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In puține 4>le se’mplinescă 50 de ani, de când „Gazeta Transilvaniei" luptă pentru lățirea culturei române, pentru libertatea și drep
turile poporului românii.

Pe timpuld celei mai cumplite prigoniri a neamului românesciî, „Gazeta Transilvaniei" a arborată în mijloculu valoroșilor^ comercianțl 
români de odinidră din Brașovfi drapelulu redeșteptării naționale.

Cincizeci de ani de muncă, de grele și de necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescfl.
Generațiunea vechia și generațiunea cea nouă și-au datu mâna, au pusă umărO la umără, pentru realisarea marei opere a redeșteptării 

și a liberării poporului română asuprită.
Lucrat’au toți cu însuflețire bărbătdscă și cu statornicia sub drapelulă sfântă arborată de „Gazeta Transilvaniei" și urmându devisei 

nemuritorului bardă națională: „ bniți-v6 în cugeta, uniți-vS ’n simțiri!*
Și munca loră a fostă încoronată de succesă.
Unde eramă acum cincizeci de ani și unde suntemu astăzi! De s’a ridicată spiritulă poporului română, de s’a întărită consciința lui 

națională, de s’a pusă temelia la cultura lui națională, cine va susțind, că la acdstă lucrare mărdță națională n’a avută pdte cea mai însemnată parte 
(Jiarulă nostru, caie a mersă totdduna înainte cu lumina pe cărările întunecdse ce trebuiâ să le străbatemă?

Credincioși devisei ce și-au ales’o fii nobili și devotați ai națiunei în lupta pentru eliberarea și redeșteptarea națiunei române, amu făcută 
totă ce în putință ne-a stată, pentru ca 4>avulft nostru să pdtă corespunde câtă mai multă grelei sale chiămări.

Nu ne-amu dată îndărătu dinaintea nici unei greutăți, gata amă fostă a aduce ori-ce jertfă, și d£că în timpuri mai multă ori mai puțină 
favorabile, prin cari amă trecută, nu amu putută să facemă mai multă pentru foia ndstră decâtă amă făcută, causa au fostă firma ndstră hotărîre 
de a păstra în t6te împrejurările independența ndstră.

Astfelă, trebuindă să cucerimă tăremulu pasă cu pasă, i ‘ _ ■ ■■ ' . "
ne vedemu în posițiune de a realisa, cu încordarea tutnroră puteriloră nostre, cea mai ferbinte dorință a neuitatului și de fericită 
ală (Jiarultii nostru Iacobă Mureșianu, ca st avernă și propria nostră tipografia.

IncepSndn cu 4iua de 1 Ianuariu 1888 „Gazeta Transilvaniei" se va tipări în propria nostră tipografia.
în modulă acesta ni se dă putința de a aduce modificări și îmbunătățiri în partea tehnică și redacțională a Miei ndstre.
Facemă t6te acestea, fără a cere însă și din partea publicului să facă mai mari jertfe. „Gazeta Transilvaniei" va apără 

ariu 1888 încolo totă în condițiunile de pănă acum ale abonamentului.
Aducendu acesta la cunoscința cetitoriloru noștri, îi asigură mii, că nu ne vomă abate din calea ce-o străbatemă acum de ună jumătate 

de seculă, ci că vomă lupta și în viitorii cu îndoită putere și cn același devot.ainentă pentru apărarea, ridicarea și întărirea românismului.
Și ca să putemu contribui cu efectă la realisarea aspirațiuniloră ndstre îndreptățite naționale în acostă inonarchiă, vomă stărui înainte de 

tâte să ținemă sosii și să păstrămă nepătată steagulă solidarității ndstre naționale, ală unirei și ală bunei înțelegeri între toți factorii poporului nostru.
Suntemă tari în convingerea, că toți cei ce cugetă sinceră și curată asupra chiămării Românului în aceste critice timpuri voru pune cu 

cu toții înainte, der numai înainte, cu unanima strigare:

amu înaintatei încetă, ddr sigură, și abia astăzi, după cincl-tjecl de ani de muncă, 
i memoria editoră

și dela 1 Ianu-

noi uruărO la nmăru și astfelu vomu merge 
Dumnedeu și dreptulu nostru! Iledacțiunea.

„Situațiunea României."
Sub acestu titlu, „Libertă Roumaine" de 

Duminecă publică ună interesantă art.iculă de 
fonda, în care se vorbesce de greutățile prin 
care trece în acestă momentu politica europănă.

In complicațiunile ce potă să se ivescă, 
României îi va fi greu să stea neutră, dice a- 
cestă cjinrfi > ȘÎ pornindă d’aci, elă analisăză si
tuațiunea României în două hipoteze: ca aliată a 
Austriei și ca aliată a Rusiei.

Aliată cu Austria, 4’ce „Liberte roumaine", 
România „va jena multă operațiunile armateloru 
rusescl*

Aliată cu Rusia, România „pote ține pe locă 
cela pușină trei sute de mii de oștire austro-ungară, 
în Banatu și în Transilvania.*

„Libertă roumaine" conchide astfelă:
„E peste putință să se scie ce se petrece in ean 

celariele europene și namă pute spune nici ce gândesce 
guvernulă nostru; der e ună faptă sigură, anume că Bo 
mânia e arji ună stată de care trebue să se țină sămă 
și care pole, aruncându-șî sabia in cumpănă, să facă să 
se aplece balința victoriei de partea sa.

Situațiunea acesta e estremă de avanfagiosă, der 
și estremă de delicată. Tătă lumea o scie, der nu fără 
mândriă constatămă că acăsta să scie și dincolo de 
fruntarii și că străinii se ocupă de atitudinea ce amă 
putea lua in cutare anume imprejura-e. Concursulă 
său dușmănia năstră suntă cântărite după drăpta loiă 
valăre și puterile cari potă pune pe picioră de răsboiu 
ună milionă de omeni se întrebă cu nelinisce ce vomă 
face noi atunci când ele voră recurge 'a arme.

Să sperămă că crisa actuală se va resolvi pacinică; 
der, in acestă casă, noi vomă fi avută partea nostră de 
acțiune și istoria va spune intr’o <}'• cu câtă greutate a 
apăsată, asupra hotăririi potentațiloră, cari decidă de 
sărtea lumii, mica Româniă, altă dală ignorată, umilită, 
tratată cu disprețQ.

Și acestă capitolă nu va fi unulă din cele mai pu
țină interesante din istoria năstră contimporană».

Respunsfl la atacurile contra prințului 
Bulgariei.

