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Cătră cetitorii „Gazetei Transilvaniei"!
In puține 4'le se’mpiiuescă 50 de ani, de când „Gazeta Transilvaniei11 luptă pentru lățirea culturei române, pentru libertatea și drep

turile poporului română.
Pe timpulu celei mai cumplite prigoniri a neamului românescu. „Gazeta Transilvaniei11 a arborată în mijloculă valoroșiloru comercianțl 

români de odiniâră din Brașovu drapelul u redeșteptării naționale.
Cinci-decI de ani de muncă, de grele și de necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescă.
Generațiunea vechia și generațiunea cea nouă și-au dată mâna, au pusă umără la umără, pentru realisarea marei opere a redeșteptării 

și a liberării poporului română asupriă,
Lucrat’au toți cu însuflețire bărbătăscă și cu statornicia sub drapelulu sfântă arborată de „Gazeta Transilvaniei11 și urmândă devisei 

nemuritorului bardă națională: „Cniți-vt în cugeta. uiuți-vS ’n simțiri/*

*) A se vede numerii 275—278 inel, ai »Gazelei 
Trans.“ dm 1887. — Red.

Și munca loră a foștii încoronată de succesu.
Unde eramă acum cincl-deci de ani și unde suntemu astăzi! De s’a ridicată spiritulă poporului română, de s’a întărită consciința lui 

națională, de s’a pusă temeliă la cultura lui națională, cine va susțină, că la acăstă lucrare mărăță națională n’a avută păte cea mai însemnată
parte cjiarulu nostru, care a mersă totdeuna înainte cu lumina pe cărările întunecăse ce trebuia să le străbatem»?

Credincioși devisei ce și-au ales’o fii nobili și devotați ai națiunei în lupta pentru eliberarea și redeșteptarea națiunei române, amă fă 
cută totii ce în putință ne-a stată, pentru ca (țDirulu nostru să pdtă corăspunde câtă mai multă grelei sale chiămări.

Nu ne-amă dată îndărătă dinaintea nici unei greutăți, gata amil fostă a aduce ori-ce jertfă, și dăcă în timpuri mai multă ori mai puțină
favorabile, prin cari amă trecută, nu amă putută să facemii mai inulă pentru făia năstră decâtă amă făcută, causa a fostă firma năstră hotărîre 
de a păstra în tăte împrejurările independența năstră.

Astfelă, trebuindă să cucerimu tăremulă pasu cu pasă, amă înaintată încetă, dăr sigură, și abia astăcjl, după cincizeci de ani de muncă, 
ne vedemu în posițiune de a realisa, cu încordarea tuturoră puteriloră năstre, cea mai ferbinte dorință a neuitatului și de fericită memoriă editoră 
ală diarului nostru Iacobn Mureșianu, ca se avem-a și propria nostră tipografii*

Incepcndu c.u d ua de 1 Ianuatiu 1888 „Gazeta Transilvaniei11 se va tipări în propria năstră tipografia.
In modulă acesta ni se dă putința de a aduce modificări și îmbunătățiri în partea tehnică și redacțională a făiei năstre.
Facemu tăte acestea, fără, a cere însă și din partea publicului să facă mai mari jertfe. „Gazeta Transilvaniei11 va apără și dela 1 Ianu-

ariu 1888 îneolo totu în condlțiunile de pănă acum ale abonamentului și anume:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 fi., pe unu anu 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe una ană 40 franci.
Aducendu acesta la cunoscința cetitoriloru noștri, îi asigurămu, că nu ne vomă abate din calea ce-o străbateină acum de jumătate

de seculă, ci că vornu lupta și în viit.oru cil îndoită putere și cu același devotamentu pentru apărarea, ridicarea și întărirea românismului.
Și ca să putemu contribui cu efect,u la realisarea aspirațiuniloră năstre îndreptățite naționale în acăstă monarhiă, vomă stărui înainte de 

tăte să ținemă susu și să păstrăuiu nepătată steagul» solidarității năstre naționale, alu unitei și ală bunei înțelegeri între toți factorii poporului nostru.
Suntemu tari în convingerea, ca toți cei ce cugetă sinceră și curată asupra chiămării Românului în aceste critice timpuri voră pune cu 

noi umără la umără și astfelă vomă merge cu toții înainte, dăr numai înainte, cu unanima strigare:
Dumnezeu și dreptula nostru! Redacțiunea.

