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Cătră cetitorii „Gazetei Transilvaniei"!

și a

In puține nile se’mplinescîi 50 de ani, de când „Gazeta T"an.silvaniei“ luptă pentru lățirea culturei române, pentru libertatea și drep
turile poporului română.

Pe timpul» celei mai cumplite prigoniri a neamului românesciî, „Gazeta Transilvaniei** a arborată în mijloculu valoroșilor^ comercianțl 
români de odinidră din Brașovă drapelulă redeșteptării naționale.

CincI-decI de ani de muncă, de grele și de necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescu.
Generațiunea vechia și generațiuuea cea nouă șl-au dată mâna, au pusă umăru la umăru, pentru realisarea marei opere a redeșteptării 

liberării poporului română asupriți.
Lucrat.’au toți cu însuflețire bărbătescă și cu statornicia sub drapelulă sfântă arborată de „Gazeta Transilvaniei “ și urmându devisei

nemuritorului bardă națională: „ Cniți-v6 In cugetă, uniți-vt, ’n simțiri!“
Și munca loră a fostă încoronată de succes».
Unde eramă acum cincl-deci de ani și unde suntem» astăzi! De s’a ridicată spiritul» poporului română, de s’a întărită consciințâ ’lui

națională, de s’a pusă temeliă la cultura lui națională, cine va susțină, că la acăstă lucrare tnărăță națională n’a avută pdte cea mai însemnată
parte diarulu nostru, care a mersă totdâuna înainte cu lumina pe cărările întunecdse ce trebuia să le străbatemă ?

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

Nu ne-anui dată îndărătfl dinaintea nici unei greutăți, gata am» fostă a aduce orl-ce jertfă, și dăcă în timpuri mai multă ori mai puțină
favorabile, prin cari amu trecut», nu amă putută să facem» mai mulă pentru fdia nostră decâtu amu făcută, causa a fostă firma ndstru hotărîre 
de a păstra în t6te împrejurările independența ndstră.

Astfel», trebuind» să cucerim» tărâmulfl pasă cu pasă, amă înaintată încetă, dăr sigură, și abia astădl, după cincizeci de ani de muncă, 
ne vedemă în posițiune <le a realisa, cu încordarea tuturor» puteriloru ndstre, cea mai fierbinte dorință a neuitatului și de fericită memoriă editoră 
ală 4iarnlni nostru lacobu Mureșianu. ca s6 avemă și propria nostră tipografia.

Incependu ou dma de 1 Ianuarie 1888 „Gazeta Transil vaniei“ se va tipări în propria nostră tipografia.
In modul» acesta ni se dă putința de a aduce modificări și îmbunătățiri în partea tehnică și redacțională a fdiei ndstre.
Facem» tdte acestea, fără a cere însă și din partea publicului să facă mai mari jertfe. „Gazeta Transilvaniei** va apăre și 

arin 1888 încolo tot.u în condlțiunile de pănă acum ale abonamentului și anume:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fi., pe unu anu 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unu anu 40 franci.
Aducendu acăst.a la cunoscința cetitorilor» noștri, îi asigurăm», că nu ne vomă abate din calea ce-o străbatemă acum 

de seculă, ci că vomă lupta și în viitor» cu îndoită putere și cu același devotamentu pentru apărarea, ridicarea și întărirea românismului.
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Și ca se puteinu contribui cu efect.O la realisarea aspirațiuniloră nostre îndreptățite naționale în acostă monarhia, vomă stărui înainte de 
să ținetnă susiî și să păstrămă nepătată steagul» solidarității ndstre naționale, ală unirei și ală bunei înțelegeri între toți factorii poporului nostru.
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Suntem» tari în convingerea, ca 
umăru la umăr» și astfelu vomu merge 

Dumnedeu și dreptulu nostru!

cei ce cugetă sinceră și curată asupra chiămârii Românului în aceste critice timpuri voră pune cu 
toții înainte, dăr numai înainte, cu unanima strigare:

Redacțiunea.
♦-----

BrașovU, 19 Decemvre 1887.
Concentrările de trupe se continuă.
Etă de ce situațiunea devine din ce în ce 

mai critică și mai încurcată.
Astăzi ni se anunță și concentrări de trupe 

rusescl în Basarabia și se asigură, că speranțele 
în susținerea păcii perdu fotă mai multă tăremfl.

Se credea, că contele Șuvalov, ambasado- 
rulă russecă din Berlină, va aduce lumei agitate 
de sgomotulu dilelorfl din urmă drecare liniștire. 
Dăr acum se telegrafiază din Berlina, că Șuva
lov n’a avută nici o misiune specială, n’a dusă 
cu sine la Berlină acelu autografă ală Țarului 
dela care se aștepta îmbunătățirea situațiunei.

Asemenea se vorbea, că ambasadorul» ger
mană dela Petersburg a fostă însărcinată a duce 
lină autografă, ală împăratului Wilhelm, Țarului. 
Adi se desminte și acesta scire.

Lucrurile rămână prin urmare totă acolo 
unde au fostă, afară de măsurile militare, cari 
se măresc» și se estindu pe fiecare di mai de
parte.

Caracteristică este în aceste împrejurări con- 
glăsuirea presei rusescl și francese, după care 
concentrările de trupe rusescl se făcu numai pen
tru a face cu neputință o răscdlă eventuală în 
Polonia. Aceste esplicări însă nu află nici unu 
credămentă în Germania și în Austro-Ungsria.

„Post** din Berlin declară afirmările acestea 
ale Țârelor» ruso-francese de nefundate. Polo
nii, dice Țarulfi berlinesu, ară bate cu pietri pe 
acela, care ar voi să i sedii acum a se reseula, 
d6r statulu majoră rusesc» caută pretexte pentru 
a masca marșul» strategică ală oștirilor» Țaru
lui. Unii simptom» de răsboiu este și grabnica 
construire a liniiloră ferate laterale la granița pru- 
siană și austriacă, prin trupe rusescl.

Intr’aceea începă să se încurce lucrurile și 
la mădăȚ. In Serbia a isbucnită ărășl o clisă 
ministerială. Semnă că p'acolo fierberea e mare. 