„Gazeta de Colonia" de câtva timpă atacă 
fdrte aspru pe prințulă Bulgariei, făcându-lă vi
novată de situațiunea încordată de adi și înpu- 
tându-i că e unelta Orleaniștilorfl. I se mai im
pută prințului Ferdinand că a fostă încuragiată 
de Unguri să candideze la tronulă bulgară.

Unulă din membrii guvernului bulgară in
terpelată fiindă asupra acestoru atacuri precum 
și asupra atacuriloru contra primului ministru, d. 
Stambuloff, a dată respunsulă următorii :

Forma guvernului și originea dinastiei loră în Franța 
polă ave însemnătate pentru Germania și Rusia. A pre
tinde însă că originea prințului Ferdinand neliniștescă 
pe aceste două puteri însemneză a’șl bate jocă de ce
titorii săi.

Ca și prințulă de Battenherg, prințulă Ferdinand 
nu pote fi pe fronulă Bulgariei decâtă ună patriotă bul
gară. înrudirea sa cu alte Curți va servi interesele bul 
gare, pe când tronulă bulgară nu pote fi de nici ună (o 
losă causei orleaniste în Francia.

E cu totală falsă aserțiunea, că prințulă Ferdinand 
a fostă alesă prin subterfugiu și in potriva voinței deputați- 
loră. Prințulă Alexandru a făcută să se răspândescă 
prin amicii săi o copiă din scrisorile sale, în care elă 
spunea că, dăcă Bulgarii nu potă să aștepte într’ună 
chipă nemărginită, trebue să se grăbescă a alege ună 
suverană avendă legălurl cu curțile suverane, pentru a 
garanta independența Bulgariei. Deputății aveau o în 
credere nemărginită în regen'.I și In guvernă. Ei ar fi 
acceptată ori-ce prință propusă de cătrâ aceștia, și at}I 
suntă fericiți că au alesă pe prințulă Ferdinand, care 
răspunde pe deplină dorințeloră națiunei. Alegerea s’a 
făcută In unanimitate. Chiar oposiția, în adunarea cea 
mare, s’a grăbită să ajute țâra pentru a eși din situa- 
țiunea sa precară.

Deputațiunea adunării avea misiunea să mergă la 
prințulă la Ebenthal și sădă aducă In Bulgaria. Adunarea 
a așteptată la Tîrnova pănă la primirea insciințării pre
ședintelui adunării, că prințulă amânase sosirea sa iu 
Bulgaria pănă după înțelegerea cu puterile.

Asemenea e falsă aserțiunea, că candidatura prin
țului de Coburg fusese încuragiată de Ungaria. Bulgarii 
n’au de locă obiceiulă să caute sfaturi în străinătate, și 
mai puțină încă să asculte pe nisce cavaleri de industria 
ca faimosulă Waldapfel, devenită celebru prin șan’agiulă 
său. Waldapfel avu la Sofia relațiuni numai cu Mon- 
seniorulă Clement și în Zankoviștl.

Guvernulă posedă acte autentice care arată, că co
rnițele Huniady a plătită restaurantului Kaaak 1500 franci 
ca cheltueli de masă pentru 15 (|ile.

Aci se crede că Waldapfel a fostă trimisă la Sofia 
fără soirea prințului Ferdinand în scopulă de a scote 
bani dela familia prințului, in casulă când prințulă ar 
consimți să accepte corăna ce ’i fu propusă in Decemvre 
de deputațiunea marei Adunări.

Viena, 25 Decemvre 1887.
(►Coresp. part, a Gaz. Trans.»)

Sărblâorile au sosită și se pare câ ară fi vărsată 
balsamă inântuiloră in controversa războinică. Din tăte 
părțile ne încurgă sciri imbucurăiăre și se vorbesce des
pre regularea cestiunei bulgare, care după părerea ge
nerală a fontii motorulă principală ală concentrăriloră 
rusesal. Decă aceste „sciri se voră adeveri, atunci tote 
temerile se voră concentra in desvoltarea lucruriloră :a 
mu'tă bântuitei Bulgarie. După cum aflămă din ,Be- 
publique Frarțaise" Țarulă s’ar fi esprimatu, cii dănsulă 
nu doresce răsboiulă și tăie încercările dea-lâ îndupleca 
voră rămâne zădarnice, insă ar fi decisă a face tăte pre
gătirile, ca fiindă atacată să pătă înfrunta răsboiulă in 
avantagiulă Rusiei.

După cum vedemă, tote asigurăiile de pace au 
două frțe și suntă de temeri urmate.

Apiriținnile acestea mai nouă au dată unoră or
gane de publi-itate ansă, de-a privi răsboiulă, care a 
pusă întrăga presă și diplomația eurooănă în mișcare, 
ca delăturată. Amarnică ne-amă înșela, când amă da cre- 
(jăinăntft acesloră sciri optimistice. — Oficioșii de aici 
iau numai cu cca mai mare reservă notiță despre a- 
cesle aserțiuni și declară, că n’au nici o cunoscință des
pre schimbarea stării acute.

Nu dubitarnă nici noi, că caracterulă încordării in
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tre Austria și Rusia se va schimba, pășindă la aplana
rea stării bulgare. Întrebarea principală insă e, că fi- 
va Rusia aplecată a desarma până când încurcata ces- 
tiune bulgară nu va li resolvată? și putemă noi sci, că 
Rusia invoi-se-va cu negociărl diplomatice, căci guver- 
nulă rusescO n’a dată până acum răspunsă la notele 
privităre la concentrarea trupeloră sale Pre-upunăndă 
chiar, că Rusia ar fi de acordă, ca conflietulă se se a- 
planeze, prin resolvarea cestiunei bulgare, putemă noi 
din aceasta deduce, că răsboiulă ar li delăturată? Nu 
s’ar pute nasce din nou complicațiunl, cari ară provoca 
nemulțămirea marelui imperiu moscovita?

Deocamdată dâr nu putemă cjice, că «ituațiunea s’ar 
fi schimbată spre bine seu spre rău. Ruda nu va des
arma și pericolulă esistă încă.

*
Foile germane au întâietatea de-a fi totdeuna mai 

bine informate de câtă ale ndstre. „Kolnische Ztitung" 
ne comunică, că 4llU'el°rf' vieneze li s’ar fi interniști 
din partea procurorului de stată orî-ce amintire despre 
mișcările militare, și 4 regimente de infanteria ară fi 
primită ordină de a se pregăti pentru plecarea la Kra- 
kovia, asemenea s’ar fi avisată vre-o 6 companii de pi- 
onerl și o parte din artileria că in curendO voră ave să 
plece la Galiția. Din acestea resultăcă aici să evită totă 
sgomutulă prin care s’ar atrage atențiunea cereuriloră 
rusesc!.

