|ice acuma că omenii din comună ar fi forte mulțămițl 
că s’a întâmplată aeăstă hoți! și că nu se bată de locă 
idupă clopotă, ca nu cumva să se înceapă certa de nou 
nlre ei I

Necrologd. Teofilă C. Gerasimă, comerciantă în 
Câmpeni, în numele său, ală consârtei sale Emilia, fiica 
Oltilia și fiulă Enea, apoi I6nă Hocmană ca moșă, Fran
cisca Weirather și Elena Hocmauă ca mătușe, Aronă 
Gerasimă protopopă, lonă Gerasimă jude regescă, și luliu 
Hocmană cancelistă regescă, ca unchi, Ana Hulea preo- 
lesă, Veronica Metea preotesă și Maria Hulea proprietă- 
resă și notăreșiță, precum și ală tuturora celorlalte rudenii, 
anunță cu inima frântă de durere mortea prea iubitului 
loră fiiu, frate și nepotă Emiliu Gerasimă, studentă 
in classa I gimnasială a gimnasiului dfci Blașiu, carele 
după ună morbă scurtă de abia 3 file, in frageda’i 
vârstă de abia 10 și jumătate primăveri, a trebuită să 
se despartă de toți cei cari ilă iubeau, dându’șl la 24 
Septemvre st. n. nobilulă său sufletă in mânile a totd 
pulintelui Creator. Fiă-i țărina ușOră și memoria neuitată.

Berderca îngerului nostru fiu, pre care l'amd iubită 
mai pre susă de tote, pentru nobilulă său sufletă, m’au 
făcut necapace de a mă pute adresa mai de timpuriu cu 
anunțulă cătră d-vostră. Acestă ingeră perdută și sufletă 
nobilă încă in etatea lui cea crudă abea de 5 ani, pe când 
ini ă nu seia ceti, a declamată «Movila lui Burcelă* la 
adunarea generală a despărțământului nostru în comuna 
Albacă, sub presidiulă directorului Alesandru Filipă; în 
timpuiă celă mai scurtă de 3 săptămâni acestă nobilă 
sufletă șl-a știută câștiga iubirea superioriloră din In
ternată, cu cari a convenită mai desă la masa acestora, 
precum și iubirea tuturoră lineriloră din internată.

Cu aeăstă ocasiune aducă mulțămita mea prea sti- 
mațiloră domni Dr. Grama, l)r. Bunea și Hosu, cari in 
tolă decursulă oreloră nod re celoră mai triste, nl-au 
stată intru mângăere și ajutoră, până la moinentulă din 
urmă; asemenea aducă mulțămită d-lui profesoră Bonfiniu 
și domnului și amicului Bapiu, notar consistorială, pre
cum și stimatei sale consorte, precum și tuturoră stima- 
țiloră domni și domne, cari ni-au însoțită a petrece pe 
ingerulă nostru până la loculă de odihnă în cimiterulă 
gr. cat. din Blașiu.
Ediloră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresiauu.



Nr. 220. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Ouraulâ la barat do Vloua
din 14 Octomvre st. n. 1887.

Rentă de auri 5% ... 99 85
Rentă de hârtiă 5°/c . . 85.75
Imprumutuli căilori ferate

ungare........................ 149 25
Amortisarea datoriei căi-

lorft ferate de oști ung. 
(1-ma cm isiune) ... 96 90

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de oști ung. 
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei căi- 
lori ferate de oști ung. 
(3-a emisiune) .... 11422

Bonuri rurale ungare . . 104 20
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miși.............................. 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vini ung........................ —.—
lmprumutulil cu premiu 

ung.................................  122 75
Losurile pentru regularea

Tisei ;i Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 80 95 
Renta de arg. austr. , . 82 25
Renta de auri austr. . . 11210 
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile bănccl austro-

ungare ........................ 884 —
Act. băncel de credită ung. 284.75
Act. băncel de credită austr.283.70 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d'orI .... 9 93
Mărci 100 împ. gerin. . . 61 40 
Londra 10 Livres sterlinge 125.50

scrisurile fonc. • Albina» 6°/0 . • 101.—

n * „ 5»/o . 1) 98.—
duble Rusesc! • 109.—

Discontulă . » 7— 10°/, pe

Bancnote roinânesci .... Cump. 8.57

\rgint românesc..................... » 8.49

'lapoleon-d’orl......................... • 9.89

nre turcesc!............................. • 11.21

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

ialbenl...................................... » 5 86

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Octomvre st. n. 1887.

germano-romanu
DE

THEOCHAR ALEXI
A NOUA MIIĂ de BXEMPLARE.