Ce-i dreptă, crisa s’a născută din neînțelegerile 
dintre partide, dăr e mai multă ca probabilă, că 
simtă în jocă și influințe puternice din afară. 
Coalițiunea dintre liberalii lui RisticI și dintre 
rad'cali s’a disolvată și se așteptă venirea la pu
tere a unui ministeriu curată radicală.

E mare întrebare decă radicalii voră observa 
totă acea politică precaută în afară, ce a pur- 
tat’o cabinetul» RisticI, și la din contră cine ga- 
rantăză, că nu se voră nasee cele mai mari in
conveniente din certele partidelor» sârbescl ? In 
totă casulă ele nu voră contribui la întărirea po- 
sițiunei regelui Milană, ceea ce în timpulu de 
față pdte complica în modă periculoșii situațiunea 
din peninsula balcanică.

In România spiritele suntă asemenea fdrte 
agitate, și dâcă se va adeveri că Rusia concen- 
t.nîză trupe la Priită, se redică miori grei și pe 
firmamentul» politică ală acestei țări și va tre
bui ca bărbații de stată români să-șl înedrde 
tdte forțele loră intelectuale și să pună în cum
pănă. totu patriotismulă loră spre a feri ț/ra de 
periculele amenințătdre.

Neliniște și nesiguranță la mddâ-cji ca și la 
mcfjă-ndpte și înarmări și cheltuieli nebune în 
t6te părțile. Acesta este moștenii ea ce o lasă 
anulă celă vechiu lumei europene.

Austro-Ungaria-Rusia-Roniânia.
Sub acestă titlu „Figaro** publică ună ar- 

ticulă, din care estragemă următdrele:
Cu Iote că destinderea ce amă pulută constata se 

aeceniu6ză, Austria urmăză a’.șl lua măsurile de preeau- 
țiune. Din isvoi-0 cu totulă sigură ni se scrie, că regi- 
mentulu de geniu in garnizOnă la Viena a plecată la 
Przernysl pe frontieră; ună regimentu de artileria a ur
inata a’doua d'/.pe cănd regimentele de infanteria No. 55. 
10 și 21 au primită ordinulă a fi gaia de plecare la 
Crăciunu, si o repetămă, aceste scirl suntă sigure.

Contele Kalnoky, cum se vede, a slir.șită prin a

vede că este trebuință a se lua măsuri; și nu este.qu- 
mai tărănr.iiă m litară pe care manevreză acum Austria, 
ei și pe tăremulă diplomatică, silindu-se a’și crea alianțe 
in peninsula balcanică. Bulgaria va merge, negreșită, cu 
Austro-Ungaria, de va rămâne pe tronă prințulă Ferdi- 
nand. Serbia se află în momentulă de față in mănele 
partidului ruso filu. Insfi cu ună suverană, care înțelege 
parlamentarismul» după chipulă regelui Milană, încă to
tul» era eu putință, și în loculă d-lui Rislici, ni-se pare 
că amu ave oreși-care grijă asupra duratei ministerului 
său. Muntenegi ulU e rusă, cu desăvârșire rusă; și în 
4iua bătăliei va merge cu țarulă. —

Râmâne der România și acesta este aliatulă celă 
mai însemnată de a'iă ave cu sine. Miculu regatățp6te 
pune pe piciore o armată de 150,000 omeni și se scie 
câtă prețuesce soldatulă română prin isbâncjile ce a să
vârșită alături cu Rușii la Plevna...

întrunii articol» de fond fl, „Times“ din Lon
dra publică următorele în privința alipirii Româ
niei la alianța puteriloru centrale:

S’a vorbim multu despre existența unui tractată 
formală între Auslro-Ung iria și România. Adevărul» 
este, credă, iă alunei când d. Brătianu s’a dusă la Fried- 
richsruhe acum patru ani, România a intrată în alianța 
Europei centrale. Stipulațiunile acestui tractată erau că, 
in casulă uimi răiboiu intre Rusia și Austro-Ungaria, in 
care și Germania ar lua parie, România va pune în liniă 
150,0tJ0 de 6:nenl și va lua indafă ofensiva.

Der pentru că nu era avantagiosă d’a aduce ună 
astfelă de tractată înaintea Camerei, s’a stabilită înțele
gerea ca acțiunea României, când ră.'boiulă ar isbucni, 
să ia formi unei declarații de neutralitate însoțită de 
mobilisarea o.jfirii, și aees'ă mob lisare ar fi de sigură 
privită de cătră Ruși», ca ună casus belii.

In planulă anstriai'ă de compania, s’a contată pe 
România ca să treeă Prutulu pe la norduiă Moldovei, 
să înainteze spre Kiev și să atace pe la spate armata 
rusescă. Este p obabilă că nu s’a făcută nici o schim
bare în fondul» invoiclei primite de d. Brălianu.

„Pester Lloyd“ salută c» biieuriă acăstft 
scire despre considerabila întărire ce obține plin 



Nr. 281. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

acdsta alianța de pace, der amintesce răspunsulu 
ce l’a dattî dâunăcji ministrulil românii de es- 
terne la o interpelare, cA România îhî are ma
nile libere, n’a întratb în nici o alianță. De a- 
ceea 4*ce Mia pestană, să nu se dea pre mare 
crecț&nientii nici diplomatului anonima a lui 
„Times,“ nici vorbelor ii ministrului românii de 
esterne. România va fi destula de vicleană, ca 
să nu 'șl lege manile, și în casa de resboiu se 
va pune pe partea care’i oferă mai multe a- 
vantage, dicCt unele foi.

Prietenia ruso-trancesit
ț)iarultl francesu „Patriote11 scrie urmAtorele:
• Cum se scie, clubulă „Sainl-Simorf1 din Parisă 

e visitată de savanțl, funcționari inalțl, publicișil, filo
sofi și istorici de primulă ranga, cari nu se prea lasă e 
fi apucați de entusiasmă.

,Cu ocasia concertului ruseseă, care s’a data in a- 
cesiO club a de curândă, artiștii au esecutata imnulă na
ționala ruseseă in mijloculă unei emotiunl generale. TOtă 
sala se ridicase încordată și plină de respecta. Când în
cetase ultima notă, isbucni unâ împătrita aplausO, care 
nu s’a curmata decâtă în momentula, când ambasado- 
rulă rusa, baronulă Mohrenheim, a făcuta semna că 
vrâ să vorbescă.