In filele din urmă amă primită scirl despre pre
gătiri militare in Turcia. Acăsta ne înduplecă a crede, 
că Turcia prevede complicațiunl in cestiunea bulgară și 
se pregătesce pentru eventualități războinice. Din „Indă- 
pendance Belge“ allămă, că «Standard« a primită o te
legramă din Budapesta, prin care țse afirmă, că inlen- 
țiunile cereuriloră mai înalte ungures i suntă paclnice, 
poporulă insă ar fi de totă războinică dispusă. Amă 
vrea să scimă ce poporă e acela, căci după cunoscințele 
ndstre in Ungaria esistă mai multe popote.

Probabilă, că Maghiarii in telegrama din cestiune 
luțelegă, ca de comună, sub poporă națiunea maghiară, 
fără d'a avă în vedere, că poporulă maghiară e in mi
noritate in Ungaria.

Celelalte popore trebue să ia actă despre aceste 
comunicări, și să le spună celot ă din Pești, că nu suntă 
autorisa(i de a împrăștia scări false asupra aceloră po- 
pOre. Decă vorbeseă ei despre poporulă maghiară fiă 
precișl, și să lase in pace pe acele popore, cari suntă 
până la inimă sătule de conducerea loră arbitrară poli
tică. Nici aceea nu putemă crede, că poporulă maghiară 
ar fi războinică dispusă, căci din starea actuală a po
porului maghiară nu putemă conchide, că ar ave mare 
poftă de răsboin. X.

SOIRILE plLEI.
piarele din las» spună, că supușii amtro-ungarl mi

litari au fostă incunosciințațî să fiă gata d’a veni la cor
purile loră in timpă de 48 de ore dela primirea ordi
nului de chemare.

—x—
Cetimă in „Sieb deutscli. Tgbltt" : ,,La 22 Decem- 

vre a. c. s’a făcută in Bodu alegerea de întregire a co
munității. Unirea Româniloră a câștigată lupta. Cei 
optă viriliștl aleși suntă toți Români, pe când Sașii în 
desbinarea loră numai ună suplentă au. Resultatulă ale- 
gerei e o dovadă viuă despre neunirea Sasiloră in Bodă. 
Cu astfelă da desbinărî, Sașii se află in ajuiuilă unui 
viitoră posomorită, ală peirei loră. Decă Sașii ir.că în 
ora a unsprezecea nu se voră deștepta și nu voră re
nunța la certele loră, atunci prin propria loră vină dis

pare pentru totdeuna influința loră asupra administrați- 
unei comunei.“

—x—
După cum cetimă în „Familia11, răposatulă Ionii 

Mezei, paroch gr. or. în Oresti, a lăsată in favorulă As- 
soeiațiunei transilvane 2000 fl. v. a., pentru care a fostă 
asigurată la banca «Transilvania".

——
In Crihalma, comitatulă Târnavei mari, precum 

spună (jiarele unguresci, inai mulți locuitori s’au răzvră
tită contra autorității lo ale. Gendartneria din Cohalmă 
a restabilită ordinea.

—x—
Dreptulă de cârtiumăritu pentru comuna Roșia s’a 

arendată pentru anulă viitoră cam cu 1300 11. mai pu
țină preță ca in anulă 1887. Semnă, că seu poporulă a 
sărăcită, său că omenii s’au lăsată de băutură, seu — 
in fine — că vre-o mistificare jidovescă este la inijlo-iă.

— x—
Archivarulă consistorială lână Reou din Sibiiu a 

reposată Vinerea trecută, lăsândă in doliu pe neconso- 
labila-i soțiă cu patru copii minorenl. lmormentarea s’a 
sfevirșită Duminecă, in asistența unui publică fărte nu- 
mărosă. — Fiâ’i țărlna ușoră!

—x—
Cu diua de 31 Decemvre n. suntă trecuțl din re- 

serva armatei permanente in reservă la honveiJI capela
nii el. II: Neenlae Rațiu, Ioană Fodoru , Ambrosiu 
Tătară, Alex. Oostea, Ioană Popă, Neculse Muntean» 
Alex. Butică, și Macatiu Grozea la a 21 semibrigadă ; Di 
onisiu Popă, Parteniu Grama, losifă Mureșanu, și George 
Crăciunașiu la a 22; Zacharia Sasu, Vasilie Mușată, 
Ioană Popilia, Dionisiu Aronu, Ioachimă Citirea, Zaharia 
Tilicea. Ioană Draia, Dumitru Șandru, lacobă Ghișea, 
Galaclionu Vasu, Ioană Cocanu, și Ioană Țență la 
a 23.

—-x—
1) lă 1. A. Dragalina, fostă sub-loeotenent de in

fantei iă in armata austro-nngară, este primită in armata 
română la regimeatulă 21 de dorobanți cu gradulă și 
vechimea ce a avută în armata austro-ungară.

—x—
In comuna Dobra, comitatulă Iluiiedorei. e de ocu

pată, cu contractă și cu cauțiune de 100 fl., postulă de 
magistru poștală cu 220 fl. lefâ anuală, 100 II. cheltu- 
eli de eancelăriă și 22 II., cheltueii de distribuire. Ma- 
gisti’ulâ poștală e ob.igjtă a întreține o căruță da poște 
care se circule intre Dobra și intre gara Gjrasadt de 
douâ ori pe i|i. In petițiune deci să se ar »te ce sumă de 
bani pe ană cere concurentulă ca cheltueii pentru acesta 
espedițiune.

—x—
In Crihalma a arsă șura lui George Onca. Pa

guba e de 150 II. Șura n’a fostă asigurată.
—x—

In 24 Decemvre n. ună sărmană păsloră cu nu
mele Ioană Pasca din comuna biându, de lângă Turda, 
se dusese cu două capre ale sale ca să le pască pe 
vărfulă renumitei despicăturl dela Turda, numită «Cheia 
Tut'4ii“. Caprei i că4ură intre nisce stânci de unde nu 
puteau e.și. Loeulă era periculosă, dăr sârmanulă Pascu 
se decise cu tote acestea să’și scape caprele. Elă se 
legă peste inijiocă cu o funiă lungă și lăsă unui consoț 
ală său să-lă slobâdă cu incetulă în adâncimea dintre 
stânci, unde că4useră caprele. Soțu-său se obosi dela 
o vreme și scâpândă dm mână capătulă funiei, neferi 
citulă păsloră că4u in adâncime, unde momentană muri. 
Caprele și astăzi suntă in loculă unde au că4ută.