Opu aprobată de Minisfernlă Instrucțiunei Publice 
alu României sub Nr. 11,230 din 27 Octomvre 1866.

Agreată de Maiestatea Sa Carolă 1. Regele Româ
niei, conformă notei înaltului Sfin Cabinetfi din 26 (8) 
Decemvre 1880.

Se află de vendare la fote librăriile notabile.

fi. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemplarul!!.
Librarii primescă raliate forte considerabile.
A se cere exemplare din Tipografia. ALEXI, căci 

celelalte simtă contra-facute. i —12

Făcu cunoscuta Onor, pubhcfl cumcă mi-au 
sosita stofe franțuzești și englezești de 
tomna și de ernă.

Una renda de haine completa îla facă în 
48 ore, eră o păreche de pantaloni în 6 ore.

Roga pe Onor, publică a me onora cu nu- 
mărosă clientela. ZS| îffl()N[) ^RQN

croitorii de bărbați.
Ulița Vă mei Nr. 8.

tAvisu d-loru abonați!
Rtigămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenuinerațiunei să 

binevoiascâ a scrie pe cuponulft mandatului postalu și numerii de pe 
fâșia sub care au primită tfiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondzâ din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. 7HANS “
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PuUicatiunite „CANCELARIEI NKGRUȚIU, ’ — — SZ.-UJVAR. — ’
AMICULU FAMILIEI. Qiară beletristică și enciclo- 

pedică-literaiă cu ilustrațiuni, Cursulu XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei in numeri de câte 1 Va—cole 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică arliclii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Româniloră de pretulindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face cât6 o 6ră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vicjiloi-a din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiune pe anula intregă e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 1 
plătibill și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. CursulO XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 21/»—31/* cole; și publică arliclii din sfera tu
turora sciințelora teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețuia de abonamente pe anule intregO 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
libill 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- 
mătorele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețuia 20 cr.

Idealulă pierdută. Nuvelă 
C. Z Rovinară. Prețuia 15 cr.

Opera unui omă de bine.

de Paulina C. Z. Ro-

originală de Paulina

a

e
Prețuia 15 c-r.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

originală. —
— de Pau-

de

de

Georgiu

$
*

i
Probitatea în copilăria. Schiță din ,-fera educa- 

țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

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

Hermann și Dorotea după W. de Goeihe, iraduc- 
țiune liberă de Conslantin Morariu. Prețulă 50 cr.

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută in sa'ele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu NicOră prof. gim- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganula. Ună volumă din 14 cole. 
Prețulă 69 cr.

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

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privilăre la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea 1. Paulă Hunfalvy despre 
Cionica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl in vorbire .și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăte trei impreună 
costau 1 fl. v. a.

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

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
(6rte 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 scălele 
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulă intuitivă in folosulă

■j

Georgiu

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

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se insore. Nuvelă de Mai ia Schwartz
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea
lui Dragoșă. Nuvelă islorică națională. Prețulă 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune islorică după Wachs-
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

popor, de T. Roși».

co
co-

Ed.

V.

parandiali), a invățătordorfl și a alloră bărbați de scolă, 
de V. Gr. BorgovanO, profesoră preparandială. Pre
țuia unui esemplară cu porlo francată 1 II. 80 cr.
a. In literatura noslră pedagogică abia allămă vre-ună
opă, întocmită după lipsele scolelorO năstre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directori'oră și învățătorilorO ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manualii de Gramatica limbei române centru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescripiulă de dalo 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiutie de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

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

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

ciuni ș' cănlări bisericești forle fruinosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legală 50 
gală in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
t fi., in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciunl și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pen- 
iru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă 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 icăne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.: 100 esempl. 5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
mai multe icăne frumdse Prețulă unui esemplară 
espedată tranco e 10 cr.. 50 esemplare 3 II., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D N. Isusă ChristosQ. Prețulă unui 
esemplară legato e 15 cr.
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practică pentru învăță-
eleviloră normali (pre-
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