—„Domnitorii, cjise ela. ințelegă bine <ă omagiele 
d-v6stră suntO adresate unuia, care stă mai pe susă de 
mine. Vi le primescO cu o deosebită fericire in numele 
M. Sale Țarului «

„E lămurită — urmeză .Patriote» — că între am
bele popâre, Irancesa și rusO, trel.ue să domnâscă ună 
curente simpatice fdrte adâncă, penisu ea o adunare în 
deobșle atătO de rece și de liniștită să se pOtă entusi- 
astna. Vorbimă de simpatie. Când insă ună sentimento 
atinge una grada atâta de înalta, alun I e mai multă 
decâtă o simplă simpatiă.*

SOIRILE DlLFl.
Nt se scrie din Codlea, in 17 Decemvre v. 1887’: 

„Comuna n6»tră după posifiunea ei este espusă nu ara- 
re-orl unora furtuni teribile. In primăvera anului aces
tuia se lăsară în mai multe rânduri asupra ndstră grele 
furtuni, causânda creștiDiloră noștri celorO mai sărmani 
însemnate daune, de cari nu rămaseră scutite nici edifi
ciile nOstre confesionale, ca biserica și șcâla, nici sto- 
borula dela cimitirulă nostru. SloborulO dela cimileriu 
din fața bisericei in lungime de vr’o 30 metri, deși era 
numai de vr’o câțiva ani făcută, a fosta scosă din pă- 
mentă și aruncată la o depărtare considerabilă. Astăzi 
în 17 Decemvre v pe la 1 6ră după miedula nopții, în 
arma unei ploi torențiale, se lăsă asupra nâstră erâșl o 
furtună, cu multa mai teribilă ca cele trecute. Omenii 
deșteptați din somnă prin furia furt unei, carea rupea fe- 
restrile, oblduele, coperișele caselorO, grajduriloră și ale 
șurilora, precum și slobdrele și arborii, se umplură de 
o panică frică!! Țiglele, scocurile și șindilele «burau prin 
aera. Furtuna a durată până la 10 6re a. in. causândă 
cu deosebire creștinilorO noștri ârâ.și multe dau e, de 
care și acum edificiile nâatre confesionale u’au rămasa 
scutite, aruncftndO josă ârășl furtuna [multe țigle de pe 
coparișă. Spaima acesta o voma țină minte in totă vieța.»

—x—

Nisce făptuitori necunoscuțl au aprinsa 24 cară 
de fenO ale Evreului Weiss Mendel din Ormenifulil de 
Câmpia și 3 clăi mari de tenii și unuia de otavă ale 
Evreului Rozman .lakab din Mociu. Paguba acestui din 
urină se socotesce in 600 11. v. a.

—x—
Sânmărtinulă de Câmpia este o comună mare ro- 

mănâscă, in care abia decâ se află 1 —2 (amilii ungu 
rescl. »Kolozsvar“ scrie despre acești „strănepoți ai 
Romaniloră,» că „din causa sentimentelor^ loră patriotice» 
nu erau de locă mulțămițî cu primăria (no cumva prima- 
rula o fi fosta vre una patriota de contrabandă?) și de 
aceea cerură dela solgăbirâula ca sâ ordone votisare 
pentru alegerea unora nuoi membri la primăria. Așa s’a 
și făculO. Alegătorii se duseră la ună Valaha, care scia 
scrie, și-la rugară sâ le gătâscă biletele de votisare, dic- 
tându’i totodată și numele candidațiloră loru. .Vielenulâ 
Valahă" a zimbită una bună și apoi s’a apucatO sâ scrie, 
dâr pe bilete n’a pusă numele dictate de votisanțl, ci 
chiar din contră, a însemnata numele acelora, pe carî 
votisanții nu-i voiau După săvârșirea votisărei secrete 
bieții omeni se pomeniră, că cele mai multe voturi le-au 
câștigată tocmai aceia, pentru cari ei n’au votata de 
locO. Dm incidentulă acestei păcălituri, se tfice, că 6 
menii din Sânmărtinula de Câmpia și-au pusă de gândo 
a-șl trimite copiii regulata la scOlâ, pentru ca la lim- 
pulo său să nu fiă și ei păcăliți. — Hotărîrea poporeni- 
lorO e de lăudată, dâr ce privesce păcălela, nu cumva 
e la mijlocă vr’o șiretenia «patriotică• ?

—x—
liecitatorulă Staufen, despre care ama comunicată 

că va ține o prelegere in sala hotelului Nr. 1 din locă, 
a venita acum din Bucovina și România, unde atâta în 
Cernăuți, câtă și în Iași și in BucurescI a ținuta pre
legeri , spre deplina mulțămire a publicului. Diare în
semnate ca „Neue freie Presse,* „Presse". «Neues Wie- 
ner Tagblalt", „Deutsche Kunst-und Musik - Zeitung", 
„Wicner Allg. Zeitung», .Wiener Tagblatt", «Konsfitu- 
tionelle Vorstadt Zeitung* ele. scriu in moda târle mă 
gulitoră despre talentula declamatorică ala d-lui Staufen. 
Repertoriulă recitațiuniloră sale e forte bogato. „Buka- 
rester Tagblatt" scrie despre recitațiunea d lui Staufen 
în lași, ținută in sala „Amicii arleloră", că a fosta viu 
aplaudată de publică, care a fosta aprâpe înlrega ro 
mână.