—x—

Regina României a tradusă in nemțesce frumosulă 
opă ală lui Pierre Lotis: «Les pâcheurs d’fslande" (Pes
carii din Islanda). Lucrarea a apărută deja acum câteva 
dile în editura unui librară din Lipsea.

—x—
Se vorbesce, că Rusia ar fi oprită din nou esnor- 

tulă de cai.
— x—

„Epoca" asigură, că puștile cu repetițiune pentru 
armata română suntă deja mai de multă comandate și 
că ar fi și începută a se preda din Danțigă.

— x—
.Monitorulă Oficială" din București publică legea 

prin care se dispune că: Din clasa anului 1888, se voră 
chema sub drapele 16.500 tineri pentru armata perma
nentă, 3.000 tineri pentru călărași cu schimbulă; er res- 
tulă clasei, dedueftudn-se cei dispensați, se voră fnscrie 
între dorobanții cu schimbulă, potrivită disposițiuniloră 
legei de recrutare. Recrutarea se va face șt contingen- 
tulă se va chema conformă legei asupra recrutărei și 
conformă cu cele prevâ4'Jte in legea asupra organisărei 
puterei armate.

—x —
Principele Baldouin. moștenitorulă corănei belgiane, 

propunându’.șl a face o călătoria prin Europa, va fi, se 
4ice, pe la m.jloculă lunei iui lanuariu ăspele regelui 
României.

—x—
D-lă M. Cogălniceanu a dăruită Academiei române 

mai multe opere de o mare valore.
—x—

P. S. S. Melhisedecă, episcopulă de Romană, va fi 
trimisă în misiune sciințifică la Varșovia, pentru a studia 
documente privitore la istoria României.

Incunosciințare.
Din incidentul» jubileului de 50 de ani ală 

„Gazetei Transil i’aniei “ constituindn-se aici în 
Brașovu unu coinitetu pentru arangiarea acestei 
serbân în sera de 31 Decemvre 1887 și în 4'ua 
de 1 Ianuarie 1888 stilu vechio, se aduce aedsta 
la cunoscință publicului română cu invitare de 
a lua parte la acesta serbare.

Acei onorați Domni, cari voiescu să ia parte 
la acesta serbare, suntă rugați să binevoiască a 
încunosciința pe subscrisulu președinte alu comi
tetului arangiatoriî pănă in 20 Decemvre 188~i 
st. v., spre a se pută lua dispozițiile necesare.*)

Brașovu, în 14 Decemvre 1887.
Vasile Voina, 

președinte.

O scurtă privire
peste viețu și faptele Teologiloră români centrali.

II.
Periodul» ală doilea, ală înflorirei 

dela 1861 — 1873.

In acestă periodă activitatea tinerimii nostre șl-a 
ajunsă zenitulă mărirei sale. Diligința ia dânsa a su
plinită geniulă, er însuflețirea de care se înflăcărau piep
turile loră june ii făcea să-și privâscă stadială loră pă
mânteană din ună punctă de vedere mai sublimă, mai 
dumne4eiescă. Da, căd însuflețirea — fructulă unei i- 
nimi mari — e o astfelă de seîntea cerescă, care lâte 
facultățile și puterile ndsire le potențâză, îndemnându-ne 
la o activitate extra-ordinară. la fapte mari, cari slâr- 
neecă mirare până și în cele mai de apoi timpuri. In-

*) Celelalte 4iare românz suntă rugate să binevo- 
eseft a reproduce acâstă incunosciințare. V. V.

W FOILETON C.

— Epopeă —

Unii se lovescă cu pumnii, er unii de capă se 
[tragă, 

Și fără nici o controla forte bine se distrugă... 
Unii er se dau pe luptă și amară se svârcolescă, 
Și trântindu-se, ve4i bine, ei pe josă se tăvălescă.

745. Voindă unulă sâ’i despartă primește o lovitură 
Freste față ca răsplată, de’i sborâ dinții din gură . 
Spargă tereștri, răstornă mese, vinulă curge, curge

[vale,
Toți de zernă și de carne iși mânjescă hainele sale. 
Vă4ândă scena ospălarulă și dămna ozpăiărâsă, 

750. Madama fiiindă muiere — nu-i mirare — leșinase, 
Ospătarulă avendă Insă fire tare de bărbată, 
Fuge iute la controla, fuge grăznică spărială, 
Căpitanulă nu-i acasă și domnulă judecătoră 
Se ospătau forte bine la banehetulă domniloră. 

755. Ce să facă ospătarulă? Se duce chiar in salonă, 
Unde scena o descrie cu ună lamentabilă tonă...

Domnii toți cu voiă bună, toți se ospătau fierbinte, 
Mulți gândeau că ospătarulă doră e smintită la

[minte...
„Domniloră ve rogă acuma,' strigă tare desperată, 

760. «Am o perdere grozavă, vandalismă înfricoșată,
„Tote mi-le-au spartă in casă, pare c’au înviată 

[Goții
„Oh! Vă rogă fiă ve milă, vă rogă să veniți cu 

[toții,
• Să vădeți paguba mare și cumplita devastare, 
„Să pedepsiți pe mișeii și să’ml dațl desdaunare." 

765. Au4>ndă acestea domnii, seu din pofta curiăsă,
Seu chiară și din datorință, mergă la scena scan-

[dalăsă,
Și căpitanulă demandă să vină făr’ amânare 
O compania care să pună capătă la incăerare. 
Domnii alergă la scenă, ostașii toți la memento 

770. Iau sabia, baioneta 4*cendâ câte-ună „saccrra-
|meni!“ 

Pe aceștia’i urmâză o mulțime de poporă, 
Mergă cu toții ea să ve4ă curiosulă cioroborO, 
Ajungendă ei la teatru... ce să ve4l și ce să cre4I? 
Actorii toți dispăruse... ău sărită ca nisce edf, 

775. Ei fugiseră din sală pe ferestri ca pe uși,

Sala era totă golâ, devastată ci de Pruși. 
Madama, ce se lre4ise din amara’i leșinare, 
Primesce judecătorii cu o tristă lamentare, 
Mergă judecătorii ’n sală, mergă cu toții ca să vâdă, 

780. Și vă4endă chaosulă mare dânșii chiar se disgus- 
[teză.., 

Lipsa totală de ospeți datu-le-a ocasiune 
Să pătă privi eu toții trista devastațiune: 
Mobile, vase sfărmate, risipite prin chiliă,
Și pe josă curgeau vărsate: zâmă, vină, sânge,

[rechiă. 
785. Ospătarulă și madama âr începă ieremiada, 

Amenințări, rugărl multe înșirau totă cu grămada. 
Atuncea judecătorulă, in treburi d’asfea umblată, 
Prin două vorbe secrete. . îndată i-a împăcată. 
Și dupâ aceste glume, âră se ’ncepe ședința, 