Din oausa S-teloru sărbători ițiarulu nu va apare 
pănă Luni sera. _____________________

Cum stâmu?*)
(Conclusiune.)

Brașovu, 24 Decemvre 1887.

Cea mai tristă privelisce oferă acela, care 
nu’șl scie ajuta în vremuri de nevoiă

Și vermele dăcă îlă calci se încovăiă și se 
svârcolesce ca să-și scape viața.

Celu ce nu se scie apăra, când este în pe
liculă esistența sa, nu merită să trăiăscă nici ca 
vermele, ce se tărăsce pe pămentu.

Și popărele sunt supuse aceloră legi ca și 
individii. Lipsindu-le puterea de resistență ele 
degenerăzâ și pieră.

Istoria poporului română nu este decâtă unu 
lungă lanțu de suferințe, de asupriri și prigoniri.

° Decă acestă poporu și-a sciut.u conserva 
limba, naționalitatea și obiceiurile sale cu tăte 
aceste suferințe, asupriri și prigoniri seculare, 
trebue că a avută și are multă putere de re- 
sistență.

Cura se face cu tăte aceste că nici acum 
în veaculu libertății și ală progresului poporulă 
română nu este scutită de lovirile cele mai grele 
în contra esistenței sale? Cum vine că nici as
tăzi, când posede ațâți fii luminați din senulu 
său elă nu se scie apăra cu succesu în contra 
celoră cari fără milă dau năvală din t6te păr
țile asupra lui?

Totă mereu auijimă pe adversarii noștri di- 
cendă : e bună, blândă și supusă poporulă ro
mână, elă s’ar împăca cu tăte, de nn 1 ar ațîța 
„agitatorii.11

Sub „agitatori11 ei înțelegă pe Românii cu 
carte, pe conducătorii firescl ai poporului, preoți 
și mireni, cari nu’și renăgă sentimentele româ- 
nescl. Dăcă numai aceștia ară constitui elemen- 

tulu de resistență în poporu, atunci amă trebui 
se vedemă din parte-le altă atitudine, alte is
prăvi și altă apărare.

Ce vedemă însă ?
E dureros» a-o mărturisi, dăr ori încăt.rău 

privimu, nu vedemă pe conducătorii firescl ai po
porului nostru — ne mai vorbindă de escepțiunl 
— decâtă tupilându-se dinaintea celoră puternic), 
făcendu-le temenele, cedândă mereu din dreptula 
lom după fiă-care lovitură ce li se aplică și umi- 
lindu-se dinaintea contrariloră limbei și ai națio
nalității năstre, ba ce e mai tristă și deplorabilă, 
îi vedemă desbinați și cercetând u-se între ei, ca 
și când amă fi ajunsă la căda veacului.

Aceștia să fiă ăre multă temuții „agitatori", 
cari sunt în stare a îndârji pe poporulă „celu 
mai blândă și supusă?11

Bietulu poporă, dăcă nu ar fi elă însuși 
amărîtă pănă în adenculă iniinei de tractarea ce 
o întîmpină, cum l’aru pute amărî aceia, cari 
fugă și se ascundă în vizuniile loră de câte-ori 
tună și fulgeră câte ună fișpană ori ministru 
nngurescu, fugă și lasă pe poporu și pe cei ce 
mergă cu elă în voia întâmplării ?

Bietulă poporă, dăcă nu ar ave. elă credință 
în viitorulă său, cum ar pută-o căștiga dela a- 
ceia, cari se căită între sine pentru nimicuri, 
când pericululu este mai mare și dușmanulă mai 
înverșunată ?

Rău de totă ar sta lucrul» cu puterea de 
resistență a poporului română, decă elă ar tre
bui să și-o ia dela „inteligență11 lui, cum se 
obicinuesce la noi a se numi colectivă ămenii cu 
carte. Trebue dăr, că acestă bună și blândă 
poporă dispune elă însuși de aceea magică pu
tere în mare măsură și decă cu tăte aceste se 
vede paralisatu și bătută pe tăte terenele, causa 
suntă tocmai pretinșii „agitatori,11 cari nu sciu 
să conducă și se aducă la valăre printr'o pur
tare demnă, solidară, înțelăptă și energică pute
rea poporului.