Filiala kuliuregj leiistâ din Clușiu a ținuta la 27 
Decemvre n. adunarea generală. Isprava: tufă de Ve
neția. De asemenea a ținută adunare filiala kulturegy- 
letistă a comitatului Huniedora. Isprava: altă tufă de 
Veneția. Adecă pardonă! aci a propusă inspectoruhl 
școlară Rheti 150 fi. pentru înființarea unei grădini de 
copii in PeșteșO, Cristurl și Cerna. Comitetulă a propusă 
ca, în locă de grădini de copii permanente, care sunta 
antipatice poporului, să se înființeze mai bine grădini de 
copii pentru veră, anume in: PeșteșO, Cristurl, Livadia, 
Puiu, Hosdate, Bârcea mică, Geoagiulă de josă, C.ugirO, 
Baia de Crișiu, Băeșll, Sâlașulă de susă, ZeicanO, Cerna, 
Peșteana, Stlvașulă de josă și de susă, Râcăștia, Ra- 
pold, llârâu, Jcledința, Becia, (Korbatvi. zi?). Pentru în
treținerea acestora grădini de copii se cere câte o sub- 
vențiune de 50—80 fl. Pentru grădina de copii perma
nentă din Petroșeni s’au votată 250 fi. subvențiune anu
ală. S’au mai cerută și 500 fi. ch .-ltueli de construcți- 
une. Pentru înființarea de grădini de copii permanente 

sâ se < eră Kulturegyletului ardeleană 400 fi. pentru 
Deva, că e 200 fl. pentru Orâ.știă, Huneddra și Simeria. 
Pentru llea Mureșiană e necesară o sc6!ă de fete, âr 
de nu se va pută lace acesta, atunci e de dorita o în- 
vâțătore de lucru in Deva, precum și in Hârâu și Hos- 
dale. In Linjina sâ se așetje ună preotO catolică. Pen
tru construirea unei biserici (calvinesel) în Bârcea mică 
se propune suma de 500 fl. — Nu-i așa că facă multe 
infr’o di Kulturegyletișlii? Resultalulă va fi: slrașnicnla 
fiasco!

l.iteratura 
-A.stra 

de Dito .și Idem
(M. S. Regina României și D-na M. KJ 

1 Volumă in 8’, hârtie și țipară eleganta, de vânzare la 
LibiAiia editore

Sooecu & C-ie BucurescI
și la toți corespondenții ei din țeră și străinătate. 

Prețuit! pr. exempl. 6 lei.
Odobescu A. I.

Scrieri literare
3 volume in 8°, de aprope 110 cdle, Lei 30; de vânzare 
la Librăria editdre

Socecti & C-îe Bucuresol
și la toți corespondenții ei.

O scurtă privire
peste viița si faptele Teologiloră români centrali.

II.
Periodul a ală doilea, ală înfloriră

dela 1861—1873.
(Urmare.J

Aceste ar fi, după câtă ținemă minte și după da
tele ce posedemO, întâmplările principale prin cari a tre
cută societatea bisericâscă literară a teologiloră români, 
incepândă din Iulie 1873 pănă in Iulie 1874. Nu putem 
sâ trecemO cu vederea și sâ nu facemă cea mai onora
bilă amintire ia acesta loca Excelenței Sale Meiropolilului 
română Dr. Ioană Vancea, care singură dintre prelații 
români nu a dată uitării societatea ndstră, acesta fiică 
a celei mai salutare inspirațiunl române, ci ca una tată 
doiosă a cercetat-o in agonia s’a, lăsândă la disposițiune 
teologiloră români 50 fl. v. a. spre acoperirea speseloră 
la casă cânda s’ar reînființa, la din contră sâ se împarță 
intre alumnii români.

Mai aflămă necesaiă a aminti, că în anulă acesta 
nu s’au plătită societății contribuirile îndatinate în anii 
precedențl. adecă câte 35 cr. la lună, și acâsta din causa 
nesiguranței în carea ne aflămă față de viilorulă socie
tății. Amă primita mai multe (Jiare gratis, atâtă de 
dincolo câta și de dincâce de CarpațI, Asemenea ama 
primită gratis ună esemplară din poesiile poporale cu
lese in Bucovina de d-lă Simione M. Fl. Mariană, și 
'Femeile,* de luliu Peterzani, traduse de [uliu. Acestora 
le-amă esprimatO și esprimămă mulțămită.

Revenindă la suplica înaintată Em. Sale la 30 De
cemvre 1873, observămă, că aceea nu s’a reinturnaiă 
Rectoratului pănă în luna lui Noem’re 1874, celă pu
țină teologiloră români numai în 4 Noemvre ală acestui 
ană li s’a comunicată resoluțiunea dela Em. S’a prin 
d lă RectorO seminarială. Acâstă resoluțiune a revoltat 
nespusă de multă inimilorO tuturora teologiloră români, 
căci nu numai că era negativă, der era basată pe nisce 
motive, pe cari Românii e imposibila sâ-le pOtă mistui. 
La modestele observațiunl a juniloră români se răspunsă 
cu violința: .Scho'.a valachica hic nunquam erit!<, pe 
românesee: „Aci —adecă în SeminarulO centr de Buda
pesta — nu va fl în veci scâlă ralachică.“

Și în adevărO, că în acestă Seminară nu este șcdlă 
românâscă pănă în 4iua de astădî. Unica societate lite
rară română esistentă în Budapesta este «Societatea

(’) FOILETON O.

„yJLiailbTȚTI FATBIET*.

— Epspeă -

Auriți cum se escusă Efialte trădălorO ?
Mai asculta-vețl de dânsula, de acelă lingușiiorO ?
Și fi-veți cu nepăsare, cum ați fosta și mai nainte, 

940. Când vedeți că trădătorii vâ vinde căușele sfinte?
Nu scițl voi că nepăsarea, — ca și orî-care pă- 

[cată, —
Se răsbună ea pe sine într’ună moda înfricoșata? 
Ar fi timpula der odată să vâ deșteptați la minte, 
Nu vâ luați după flecuri, după deșerte cuvinte;

945. Juda vă linge, vă frige <a .«6-și rolă umple burta, 
Eră voi întotdeuna, fiți siguri, veți trage scurta.

Alegerile din țeră s’au finito acuma taie,
Domnii au preponderanță și in altă c-hipă nu se 

[pOte ...
Rolele administrărei acum er se iiivârtescă,

950. Și’n ogarșia loră ve- hiâ de sigurO tote pășescă.
E drepta că rămâne’n țeră câ’e-o lungă suvenire, 
Obventlă din alegeri și de pela cortejire... 
Deputății se duca âră, cum «jicii pentru națiune 
Să lucre în dieta țerii, — și nu e nici o minune, 

955. Că unora dintre den.șii le este așa de milă

De bietula poporâ săraculO, — ca Țiganului de 
[pilă.