790. La casa comilatensâ mergă cu tdtâ diligința, 
Mergă cu vuietă și cu sgomotă taberile separate. 
Se ivesce o ceată mică din o parte de cetate, 
Venea lină, in rânduială, cu ală său conducătoră, 
Cătră tabăra mai mică., ce-augură favoritorăl 

795. Din tabăra națiunei ii chiamă cu bucuriă, 
Cei din tabăra domnâscă amenință cu mâniă. 
Ca să nu erumpâ eră vre-o luptă grea turbată, 
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trebațl istoria și desfideți-mă, decă nu cumva prin Însu
flețire au devenita Grecii și Romanii mari. însuflețirea 
tole le are. Iote le pole și Iote le învinge. Și eu nu 
dorescQ nimicii scumpei mele națiuni române, căci tâte 
le are, singură inima mare, însuflețirea, acâsta-i lipsesce, 
acâsta i-o dorescă.

Să revină: In anula 1861—6’2 se reformeză, „bi
blioteca națională* in „Societatea bisericeseă-literară a 
teologilora români din Seminarula gr. c. vienesă la S. 
Varvara*.

£tă cum, aprobăndă statutele acelei societăți a în
tâmpinată biserica și respective prelații noștri de atunci 
pe tinerii muncitori in acestă dirortiime:

— «Fiindă zelulă și scopulă, carele și l'a propusă 
tânărulă Cleră g. c. din C. R. Seminariulă centrala dela 
S. Varvara din Viena întru formarea Societății biseri- 
cescl literare pre măreță și lăudabilă: Statutele acestea, 
din treizeci și patru §§. stătătore, și noi părintesce și cu 
bunâvoire, însă to’ă eu aeelă adausă le aprobătnă și le 
înlărimă din partea nășiră, ca alacerile și ocupațiunile 
acestei Societăți nici de câtă se nu prejudece seu să 
râpâscă limpulă tinerimei și mai cu sâmă a individului, 
carele după §. 13 va duce oficiulă de secretară sâu no 
tară pentru studiele și obligăminleie ordinare și princi 
pale a cursului invățăminteloră teologice, pentru care 
suntă trimiși. — Eră §. 15 litera S. așa să se modifice, 
ca raționantele cassară a proventeloră în tătâ luna, când 
după §. 21, se voră ține și ședințele ordinare și nu numai 
la capâtulă anului să-și dea rațiunile sale. — Viena 26 
(14) Noemvre 1861 Alexandru St. Sulucz m. p. A. Epis- 
copulă și Metropolitulu Albei Iulie.

Aceste statute din §§. 34 sfătătore ale Societății 
,,bisericescl-literare,‘‘ in care clerulă tânără români gr. 
cat. s’a coadunată, eu bucuriă indestulitore cetindu-le, sub 
acele expresse condițiuni. sub cari Presințitulă și Prea
luminatul Domnă Archiepiscopă și Metropolită ală Al- 
bei-lulie pre acelea le-a aprobată, și Noi le aprobâmă. 
Viena, în 11 Augustă 1862. Ioană Alexi m. p. Episco
pală Gherlei.

Subsemnatulă cu bucuriă aprobeză aceste statute, of 
tândă binecuvântare dumneijeâscă la acestă întreprin
dere forte salutară. Viena, 5 luliu 1864. fosilă Papp 
Szilâgyi m. p. Episcopulă Oradei mari.

in acestă scurtă periudă de prosperitate Societatea 
leologiloră români centrali a înavuțită literatura română 
cu opuri și respective traduceri din sfera sciințeloră teo
logice forte însemnate, dintre cari amintimă: ,.Fabio!a“ 
Catechismulă lui D-harbe și pare-ni-.se tolă din acesta 
amă văzută ună valorosă și voluminosu manuscripte până 
astâcjl nelipărită ineâ In teca bibiiotecei leologiloră ro
mâni centrali din Pesta.

Din acestă periodă cu amânunte nu putemă servi. 
Ce se-i faci, așa-i firea Românului, elă când pot« tace 
și face, cu atâta m.,i tare însă ține minte și increstâ pe 
răvașă pe cei ce-lă impedecă in paclnica și legala lui 
lucrare, precum se vede din :

III.
Periodulă alu treilea, ala agoniei, 1873 pană astădi.

In luna lui Iulie 1873, când tinerii români din Se- 
minariulă centrală din Viena erau g.ita sâ plece acasă cu 
finea anului scolastică, observându-se unele semne, ce 
arătau cu ore-care probabilitate strămutarea teologiloră 
gr. c. români din Seminariulă dela S. Varvara, s’a alesă 
o comisiune din sînulă teologiloră de 4 membri, 
pentru fiecare diecesă câte unulă, cu însărcinarea de-a 
se pune în conțelegere eu lluslrilățile Sale prelații ro
mâni și a-i ruga să-i sprijinâscă spre a se pute restatori 
• Societatea literară - bisericâscă dela Viena“ și in Semi
nariulă unde voră fi de nou dispuși, adecă în Semina
riulă centrala rom. cat. din Pesta. S’au ți presentată 
membrii comitetului pre Ia Episcopii ioră proprii, cari 
le-au și promisă din parte-le fotă ajutorulă posibilă. Au 
fostă Insâ siliți a șl sista activitatea aci, pentru că pașii 
ce ar fi fostă sâ se facă in insușf meritulă causei cereau 
timpă ceva mai multă și cunbscerea câtă de-a mârun- 
țită a condițiuniloră intre cari aveau sâ fie puși in noufă 
Seminariu.

Vine luna lui Octomvre 1873 în care teologii ro
mâni din Viena aveu sâ se intâlnâscă în Seminariulă 
centrală din Pesta Din câți au fostă însă nu se iviră 
aci decâtă 8, căci afară de 3 inși, cari absolvaseră, ceia- 
lalll fură dispuși la seminariulă din Slrigoniu și Oradea 
mare după principiulă »divide et impera".

Președintele dispune cu o voce îndesată,
Călră diregâtori Zice: «Păziți ordinea cea bună... 

800. »Nu vedeți amenințarea câtă de amară mai răs- 
[ună?.

• Vedeți voi ceata ce vine? Mă temă de confu- 
,[siune...

Să ’ngrijâscă de ordinela ai săi de nou dispune......
Câta vine, e aprâpe, vino cu însuflețire,
O primescă cu bucuriă, der vai! ce desamăgire ! 