Cu tupilările, umilirile și neînțelegerile din
tre noi amă fostă bătuți și nimiciți pe terâmulă 
politică și poporulă șl-a perdută drepturile sale 
naționale.

Voimă să fimă acum bătuți și nimiciți și pe 
tei emulă culturală, ca să perdemă șcălele năstre 
și autonomia bisericeloră năstre ?

Ce este dăr de făcută ?
Pe teremulă politciă amă 4’au > că nu ne 

mai puțemă mișca. Aici și defensiva ni se face 
pe di ce merge mai anevoiăsă și nu ne rămâne 
decâtă să reclamămu mereu cu firmitate cum și 
unde mai putemu drepturile năstre nealienabile.

Tăremulă școlară și bisericescă îlă avemă 
încă în posesiunea nostră. Aici în interiorulă 
ultimei întărit uri trebue să ne concentrămă tăte 
puterile, p >poră și fruntași, preoți și mireni, căci 
ghiulelele contrariloră limbei și ai culturei năstre 
au începută să facă spărturi și în zidurile acestei 
redute.

Pe teremulă culturei nostre naționale nu mai 
pot» fi deosebiri, căci nu scimu să esiste ună 
singură Română, care să 4'c& că nu voiesce în
florirea scăleloră și a bisericeloră năstre.

Arehiereii noștri s’au ținută reservați în 
cestiunile politice, dăr si să voiăscă, ceea ce este 
cu neputință, n’ar pute să mai stea la o parte, 
când e vorba chiar de esistența bisericei, căci 
c.u șcăla română stă și cade și biserica română,

Dăr arehiereii facă și încercări de a se a- 
păra, numai câtă apărarea loră de untllil câte 
unulit nu a avută pănă acuma aprăpe nici ună 
resultată.

Pericululu comună cere o apărare comună.
Ce folosă că unulă merge în drăpta, celă- 

laltă în stânga, altulu înainte și ărășl altulă în
dărătă. Cum o să ajungă aceștia vreodată la 
ună singură punctă, de unde să pătă respinge 
năvala dușmanului?

Dăr arehiereii noștri nu numai că procedă 
isolațl, care cum scie mai bine, dăr suntă a4i 
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mai multa s6u mai puțină isolațl și de bărbații 
luminați, cu deosebire de cei mireni din poporu 
cari ar trebui să facă parte din consiliul^ Ioni.

Iu asemeni condițiuni nu se p6te apăra cu 
succesă causa culturei n6stre multil amenințate, 
nu se p6te da răspunsulu cuvenită la atacurile 
celoră dela putere.

Este datoria supremă a tuturoră Româniloi 
devotați causei naționale, bisericei și șcdlei, se 
iâsă din atitudinea lorfl resorvată, să afle modul 
celă mai potrivită de a lucra împreună în cea 
mai bună înțelegere și să se grupeze împreju- 
rulă arcbiereiloră noștri, cari voră trebui în viî- 
toru să mărgă cu ei, și suntermi convinși că 
voră și merge.

Atunci vomă sci ce este de făcută și ce 
trebue să întrelăsămri, der nimicii nu ne va 
ajuta decă nu vomă merge cu toții mână în 
mână, umăru la umăru.

Cumcă stămu rău atji, nu este de lipsă să 
mai spunemu, avemă convingerea însă că nu 
vomă sta mai bine pănă atunci, pănă când, fă- 
cendu ce amă clisă, nu vomă dobendi ca în 
lupta de apărare pentru cultura ndstră națională 
să pășăscă în înțelegere Sibiiulu, Caransebeșulă 
și Aradnlă cu Blașulă, Oradea-mare, Lugoșulă 
și Gherla.

De vomă sci săverși acăsta înțelegere, salvată 
va fi causa culturei nâstre și nu va mai trebui să 
întrebămă cu frică: cum stămu?

Bugetulă României pe anulă 1888—1889.
D-Io Nacu, ministrulă de finanee ală României, a 

depusă in Cameră proiectulQ de bugetă pe esercițiulă 
1888—1889.