In urmarea celorh cjise, nu este erășl minune,
Dâc’unO deputata odată în marea’i confusiune, 
Voinda ca să îmâneze ala său legitimă mandata 

960. înaintea dietei, dânsulă din erore-a presentatd,
Țineți ve bine risulO, presenlat’a o setisore,
Care conține chiar contulO despre sume mărișore, 
Ce le cheltuise dânsulă să lă alâgă de-ablegata. 
0! ce smintă omenâscă! 0! ce curiosă mandată!!

965. Diregălorii și domnii trăiescă acum lume albă,
Er poporulă dela sate, ce-i dreptă, are câte-o jalbă.. 
E dreptă cumcă și acuma vine câte-unO domnișorO, 
Mai face câte-o visilă pe la bietulO de poporă, 
Der din visila acesta — o! ce sorte schimbătOre I — 

970. Lucru durerosO... poporulă nici o mulțămire n’are.
Când îla vădă venindă țăranii, sciu ei bine că ce-10 

[dOre....
Nu vine elă să le spună cuvinte ’mbucurătore, 
pice puține cuvinte, der le 4'ce îndesată :
„Taci, plâtesce și te cară, ticălosO și blâstămatO!»

975. Domnii cei mari fără grije ședO acuma plin palate,
Nu pre multă îi d6re capulă de poporulă dela 

[sale...
Și când votbescă cu poporulă se uită la elO pon- 

[cișO,

Insă tot u lucru’ă din lume are câte-ună povernișO, 
T6te lucrurile ’n lume sunta supuse la schimbare, 

080. R6ta lumei se’nvîrtesce cu celeritate mare...
Acâsta lege, vetjl bine, este fdrte generală,
Și domnii nu potă s’o facă — ca să fiă specială.
Deși ei vorbescă acuma din spatele calului,
Voră mai cerca însă dânșii grația poporului...

985. Și după ce voră mai trece anii după numără
[cinci,

VorO descinde eră domnii la poporulă cu opinci.

Rămâne să mai 4'eQ încă numai puține cuvinte, 
Voi fiii nației mele, bine să luați aminte:
Țineți toți cu dreptulă vostru, toți în solidaritate, 

990. Nu vă despărțițl deolaltă și luptați pentru drep
tate,

De veți fi ca pănă acuma cu minte destrăbălată, 
Să fiți siguri că dreptate nu vel! avea niciodată!

995. Ba vă voră blăstăma fiii. Din două der ori și cară
De sigurură puteți alege: blăstămă, binecuvântare!♦) 

Sîgă, 1887.
Ionii Popiliu.

*) Epopea privesce numai alegerile din Bănată și 
Țera uDgurâscă, întru câtă e vorba și de depulațl națio
nali ; âr în cât e vorba de bătăi și corupțiunl, privesce 
și alegerile din Ardeală.
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Petru MaiorO- în care suntO coadunall tinerii români 
dela celelalte trei factiliățl, cu loeelitatea in strada Va- 
țului, una din cele mai frumăse strade ale acestei capi
tale a Ungariei, unde din 14 biserici catolice, in 10 se 
predi ă in limba germană. Der s<5 con'inuăinQ noi cu fi- 
rulâ tragediei nostre, căci până aci a foștii numai ini- 
tium dolorum.

Tinerii români. aucJindQ aceste vorbe neașteptate, 
cerută resoluțiunea Eminenței Sale Primatelui in scrisă, 
la ce li-se răspunse, cft aceea sună și e îndreptată sin
gură personei Rectorului, prin urmare nu li-o pote co
munica. Notificându-ni se totuși ceva, motivele resolu- 
țiunei negative, câte ni-le amă putută însemna din gura 
reclovelui seminarială, prin o suplică le-amă împărtășită 
.și cu llustritățile Sale Episcopii români. Acâstă suplică 
s’a publicată și în „Federațiunea11, (jiară românescă edată 
în Budapesta, de unde fu reprodusa in estrasă și in 4la_ 
rulă maghiară „LIonu. Așa a venită la cunoscința Su- 
perioratului, carele apoi s a sculată cu iotă furia asupra 
teologiloră români. In fața acestei furtuni teribile, tinerii 
români se declarară solidari în t >te câte s’au făcută, <J>- 
cendă, că nisuințele și pașii lorii suntă eflusulă consen
sului luturoră și că prin urmare nu e responsabilă în 
parte individulo de celea efectuite odată, ci iau respon
sabilitatea solidari asupra lord, ca corpulă mor.iiă a.O 
teologiloră români, Chiămați eu toții in corpore la d-lă 
rectoră și puși într’ună salonă sub inspccțiunea -prefec
tului ală II, dr. Valo Simonă, de unde erau poftiți în 
altâ odaiă pe rânda câte unulă pentru a-și da răspunsu 
rile la protocolă despre decurgerea faptului incriminata, 
ca așa aflându se de unde a eșită inițiativa se se potă 
pedepsi >culpabiiii“: au răspunsă toți ca unulă: tatu ce 
s'a făcutu toți au făcută și dăcu ss’.stă culpabilitate în 
faptulu nostru se fimil toți pedepsiți.

Nu multă după acestă interogatoriu, tinerii români 
clerici au fostă citați spre a li-se ceti deliberatulă. Acesta 
s’a cetită in presența întregului superiorată și a tuturoră 
teologiloră români. Totă atunci, nu sciu din ală cui în
demnă, s’a mai cetită încă odată răspunsulă Eminenției 
sale la petițiunea nostră din 30 Decemvre 1873. Delibe- 
ratulă se resumă in aceste vorbe: ,,să nu mai cuteze 
teologii români se dea publicității ceea ce se întemplă 
în Seminariu, căci ori și cine va mai cuteza acesta va fi 
eliminată. Răspunsulă primatelui însă, ce ni-s’a cetită 
acum, deși negativă, era atâtă de netezită și atâta de 
îmblănită. încâtă nu lă mai cunosceai.

Motivulă principală, pentru care nu se pdte con
cede socii tafea teokgiloră români, să di ea câ e împre
jurarea, că seminariu u e făcută spre perfecționarea în 
studiele teologice și după a xea de va rămână timpă e 
liberă să se peifecționeze și în limba să maternă, ceea 
ce să păte și neavendă tocmai o societate formală. E de 
însemnată, că prin scrisârea Smin. Sale se șterse totii- 
odată și șcâla slavă deja de multă esistentă.