805. Contrarii vreu să erumpă cu o groznică furâre,
Să se incungiure dar’o catastrofă ngrozităre,
Doi gendarmi se ducă acuma, ei se ducă ia câtă

|mică :
„Pentru-ce tulburați pacea, o! voi omeni de nimică?!* 
„Noi,« Z'se conducătorulă, ,amă venită la votisare, 

810. „Vorbele tale nedrepte suntă pline de vătămare,
.,Noi ținemă ordinea bună, nu amenințămă pre nime.“ 
Acum să veijl nedreptate, acum se vedeți cruzime : 
.Pentru voi era să ’»câpă o luptă înfricoșată, 
„JucațI pe nevinova’ulă, dup’a vâstră judecată...» 

815. Conducătorulă cu câta suntă luațl mânați nainte,
Protestarea și rugarea rămână deșerte cuvinte....
Ei din convoiulă celă mare suntă conduși in în- 

[chisore,

îndată ce se adună acestă restă de tineri români 
în seminariulă pestană, începură a medita asupra modu
lui cum ar fi a se esopera esistența societății. Se alese 
din nou ună comitetă spre acestu seopă, în care erau 
represeutațl și vechii teologi români din Pesta. Acestă 
comitetă șî-a începută a -tivitatea sa in conțelegere cu 
toți ceilalți teologi români. Nisuindu-ne a rămâne cu 
totului totă obiectivi, lâsămă in voia sa pe iubitulă lec
toră de a se pronunța preste sinceritatea, independența 
și îndemnurile ce au condusă pre Eminența Sa prima
tele în râ'punsulă negativă ce ne-a dată la cererea nâs- 
tră; aflămă însă de lipsă a premite unele precedințe său 
fapte semnificative, cari voră da să înțelegi! la cei ce 
voră voi a înțelege: ce a fostă causa principală, că ni- 
suințele nostre multe, puține, au avută alâtă de puțină 
efectă! (Va urma.)

Seceaniu (Bănată) la 14/26 Dec. 1887.
Onorată Redaețiune! In prețuitulă (Jiară, ce-lă re- 

digeți Nrulă 273 a. c. după „Kolozsvâr* ați reprodusă 
ună scurtă raportă despre alegerea de preotă în comuna 
„Ghiroeă" din comitatu'ă Timițiu. Ga unulă, care sunt 
și eu atinsă in raportulă foiei unguresc!, vină ca celă 
mai competentă a da următârele deslușiri spre chiarifi- 
carea adevărului și orientarea publicului :

Nu este adevărată, că llustritatea Sa Domnulă Epi- 
scopă Ioană Mețianu nu a voită să-lă sânțescă de 
preotă pre Trifă Petcu pentrucă a luată de soțiă o un- 
gurăică de confesiunea romano-catolică, și i-a denegată 
intrarea în oficiu, până când alesa lui nu se va înldrce 
la religiunea gr. orient., pentrucă llustritatea Sa până aci 
nici nu a sciută, că însuratu-sa Petcu său nu și pen
trucă causa lui nici nu venise, nici nu se pertractase in 
Consistoră, eră alesa lui Petcu trecuse cu multă mai 
nainte la religiunea nâstră.

Nu este adevărată mai departe, că llustritatea Sa 
m’a trimisă ca să întrebă pe alegători dâcă se țină de 
alegerea făcută, ci m’a trimisă să cerceteză protestulă 
minorității contra alegerei de preotă a lui Petcu, care 
minoritate fiindă bine presentată și disciplinată, la so
sirea mea, ,prin nerecomandabila purtare și strigătulă 
său „nu ne trebue pe Petcu de preotul", deră nu că 
„nu ne trebue nouă femeiă de ungură,1* a zădărnicită 
scopulă exmisiunei mele.

Nu e adevărată mai încolo nici aceea, că partida 
lui Petcu a trebuită să o ia la sănătăsa din biserică, a- 
menințându-iă chiară și pe elă cu lovituri, pentru că 
Trifu Petcu mei nu a fostă de față, nici nu s’a aflată 
in diua aceea in Ghirocă, ci era dusă la socrii săi în 
Aradă.

Deră nici aceea nu e adevărată, că s’a născută 
bătaiă, spargere de capete și sdrobiturî de nasuri; și în 
privința acesta mă provocă lă minoritatea însăși să măr- 
turisâscă de este acesta adevărată, său nu.

Din premise se vede, că aulorulă și scriitorulă a- 
celoră rânduri trimise lui „Kolozsvâr» , a scrisă in 
necunoscință de causă, și cu intențiune de a seduce opi- 
niunea publică, cu alâtă mai vârtosă, că pe mine mă 
numesce protopopă, în locă de preotă și asesoră consis
torială, âră conurnele meu în locă de »Damșia«, mi ’lă 
detorchâză în »Domșia.«

Vă rogă să binevoiți a da locă acestei rectificări, 
in interesulă adevărului, in prețuitulă D-v6stră tjiară, a- 
sigurându-vă de deosebita mea stimă, ce vi-o păstreză.

Ioană Damșia
preotă și asesoră consistorială.

Scir! polițienesc!. — In nâptea de 24 spre 25 
Deeemvre n., calfa de zidară Albert Kosza, deja pedep
sită pentru furtă, înscena într’o grădină de pe Livadea 
poștei, cu tovarășii săi cu cari chefuia, o bătaiă, care

— Ca să nu mergă la urnă, ci să șâdâ la răcâre. 
Va fi bine nimerită aicea la acestă locă.

820. 0 fabulă renumită dela veslitulă Esopă:
„La ună rîu să bâie apă a venită lupulă setosă,
• La același rîu ajunse și mielulă, der mai in josă.
• Pentru-ce iml tulburi apa? cji.se lupulă cătră raielă,
• Vrândă să aibă ocasiune a se acăța de elă.

825. „Să o tulbură nu se se păte,* grăi mielulă blândă 
[fricosă,

• Șeii că apa dela tine vine la mine in josă?»
„Eb atunci/ mai «jise lupulă, „după cum mi-aducă 

| aminte,
.Scii că tu mă înjuraseși cu șâse luni mai nainte!?» 
„Ce vorbescl tu măi lupule? Asta nu e de crejută, 
Cu șâse luni mai nainte, eu nici nu eramă năs-

[cutu,“
„Taci odată,» jise lupulă, cătrănită, înfuriată,
• De sigură ml-aducă aminte, tatălă tău m’a in

durată !“
Când lupulă aceste vorbe cătră bietulă mielă grăesce, 

Cu o mărie violentă și injustă-lă pedepsesce.