Acest (i buget ii se încheia la venituil și la cheltueli 
cu unii totală de Ir. 176.379,335, după cum se vede din
labloulă ce urmezâ:

Venituri. Lei. Bani
Conlribuțiunl directe..................... 27.500.000, —
Contribuțiuni indirecte................. 38 055 000, —
Venituri din monopolurde statului . 41.305,000, —•
Veniturile ministeriului agriculturei,

comerciului, industriei și domeniilor^. . 21.916 532, 94 
Veniturile ministeriului lucrărilor^

publice...................................................... 31 377 925, 44
Veniturile ministeriului de interne . 5.778.000, —
Veniturile ministeriului de finance. 1 950.000, —
Veniturile ministeriului de resbelo. 816 000, —
Veniturile ministeriului de esterne. 126.000, —
Veniturile ministeriului culteloră și

instrucțiunei publice............................. 212.500, —
Venitulă ministeriului justiției . . 1 500, —
Diterite venituri............................. 7 310.877, —

176.379.335. 38
Cheltueli Lei. Bani.

Datoria publică ... • . . . . 63.806 584, 10 
Ministeriulă de resbelo.....................31.017.710, 81
Ministeriulă de finanțe................. 9.828.939, —
Monopolurile statului......................... 12.469.710, —
Ministeriulă culteloră și instrucțiunei

publice...........................................................13.710.125, —
MinisteriulO de interne.................10.150 153, —
MinisteriulO lucrărilorO publice . . 3.856.784, 50
Căile ferate ale statului................. 20.400.000, —
MinisteriulO de domenii................ 3.812.121, 54
MinisteriulO de justițiă................. 4 675.114, —
MinisteriulO de esterne................. 1.663.172, 16
ConsiliulO de miniștri....................  62.960 —

175.453.404, 11

FondO pentru deschidere de cre
dite suplimentare și extra-onlinare . 925 931, 27

176.379.335, 38
Bugetulă anului 1887—1888 a fostă admisO la ve

nituri și la cheltueli in sumă de Ir. 140.753.331 ; prin 
urmare bugetulă anului viitori) 1888—1889 s’ar pre 
senta cu ună sporu de 35.626.003 franci.

AcestO sporO, tj'ce d. Nacu, mini st rulo de finanțe 
prin expunerea sa de motive, este in cea mai mare parte 
numai aparentă și provine din laptulă că aîâlă la tutu
nuri câtO și la căile ferate nu s'au trecut0 numai veni 
(urile nete, ci intregulO venită brutO; in schimbă insă, 
Intre cheltueli, s’a intercalată și acelea privitdre la ex
ploatarea acestoră două ramuri de venituri.

Aceste cheltueli represintă suma de 30.333.080, 
adecă 9.936.080 franci privilOre pe regia tutunurilorO și 
fr, 20.400.000 cheltuelile căiloră ferate, după bigștulfl 
ce s’a admisO de adunarea deputațilorO. Prin urmare, 
sporulu reală ce s’a făcută atâtO în veniturile câtă și in 
cheltuielile anului 1888—1889, este numai de 5.289.923 
franci.

SOIRILE DILEL
In adunarea extraordinară a comitetului comitatensO 

din comitatulO de „modelă’ Solnocă-Dobâca, ținută la 
29 Decemvre n. s’au votată între altele pentru societatea 
de maghiarisare (magvar nyelvterjeszto egye>ulet) din Or
șova 100 fl., pentru societalea de maghiarisare (magyar 
kbzmiivelbdesi egyesuletj din comitatulă Bereghiului (Be 
regmegye) 50 fl., pentru subvenționarea unui scriitoră 
dela representanța orășenescă din Gherla, cu numele 
Turcsa L"kicsț?), s’au votată 200 fl., pentrn răscumpă
rarea unei strade din comuna BoerenI s’a votată ună 
aruncă de dare de 42°/0. De altă parte insă s’a anulată 
hotărîrea comunei Ciceu-Cristură de a se da venitulă drep
tului de cârciumărită de 3 luni pj seina bisericeloră de 
acolo, sub pretecstă, că comuna e săracă și venitulă de 
cârciumărită trebue să rămână pe seina comunei. De 
asemenea s’a anulată regulamentulă ce și l’au făcută lo 
cuitorii din comuna Magocia, prin care aveau să se in
terzică injurăturile de Dumnezeu. — Lăsămă să califice 
lumea faptulă, că cu banii Româniloră se subvenționăză 
reuniunile de maghiarisare, pe când sărmaneloră comune 
românesei li se interdice d’a folosi regaliele loră pe săma 
bisericeloră și d’a propaga ^moralitatea. Asta însemnăză 
misiune civilisatore ungurescă în Orienta.