E întrebare acum, care ar li adevăratulă răspunsă 
ală Eminenției Sale: celă comunicată la 4 Noemvre seu 
celă auZită și in presența celorlalți superiori, adecă îna- 
in'ea rectorului, spir trialului și a ambiloră prefecți? 
D-lă spirituală, chiămândă la sine pe unulă din tinerii 
români clerici, i-a disii : „cine v’a pusă să faceți ce ați 
făcută?“ —Și la astfelă de resoluțiune puteamă noi face 
altmintrelea, respunse respeclivulă intrebândă? — „De 
ce nu m’ați întrebată pe mine“ — dise spiritualulă — 
„căci nu acela a fostă răspunsulă Em. Sale primatelui?

Puțină ne mai pasă acum, care e răspunsulă ade
vărată ală primatelui, celă din 4 Nov. său celă diu urmă, 
pentru-câ și unulă și altuia este negativă. Amă amin
tită acesta numai în interasulă adevărului. Cine voesce 
a se interesa va cerceta atâtă din acestă incidență, câtă 
și din precedințele lui, cari au fostă și de unde au ve
nită pedecile, ce au făcută, ca nisuințele nostre în res 
tabilirea societății să rămână fără efectă.

(Va urma.)

Din camera României.
In ședința dela 16 (28) Decemvre a camerei ro

mâne s’a presentată convenția prin care se reguleză gra
nițele dintre România și Austro-Ungaria.

D-lă Lupulescu dă cetire raportului asupra acestui 
proiectă de lege și proiectului.

D-lă Kogălniceanu cere amânarea discuțiunei aces
tui proiectă de lege de orece elă trebuiesce studiata de 
aprăpe.

D-lă Ferichide, ministrulă ataceriloră streine, se o- 
pune la amânare de bre ce sar perde timpă și acestă 
proiectă e trebuinciosă de urgentă pentru a curma con- 
flictete dintre noi și națiunea vecină."

Mai vorbescă pentru amânare d-lă Djuvara și N. 
Ionescu. Puindu-se la volă amânarea se respinge.

Se deschide discuțiunea asupra luărei in conside- 
rațiune.

D-'ă N. Fleva combate proiectulă de convențmne 
pentru delimitare, că :1 prin acestă aclă s’ar ratifica și 
de noi răpirea Bucovinei pe care treime s’o revendicămă. 
D-sa face pe scurtă istoricule răpi'-ei Bucovinei și 4ice 
că va veta contra acestui proiectă.

D-lă Xenopolu susține proiectulă pentru cuventulă 
că trebuescă curmate încălcările ce se facă aZI pe fie
care Z' din causa multului zelă ală fnncționariloră atâtă 
dintr’o parte câtă și din cealaltă. D-sa Zice că fap
tele istorice nu suntă aceleași cu faptele de dreptă ce 
se voesce a se stabili astăZi- In istorie dreptulă e ală 
aceluia care e mai tare și deci nu să pote revendica ună 
faptă istorică îndeplinită printr’o jalbă la Iribunală său 
prin convențmne. In sfârșită, conchide d-sa, prin acâstă 
convențiune nu se consfințesce o încălcare făcută din 

vechime , ci căutămă aslă-Zi a ne păstra moșia ce 
avenul neatinsă. D-sa voesce a face ună <ursă istorică 
asupra răpirei Bucovinei, der d. Kogălniceanu ’lă între
rupe șl’lă desminte.

La acâstă discuțiune mai iau parte d-nii Voinov, 
Djuvara, Nicolae lonescu și Ferichide, ministrulă aface- 
riloră străine, pentru, dândă amărunte asupra foloseloră 
ce se potă trage din acestă convențiune.

Se cere includerea discuțiunei și se primesce. Se 
pune la votă legea și se primesce cu 92 bile albe.

Italia și Abissinia.
OrganulO ministeriului italiană de răsboiu «Esercito 

Italiano1* comunică: Negus (regele Abissiniei) e in marșă 
cu douâ colăne cătră Massauah; cea dintâiu se mișcă 
dela Adigrat prin Senafe și Mahio, cea de-a doua dela 
Adua prin Halai cătră defileulă Taranta, unde amândouă 
se voră întâlni, pentru ca să mergă prin valea Kaddas 
asupra localiiățiloră Uaa și Arkiko. Presupunândă acestea, 
este mai bine a aștepta ataculă Negusului în cerculă for- 
tificațiuniloră. Nu e neprobabilă, că Negus a pusă sub 
arme 80,000 de omeni, der trebue să ne gândimă că ar
mata abissinică, în urma lipsei de mijlăce de traiu și de 
apă, e cu neputință să pbtă rămânea Jmpreună timpă 
mai îndelungată. MijloeulO celă mai corăspunZătoră sco
pului de a întâmpina furia .Abissinieniloră e așteptarea 
cu paciență. Corpulă italiană este echipată cu cele mai 
nouă mijlăce technice de atacă, intre altele se va folosi 
și invențiunea italiană a torpileloră de uscată, ală că
rora efectă s’a probată fbrte bine Dăcă situațiunea ar 
cere, voră pleca întăriri nouă de trupe; deocamdată se 
voră îmbarca bmenii ausiliarl pentru a face servițiu la 
lunuri.

SC1RI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

VIENA, 31 Decemvre. — Situațiunea nu 
s’a schimbată. Asigurările de pace înlătură, nu-i 
vorbă, pericululu iminentă de răsboiu, cu t6te 
astea nu oferă o liniștire durabilă, dedrece mă
surile militare ale Rusiei contraZicu t.6te asigu
rările de pace.

LEMBERG, 31 Decemvre. — Comunicări 
din Cliișineu adeverescu, că în Basarabia se 
concentrezi ?masse mari de trupe, care se 
așeză formânda două fronturi, unuia cătră 
România și altuia cătră Austria.

BERLIN, 31 Decemvre. — Șuvaloff n’a 
avută nici o missiune politică.

BELGRADtJ, 31 Decemvre. — Se crede, 
că e probabilă formarea unui ministeru radicalii 
cu Sava Gruicl în frunte.