(Va urma) 

luă astfelă de dimensiuni, incâtă trebui să intervină pa
trula polițienesc^. Bătăușulă, care rănise greu pe soții 
săi, fii predată autorității competente spre a-lă pedepsi.

La 25 Dec. n. sera, intre 6—7 ăre, băcanulu de 
mărunțișuri Benjamin Clopotanu din Tohanulă-vechiu a 
provocata în birtulă lui George Kleess din Brașovu- 
vechiu ună scandală, din care causă a fostă aruncată 
afară de cătră birtașă cu câțiva âspețl. Ca să’șl răs- 
bune, băcanulă se duse la carulă său ce se afla în uliță, 
îșî luă revolverulă, îiă incârcă cu glonță și amenință pe 
birlasă că-lă împușcă. Patrula poiițienâscă alergândă acolo, 
llă desarmă și-lă aredâ, ca să i se răcorescă sângele.

loh. Binder și Peter Steiner, aflători in servițiu ca 
visilii la Intreprinjătorulă curâțirei latrineloră S. Mark, 
furară dintr’ună grajdă neinchisă slugei economului de 
aci 1. Lukas îmbrăcăminte in valdre de 4 II. 80 ct., stă
pânului acestuia pături de cai în preță de 5 fl. și obiec
tele furate le vândură pentru câțiva crucerl in Brașovu- 
vechiu și în Blumăua. Hoții mărturisind^ furtulă, au fostă 
predațî judecătoriei pentru a’i pedepsi.

Tulburări de studeuți îu Rusia.
Turburările de studeuți s’au comunicată cu mare re

peziciune la tâte scolele superidre din Rusia. Toți suntă 
revoltați de chipulă degradată cu care suntă tratați.

In Petersburg studenții au făcută manifestații pen
tru a cere eliberarea colegiloră loră arestați. Ei au fn- 
cungiurată pe rectorulă loră, l’au insultată și l’au ame
nințată cu morte. Prefectulă poliției (generalulă Gresser) 
intervenindă spre a face liniște, a fostă batjoeurită. 1 s‘a 
strigată de tote părțile: ,Ești beată!..“ Elă fu în fine 
nevoită sâ promită punerea în libertate a câfor-va din 
studențl.

In Moscova între studenții greu răniți cu ocasia 
ultimeloră turburărl, e și fiulă prințului Dolgoruki, gu- 
vernatorulă orașului.

Aceste tulburări suntă semnulă unei agitații mari, 
dâr încă surde. încredința se-va odată guvernulă rusă, 
că cu mijloce represive e imposibilă sâ se înăbușiască 
o astfelă de mișcare ?

Unft cadou de anula nou.
Guvernulă germană prepară socialiștiloră ună in

teresantă cadou de anulă nou, și anume o revisiă a le- 
gei în contra socialiștiloră. Revisia s’a făcută deja de 
cătră consiliulă federală și rămâne ca după sărbători 
să fiă presintată Reichstagului.

După noua lege, socialiștii voră pute fi espulsațl 
din tolă imperiului germană. Pentru a se lua aceste 
măsuri, tnăcară în aparență, caraeterulă arbitrarului celui 
mai odiosă, se va <jice că: numai acei socialiști voră 
pute fi espulsațl din imperiu, cari au fostă deja con
damnați odată pentru călcarea legii contra socialițtiloră 
sâu pentru participare la vre-o societate secretă.

Nu e însă deputată socia'istă in parlamentulă ger
mană și în genere socialista germană mai de valâre, 
care să nu fi fostă vre-o dată condamnată. Ceea ce li 
se va întâmpla prin urmare e evidentă..

Qiarele conservatâre aducă deja guvernului tămâie 
pentru aceste dispoziții fără sufletu.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.<)

BUCURESCÎ, 29 Deeemvre. — Camera a 
primită cu 92 contra 7 voturi convenț.iunea prin 
care se regulâză granițele dintre România și Âus- 
tro-Ungaria.

SOFIA, 29 Deeemvre. — In ședința se
cretă a Sobraniei s’au incuviințată unanimă 22 
milidne cerute de ministrulă de răsboiu pentru 
scopuri de apărare a litoraliloră.

BERLINtT, 29 Deeemvre. — „Tagblatt“ 
declară, că articulii din „Kolnische Zeitung“ (pri
vitori la prințulu bulgaro Ferdinand) nu suntă 
inspirați de principele Alexandru de Batten- 
berg.

DIVERSE.
0 statistică. — iată numărulă cailoră, caiâriloră și 

măgariloră, de cari polă dispune unele state din Europa 
fu timpă de răsboiu : Rusia 21,570,000; Austro-Ungaria 
3,500,000; Germania 3,500,000; Francia 2 800,000 cai 
și 300,000 catâri; Anglia 2,790,000 cai; Spania 680,000 
cai și 2,300,000 catâri; Suedia și Norvegia 600,000 i 
Belgia 310,000, Danemarca 300,000; Olanda 120,000; 
Portugalia 88,000 cai și 50,000, catâri și măgari.

(R** Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei* ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. G110SS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresiauu.
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» ii-tlU/e -a# L- i.

d.a 28 Decemvie st. a. 1867
Bursa <le itiK’uresci

Roată de aură 5“;'u . . . 98.45
Rentă de hârtii 5°/. . . 80.— 
împrumutata căilord ferate 

ungare ........................ 148.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorft ferate de oști ung. 
(1-ma em isiune) .

Amortisarea datoriei 
lord ferate de ostii 
(8-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostd ung. 
(3-a emisiune) .... 11025

Bonuri rurale ungare . . 100—|
Bonuri
Bonuri 

mișd
Bennrl . .
oonurl rurale transilvane 101 - Londra 10 Livres

cfti- 
ung.

ciu-

Cursttii) pieței Brașovu
din 29 Decemvie st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . • . Cump 8.43 Vend. 8.55

Argint românesc . . . 8.40 • 8.43

Napoieon-d’OrI .... » 10.C3 » 10.05

Lire turcescl................. > 11.27 » 11.30

Imperiali...................... > 10.26 » 10.29

Galbeni.......................... J» 5 90 » 5.92

Scrisurile fonc. «Albina» 6’/o 101.— » 102.--

n * n 5°/0 • n 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... > 109.— » 110.—
Discontulă . . • 6*/a--8°/, pe ană.

Cota oficială dela 14 Decemvre st. v. 1887.
doaurl eroato-slavone . . 101 —
Despăgubire p. dijma de 

vind ung.........................
ImprumutuJd ;u premiu 

ung...................................119 —
Losurile pentru regularei'.

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hărtiă austriacă 76.50 
Renta de arg. austr. . . 