— x—
In causa domeniului erarială din Deva, despre care 

făcurămă și noi amintire, că se află de vănZare, i-se 
scrie acum lui „Kolozsvar«, că din partea representanței 
orășenesc! din Deva s’a trimisă o deputațiune la minis- 
trulă de finanțe ungurescă cu scopă ca să pledeze și 
verbală inaintei ministrului pentru colonisarea domeniului 
cu Ciangăi ori Sicui pe acelă domeniu, seu dăcă tocmai 
nu e cu putință, ori dăcă timpulă nu e potrivită pentru 
așa-ceva, deputațiunea <4isâ are să facă in numele re- 
presentsnței orășeneici oferta pentru cumpărarea dome
niului. In deputațiune se află și primarulă orășenescă 
Issckutz. inspeetorulă de școle Răthy Lajos și deputatulă 
Szathmari Gyorgy. — C.u alte cuvinte comuna românâscă 
Deva să fiă constrînsă a cumpăra domeniulă pentru a-lă 
colonisa cu Ciangăi? Snferi-vorO Românii din Deva acăstă 
batjocură ?

—x—
Din ședința plenară dela 2 Noemvre a Consistoru- 

lui gr. or. din Sibiiu s’a esmisă o circulară cătră t6te 
oficiele protopresbiterale din archidiecesa gr. or. a Tran
silvaniei, prin care se reamintescă normele de procedere 
la reconstituirea nouăloră comitete și epitropii parochiale, 

precum și la reconstituirea sinâdeloră, comiteteloră și 
epitropieloră protopresbiterale și ele altoră corporațiunl 
și organe pentru noulă periodă de trei ani, ce se va în
cepe dela 1 Ianuarie 1888.

—x—
Celimă intri) corespondență adresată călră »Sieb. 

deufsches Tageblatt,« că Nadeșidă și Sighișâra suntă 
cumplită bântuite de executorii unguresc! de dare. La 
30 Noemvre au fostă duși din Nadeșă spre vănZare la 
Sghișoră: 45 cai, 200 vite, 10 bjți cu vină și 2 porej 
iu carulă executorului (L Keresztes), secvestrafi pentru 
dare. Convoiuiă era însoțită de vr’o 50 de omeni. In 
Sighișora s’au vendntă mii tote lucrurile secvestra’e. 
Aceluia dintre cei sacvestrațl. care la tergă in Sighișora 
nu putea să dea celă puțină 5 fl., i se vindea vita de 
100 fl. cu 25 fl. și astfelă sermanulă contribuabilă n’avea 
nici vila și totă cu restanți neplătită rămânea. La 16 
Decemvre s’au repelită secvestrările, unde nu mai erau 
vite, luau îmbrăcăminte, cojoculă de ernă, surlurile fete- 
oră ș. a. Secveslrarea s’a continuată pănă la 22 De
cemvre. In vr’o 14 <Zile au încasată eseeutorii în mo- 
dulă acesta vr’o 11030 II. La 22 Decemvre s’au vân
dută alte vite din Nadeșă. O mașină de trierată de 120 
fl. s’a vândută cu 37 fl. 70 cr. Eseeutorulă cu omenii 
săi a benchetuită după licitare. Chiar in timpulă în
deplinirii oficiului s’a observată că unele persone din oficiu 
nu erau treZe. Corespondentulă încheia cu rugarea ca 
cerulă se lerescă ori ce comună de asemenea nenorocire. 
— Ce miseriă!

—x —
D-lă G. I. Pitișu, din Brașovă, a susținută la 20 

Decemvre v. tesa sa de licență 'a facultatea de litere și 
filosofiă din Bucuresei. Tesa trateză „Despre Areopagă.“ 
Felicitamă pe tînărulă licențiată.

Cetimă in „Lumina11 (fdiă israelită) din BucurescI: 
Se afirmă cu siguranță, că studenții israeliți români din 
Paris ară fi trămisă o delegațiune la mandatarii d-Iui 
baronă de Hirsch, cărora le-a esplicată c-ă nu este nece
sitate de a se întrebuința banii pentru întreținerea de 
școli in Bomânia, pentru că Evreii suntă primiți in sc6- 
lele sfatului (română) și că numai in aceste șc6le se potă 
copii romanisa. De altmintrell, d lă Dr. Sc-haehmann, 
membru în comiletulă însărcinată cu distribuirea dona- 
țiunei Hirsch, privitore la România, ar fi declarată efl 
este de aceeași părere.