DIVERSE.
Pe câți împărați, regi, pași și președinți de re

publică a îngropată împeratulu Wilhelm. — In timpulo 
celorO 90 de ani ai vieții împăratului actuală ală Ger
maniei îșl perdură tronulă în Europa 9 împărați, 52 de 
regi, 6 sultani, 6 papi și domniră numai în statele-unite 
ale Americei 21 de presidenți de republică. Din acești 
96 de monarchl, papi și presidenți, trăeseă astăZi nu
mai încă patru: Isabela, fosta regină a Spaniei; Fran
cisco II., fostă rege ală Neapolului; Amedeu, ex-rege ală 
Spaniei, și sultanulă Muradă ală V-len. Ceilalți 90 suntă 
toți în morminte. Ială-i dela 1797 pănă astăZi: Împă
rați ai Austriei: Francisco l. și Ferdinandu I; împărați 
ai Franciei: Napoleonă 1 și Napoleon IlI-lea; — împă
rați ai Rusiei: Paulă I, Alexandru I, Nicolae I, și Ale
xandru ala II lea; — ală Mexicului: Maximiliană I.; — 
cinci sultani: Selitnă III, Mustafa IV, Mahomedă ll-lea, 
Abdul-Megid și Abdul-Aziz; — șase papi: Piu VI, Piu 
VII, Leon XII, Piu VIII, Gregoriu XVI și Piu IX. Regi: 
trei ai Prusiei: Frideric Wihelm II, Frideric Wilhelm 111, 
Frideric Wilhelm IV;—regi ai Sardiniei: Carol Emanuel 
Carol Emanuel 1, Carol Felice, Carol Albert și Victor Etnanol 
II. devenită rege ală Italiei: — cinci ai Neapolului: Ferdi- 
nand I, losifă Bonaparte, loachimă Murat, Francisco 1. 
și Ferdinand ală II lea; — trei ai Portugaliei: losifă, 
Ioană și Maria de Gloria ; doi ai Hanoverei: Ernesl-Au- 
gustă și George V; — doi ai Wurtembergului: Frideric 
1. și Wilhelm 1; — patru ai Bavariet: Maximiliană losifă 
)., Ludovicii 1., Maximilit nă II și Ludovicii II înecată mai 
dăunăZi; — rege alo Weslfaliei: leronimă Bonaparte; 
— ală Belgiei: Leopold 1.; — ală Greciei: Oto I; — 
trei ai Olandei: Ludovică, Guilom I și Guilom ll-lea; — 
trei ai Angliei; Georgiu III, Georgiu IV și Wilam XX;— 
trei ai Franciei: Ludovică XVIII, Carolă X și Ludovicii 
Filipă ; — cinci ai Suediei: Gustav IV, Carol XtJI; Carol 
Ioană XIV (Bernadolte) Oscar I și Carol XV; patru ai 
Danemarcei: ChrislianO VII, Friderică IV, Christiană Vili 
și Frideric VB patru ai Spaniei: Carolă IV, Ferdinad VII, 
losifă Bonaparte și Alfons XII. Cei 21 presidenți ai sta- 
leloră-unite, începă cu Georgiu Washington și se term nă 

cu ArlurO. Prinții domnitori și cei din case domnilăre 
morți în timpulil acestora 90 ani, suntă la numără 467. 
Și s’ar pute (6r:e lesne, ea să mai îngrope pe câțiva.

Tunuri mari. — Fabri a Krup a construită pentru 
guvernnlă italiană 4 tunuri de o centimetre, cartau să fiă 
puse in cele două forturi principale din portulă militară 
dela Spezzia. E ă unele amănunte asupra acestorO guri 
de focă: Lungimea tunului (țeva) 14 metre. Greutatea 
țevei 121.000 kgr. Aparatulă de închidere cântărește 
3 760 kgr. Greutatea obusului (de oțelă) este 1 050 kgr 
Încărcătura 320 kgr. Se intrebuințâză pulberea brună 
prismatică, pe care Germanii o laudă multă. Obuzulă 
trece, la 1 metru dela gură, printr’o placă de cuirașă de 
0 m., 90 grosime, și la 2 kilometre 500, prinlr’una de 
0 m. 75. Tunurile acestea ducă la 12 kilometre. Pentru 
a le transporta a trebuită să se construiască plat-forme 
de 22 m. 75, compuse din trei bucăți) mobile; fiă-care 
plat formă are 16 osii și 32 de roți și este de o greu
tate de 97,000 kilogr. neîncărcate și de 218.000 kilogr. 
când suntă încărcate. Obuzurile n'au putută pătrunde 
plăcile construite de casa Gruson pentru forturile dela 
Spezzia. Fabrica Krupp a începută de atunci să facă tu
nuri de 44 centimetre, ale căroră proiectile suntă de o 
greutate de 2000 kilograme.

Necrologu. George Carol Gartner, comptabilă, a- 
duce durardsa scire în numele fiiloră săi Vieloră și Olim
piu, și ală tuturoră rudeniiloră, despre încetarea din vi 
âță a multă iubitei sale soții Ioana Gartner n. Dootz, 
care a adormită în domnulă adl ndpte ‘/«12 6re, după 
grele suferințe, în etate de 26 de ani și în ală 10-iea 
ană alu fericitei sale căsătorii Rămășițele pâmântescl 
ale .scumpei răposate se voră îmormânta Sâmbătă In 
31 Decemvre n. 1887 din casa Nr. 196, Ulița funariloră 
la 3 6re după amâZI in cimlterulă evangelică conf. augsb, 
dela Porta Uliții vămii. Brașovă, 29 Decemvre n.

Fiă’i țărina ușoră!

Nuni6rula festiva ala „Gazetei11.
piarulii nostru, împlinindu cu de 31

Decemvre 1887 stilă vechia ani 50 ai esistenței 
sale, își va serba în săra acestei Z'le și în Z>ua 
următdre 1 Ianuariu 1888 a cinci-Zecea ani
versare.