! Renta de aură austr. . . 
i Losurile din 1860 . . .
Acțiunile iiăncei austro 

ungare........................
'. Act. bftncel de credită ung. 270.— 
i Act. băncel de credită austr.269.90

Argint'.ilft 
împărătesei

101 50 fJapolein-d’oit

cu cl. d6 sortare 1C0.50 
rurale Bauat-Ti-

98.75

79.30
107 9)
137 75

.-58-

Renta
Renta

lmpr. 
Credit

»

>

română (5%). .
rom. aniort. (5%) 
convert. ^6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

1!

»

»
urban

(7°/.)
(5°/o) • 
(7»/0) ■ 
(6V • 
(5°/o) .

Cump.

93>/a
96—
91 —
34—

105— 
91’/.

103—
96— 
«71/,

vend.

»
>• ...

națională a României 500 Lei —
j >
Banca

; Ac. de asig. Dacia-Rom. 
« > » Națională

Aură contra bilete de bancă

9i‘/a
97—
92—
36 —

106—
92*,.

104—
97—
88*/a

dalbiul
. 601 
. 10 04

cu cl. de sortare 101— Mărci 100 imp. germ. . . 62 87
..................... sterliugo 125 90 Bancnota austriaca contra aură. .

14?/.
2.03

15.—
2.04

_________ B r a s s 6 v â r ni e g y e a 1 i s p â n j â toi.

s' Hirdetmân'y’
Brassd vârmegye torvdnyliatosâganuk kozigazgatâsi ârva es gyâni- 

liatâsâgi, valatninl a inert^k hitelesito luvatalainâl az 1888 £vben sziik- 
segelteto koriilbeltii 415 kobmeter szâraz biiktuzifa szâllităsânak biztosi- 
tasâra f. e. Deczember 116 16 tart.ott vcrseny târgyalâs eredm^nye a ki- 
vânalmaknak meg netn felelvăn, f. 116 29-6n d. e. 10 drakor az alis- 
pâni liivatalnâl ujabbi versenytărgyalâs log megtartatni, melyre a vcr- 
senyezni kivânok oly liozzăadâssal drtesitetnek, hogy az 52 frt, bânat- 
p^nzzel terhelt. 50 kros belyeggel ellâtott zârt irâs- beli ajâulatukat fennti 
nap 6s 6râig adjâk az Alispiini hivatalnăl annăl inkâb is be, mivel 10 
orân tiil beadott ajânlatok netn fognak tekintet be v^tetni.

A szlillitâsi feltetelek mai naptdl kezdve a hivatalos orâkbau az 
alispâni kiadd hivatalânâl betekinthetok.

Brassâ, 1887. Deczember h6 23-an.
Roii Gyula,

2—3 kir. tanăesos alispân.

Sosirea și plecarea trenurilorO și poste'oru în BrașovO.
1. Plecarea trenuriloru:

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

2. Dela Brașovă la Bucureaoi:
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjl.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de amă<}î.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

Avisu cMoru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumertițiunei se 

binevoiascft a scrie pe cuponniu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou s& binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINJSTR. „GAZ. 1HANS*

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 6re 32 minute după amăițl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Iieșnovu-Zernesci-Bianu: 12 ore 30 min. după atneij
b) r „ Zizinu: 4 6re după amedi.
c) „ 1J In Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute n6ptea.
(l) s »» la Făgărașii: 4 ore dimineța.
«7 . » la Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Rețnovii-Zernesci-Bi'anu la Brașovă: 10 6re înainte da aniăijl.
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 6re a. ni.
e) Din Secuime ta Brașovă: 6 bre săra.
d) „ Făyărațu la Brașovă: 2 6re dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute săra.
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustratiuni, Cur^nlă XI. — Apare 
tn 1 și 15 cjt a lunei in numeri de câte ll/a—2‘/3 cole 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenir! de < ălăloriă ș. a. — 
Mai departe traclăză cesliuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța soc-—lă a RcmănilorO de pretutindenea, i 
precum și a celorlalte poporațiuni din pairiă și slrăi-i 
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vidiloră din f'amiliă o peliecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă fiisericescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2’/4—3*/^ coie; șt publi ă articlii din sfera tu
turoră sciințeloră teologice și îi:tre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasitml, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
iiterari. — Prețulă de abonainentă pe anulă intregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei :ioi, plă
tibili și in bilete de bancă și in timbre post?. !.

A sq adresa la „Cancelaria Negruțiu in Gherla
— Szaniosujvăr, unde se mai află de vânifire și ur-1 
mătdrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

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

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pie; dulu“ 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Matia Schwarfz 
traducere de N. F. N'gruțiu. Prrțulă 25 cr.

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

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

.le I' urina (I. Z. Ro-

originaiă de Paulina

Niivi lă

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

a

originală. —
— de Pan

de

de

Georgiu

Georgiu

2LARIEI BE6RBȚIU,“ SZ.UJVÂR. —
Probitatea în copilăria. Schiță din ffcra educa- parandiaii), a învățătoriloră și a alloră băi bați de scolă, 

țiunei. După Ernest Legouvâ, membru ală academiei, de V. Gr. Borgovană, profesoră pieparandialo. 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu CObzarulU. Nuvelă originală de Emilia
Lunga. Prețulă 15 cr.

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

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în satele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 

' 15 cr.
Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unu volumă 

de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 c-r. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 c61e. 
Prețulă 60 cr.

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

Apologiă Discusiunî filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

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

Biblioteca Săteanului Românii Cartea I. 11. III.
IV. cuprinrjendă materii fărte interesante și amusante. 
Prețulă la t6te patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

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

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

Economia pentru scălele
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulă intuitivă în folostilă

Pre
țulă unui esempiară cu porto francată 1 tl. 80 cr. v. 
a. In literatura năstră pedagogică abia allămă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scăleloră nostre in măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 

■ mai alesă Directoriloră și învgțătoriloră ca celoră în 
pritua liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române nentru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesorii 
la gimnasiu]ă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dafo 26 Apri'ie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru invgțâtoil și preparam}!. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.
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le-
cr.

de ru-

popor, de T. Roșiii.
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practică pentru învăță-
eleviloră normali (pre-1

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

ciuni și cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gală în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciunl și cântări bisericesel — Irumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesel. Prețulă unui esemplară 
broșată P5 cr., — legată 22 cr., legată in pânză 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătdrei 
de D-(Jeu urmată de mai multe rugăciuni frumbse. Cu 
mai multe icdne frumăse Prețulă unui esemplară 
espedafă franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem- 
olare 5 II. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosă. Prețulă unui 
esemplară legato e 15 cr.
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