-----X------

Eri după amedl a arsă la fabrica de gază Grun- 
feid dela Sprenghiu, la capătulă Brașovului vechiu, co- 
perișulă și a explodată o căldare.

—x—
E numită medică in reservă ia regimentulă 82 de 

infatiteriă: Dr. lonă Tătaru. Sumă numiți capelani mi
litari cl. II. în reservă: Eugenă liădută ți Aurelă Dum
bravă. preoți gr. cat. ai arhidiecesei Alba-Iulia ți Fâgă- 
rașă; Dumitru Todorană, preotă gr. cat. ală diecesei 
Gherla. Suntă transferați la honveZi: subloco'enenții în 
reservă: Beniamin Popă și George Malița dela regim. 
64 de inf., și Alexandru Popă dela reg. 82 de inf.

Piarulă engleză „Times11 împlinită la 1 Ianuarie 
1888 n. 100 de ani de când esistă.

—x—
D-lă Dr. Babeșă, profesoră la facultatea de medi

cină din București, a câștigată, precum citimă in ultimele 
diare fiancese. premiulă «Montyou" ală Academiei de 
sciințe din Parisă Premiulă acesta care se distribue la 
fie care doi ani, se acordă operat eloră de cea mai mare 
valăre sciințifică ce apară in acesta intervală. Lstă timpă

FOI LETON O.

Colinde din Ardeiu.
(Culese de pe Valea Bârgăului de N. N.)

Susă la munte cu oi multe,
Ună olară, ună pâcurară.

Oile t6te plângea,
Ună olară, ună pâcurară,*)  

Elă din flueru le Zicea, 
Oile amară plângea. 
Și cum oile plângea. 
Glasulă câmpului mugea, 
• Tăceți oițele mele, 
Vă ferescă io de cel’ rele, 
Primă-vâra de-ar sosi, 
Noi din rele amă eși, 
Pe la Z'ua lui Christosă, 
Arâtândă ună mielă frumoșii, 
Pe la Vinerea cea mare, 
Cu lânuță pe spinare, 
Și pe la slântulă Ispasă, 
Ară'a-vomă grunzl de cașă.— 
SâracI oițele mele, 
Câtă de bune mai suntă ele,

*) Se repetă după fiă-care versă.*) Se repetă după fiă-care versă.

Că ierna te încălZescă, 
fir vâra te’ndedulcescă.

** *
Josă la (era românâscă

Ibra dobra ilibra, 
Este o grădină domnescă

Ibra dobra illibra*)  
Da nu-i cine s’o păzăsefi, 
Că domnu-sâu fonașă 
S’a făcută călugărașă 
La mănăstire la Blașiă; 
fir dămnă sa loniță 
S’a tăcută călugăriță 
La mănăstire’n Bistriță.

•* *
Colo’n josti, mai dinjosu,

Florile d’albe 
Este-ună strată de busuiocă

Florile d’albe*)  
Cu cărarea pe mijlocă. 
Da cărarea cine-o face? 
Da o face-ună gubernace. 
Da'n cărare cine șâde? 
Ilenuța d’albă tlăre, 
Totă căse și chindesesce 
Tâtâ-ne-sâu gulerele 
Și mame sii ciupegele.

Sculați gazde nu durnuțl 
Aid’ Lerum Domne.

Că nu-i vremea de durmită
Aid’ Lerum Domne,’)

Că vâ vină colindători
Năptea pela cântătorl.
Totă năptea amă cântată, 
Mare frigă amă mai răbdată, 
Colindândă pe prismă-afară 
Pentr’unO colacă de sâcară.
Sculați gazde nu durmițl
Că nu-i vremea de durmită
Că vă vină colindători 
Năptea pe la cântătorl.
Nu colindămă pe colacă 
Că colindămă că ni i dragă.
— Dâr gazdele-să pre domnăse 
Nici n’au vrută să ne eundscă, 
Nici colinda să nl-o-asculte, 
Nici cu ceva să ne’nfrupte.