Pentru Z’ua de 1 Ianuariu 1888, Redac- 
țiunea fdiei nbstre pregătesce unu numără festivii, 
separată alu „Gazetei Transilvaniei ■*. j

Pentru a înălța serbarea ndstră Z,ai*8tică, 
ce va culmina în edarea acestui numără festivii, 
amu dori să contribue la înfrumsețarea lui câtă 
mai mulți dintre bărbații noștri cu cunoscințe, 
politici, iiterați etc., în deosebi bărbații cari au 
colaborat în acești 50 de ani la „Gazetă1* și „F6iă“ 
și se află încă în viăță.

Ii rugămă din nou dăr pe acăstă cale să 
binevoiescă a ne trimite câte unii micii producții 
alu ingeniului loră pentru numărulă festivii. Și 
fiindcă nu paternii să dănnl acestui număru o 
estindere prea mare, îi mai rugămă să ne tri
mită numai mici lucrări de puține rânduri, de 
cuprinșii politică, literarii, socială, economică etc., 
în prosă ori în poesiă.

Cei ce voră voi astfelă să conlucre la nu
mărulă festivă se binevoiăscă a ne trimite ma
nuscriptele lorii pănă la 25 Decemvre st. vechiu 
1887.

Pentru ca să se p6tă lăți câtă mai tare a- 
cestil numără, amă stabilită ca preță de abona- 
mentă pentru elă suma de 20 cr. v. a. Abo- 
nații „Gazetei*1 îJă voră primi numai pentru 
prețulă jumătate. Pentru România: 1 leu pentru 
neabonați, 50 bani pentru abonați. Abonamen
tele la numărulă festivă se potă face prin man
date poștale pănă la 25 Decemvre st. v. 1887. 
Numai trimiterea esemplarelortl comandate pănă 
la acestă termină o putemă garanta.

Venitulu curată ală numărului festivă ală 
„Gazetei Transilvaniei*' îlil destinămă pentru bi- 
blioteccle nostre poporale.

NB. Venitulă numerului festivă alft „Gazetei 
Transilvaniei'1 fiindă destinată pentru bibliotecile 
nostre poporale, nu mai încape vorbă, că cei mai 
cu dare de mână potă trimite o sumă mai mare 
decâtă prețulă de abonamentă, cu atâtă mai multă, 
cu câtă cheltuelile pentru scoterca acestui numără 
suntă forte mari și deci ar fi de dorită, ca să ră
mână ună venită mai mărișoră în folosulă biblio- 
teceloră. Se înțelege, că numele ccloru, cari voră 
contribui peste tara de abonamentă în acestă scopă 
de binefacere, voră fi publicate în diarulă nostru. 
Ar fi de dorită, ca în diferitele localități câte umdă 
să ia inițiativa de a colecta abonanți pentru numă
rulă festivă și de a face comande mai mari.
_______________ Redacțiunea „Gazetei Transilvaniei.« 
Editora și RedaeiorO responsabila Dr. Aurel Jluresiauu,
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H ■adjustarea bisericilort și capeleloru
mai moderate, și

N are aprope niciodată lipsă de reparația

Csse tără deosebire tote stofele. 
Este durabilă din oțelu și ferii.
Este simplă și ușoru de mânuatu.
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cu cele ce sunt provfiițulfi în abundanță pentru prețurile cele 
lucrate câtu se pote mai friunosîî. anume:

Odăjdii 
felon 

și altele, după rî- 
tulîl gr. orientală. 
Prapori și stin
darde pentru 

reuniuni.
Stindarde pentru 
pompieri, copii de 
scolă, reuniuni in-

Iconostase, chipuri pentru fruntariu. înmormântarea Dom
nului etc. etc.

3SC* Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea 
și argintărirea pe lângă prețuri moderate.

SîT-' Cusături cu auru, argintu și mătasă și haine biseri
cesc!. cusute cu firu de auru, argintu și mătasă.

Dantule bisericesc!. Invelitore de prestolii. Mărfuri biseri
cesc!. Damaste etc.
Punctualitatea mi-o polii adeveri prin mai iniille 

sute de epistole de reciinoseință.
Cataloge de prețuri a dorință trimita libere de pest-port.

IOSIF GAVORA.
Pentru lucru eminentfl și gustil bunu Ia esposițiunea regnicolară 

din llmlapesla, distinsO cu medalia cea mare a esposițiunii, 

“ In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Hecomandi’i obiectele necesare pentru

g

CD ft c.

0

I

LE HOUBLON
Ifabricații franceză

de GAWLEY &. HENRY. in PARIS

fac-himh.r nu t.’fcriwrtTTK 17. rai D- rv ci’. a PARIS

A se feri de imitațiune.
Acestă b&rtiă se recomandă ni căldură din 

partea domnilorfi Dr. .1. ,1. Polii. D. E. Lud- 
"ig I» )l. Lippmann profesori de chimie la 
universitatea din Viena, pentru curățenia sa 
absolută și pentru-că nu are in consistența sa 
utcl o materia stncăcosă;
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dustriale . reuni
uni de cântări și 
rureuniunT de în- 

morinentaro.
Statne, poli 
tandre, potire 
.șicliipuri sliute 
sfeșnice pentru 
altariu și de 

părete, can
dele.

o

0 nonă inventiune
5

care a produsă cu t.ot.u drep- 
tulu atâta adiuirațiune, este 
de ingeniosuli'i nit lianieă - ar
tistă englesu D-nttlă Mărston 
construat.ă și pentru ori - ce 
stofă aplicabilă

Mașină 
de cusutu universală

A> esta tace la orî ce hurii de cusiiij) servițiile cele mai e-celente.

din 1885

Costă
completă

■3 Se furniseză în stare perfectă de lucru.
es. n are aprope niciodată lipsă de reparația

Mașina posede o Întocmire, ca la cusută se nu se rupă aculo 
așa ușorii și este in iotă privința forte practică. Kiă-care cum
pere-’șî imediata acestă admirabilă mașină de en-iitu univer
sală fără prejudițiu, căci eu înapoiezu îndată fiă-cărma banii, 

decă masma nu funeționâzâ.
Coinandele se efectnescâ cu rambursă poștală și suntii a se adresa sin

gură numai la: Eeketes
Fabriks-f^epot neiier Ki'Hiiiihiiisgezi,

VVien, Margarethen, Welirgasse Nr. 13/59. 3—fi
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