* ♦
Peste negri codrișorî

Hoi da Leru șl-a noslă domnă Leru 
Mândru sdre de răsare

Hoi da Leru șl-a nostă domnă Leru*)  
Ba Z^u ala că nu-i s6re 
Că-i ună pomă mândru’nfloritO, 
Dala umbra pomului

*) Se repetă după fiecare versă.

Esle-ună voinică adormită 
Cu murguțulă prigonită : 
Murgululă pasce și necheză 
Voiniculă dărme, visâză; 
Murgu din graiu șl-o grăită: 
Scolă, scolă domnuță bună 
Că de când ai adormită 
Frâulă meu a muceijită 
Căpăstrulfl a putreZifă 
PotcOvele-au ruginită.

Mulțămită după colindă. 
Mulțămimă, jupâne gazdă, 
C’amă ajunsă sfântulă Crăciună 
Cu pace, cu sănătate, 
Cu iertare de păcate, 
C’acestă praznică luminată... 
Noi cu dragă l’amă așteptată 
S’auZimă ângerl cântândă, 
Cu steaua călătorindă, 
Si s’aducemă veste bună 
La totă neamulă dinpreună, 
Bucuria ce-amă avută 
Că Chistosă ni s’a născută 
Nu in palate domnescl 
Ci’n iesle dobitocescl, 
Pe noi să ne mântuiască 
De osinda strămoșâscă.
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a mai acordată acești) premiu prolesoriloră distinși fran
cezi Cornii, Leloi, Nocard Bergor și Oilivier, dii-e „Ro
mânia Liberii.*

Editori) și Redactoră responsabilă Dr. Anrel Murcsiauu.

Literatura. — Idtgmologicum mugnum Romanice. 
— A eșilă de sub tipări) tâscidra 1. din tomuli) II. aii) 
acestui valoroși) Dicționaru alt) limbei istorice și popo 
rane a Româniloru, lucrata după dorința și eu cheltu
iala M. Sale Regelui Corolă 1 , sub auspiciele Academiei 
Române, de B. Patriceicu Hasdeu. Fâsciora de tații cu
prinde In seria alfabetică interpretarea si analisa cuvin
telor!) dela Amușă pănă la Apusă. Fiă-care tonul are 
se cuprindă 4 fâseiore; prețulu unui torni) e 12 lei n. 
Fâsciora I a tom. II este premersă de o interesantă pre
tată și o frumâsă introducere.

Recitări de bueățl alese este numele unei frumose 
colecțiuni de poesii și prose naționale și morale, culese 
și întocmite de Christu 8. Negoescu, profesorii in Bloescl. 
pentru scâlele primare de ambele sexe. Cuprinde 17 
piese de cei mai distinși auctori români. Prețuit) unui 
esemplară, de 31 pag. formații 8°, e 30 de bani. Edi
tura Librăriei Z. Nicolau in l’loescl.

Petre Isp rescu, cuvântare rostită în ședința Aca
demiei Române din 11 (23) Deeemvre 1887, de J.. 1 
Odobescu. Bucuresei, Tipogr. ,,Românu!tl" Vmtilă C. A. 
Rosetti (2. Strada Domnei 2.)

Literatură. — S’au pusă sub presă și voră apără 
în curând: Dile negre, poesii de Th. M. Stoenescu. Pre
țul!) unui volumO, prin abonamente 2 lei, după apariția 
3 lei. Doritorii d’a se abona la acestu volumă potă 
trimite prin mandată seu timbre poștale prețulă 2 lei
— la administrația Revistei Literare, Bulevardulă Elisa- 
beta Nr. 8 — Bucurase!, — Cine v’a procura cim I abo
namente primește din partea autorului, gratis, unii vo- 
lumă în legătură de luxă.

De lângă Năseudu, Decen.vre 1887.
Comunele românesc! Ilva-mică, Feldru, Neposă și 

Rebrișâra, așezate tâfe in valea Someșului, portă ună 
procesă de aprope 150 de ani cu comunele săsescl laad, 
Pintak și Dumitrea, așezate în Valea Bistriței, pentru ună 
terenă de 30—40 mile pătrate.

Terenulă de certă cade în partea dinspre medă- 
nopte a Dealului Târgului: ună deală, carele cu coma 
sa taie în două părți terenulă cehi îngrădescă riurile So- 
meșulă și Biștrița in cursnlă Ion) pat alelă.

Nu esisl? metă mai naturală nicăiri, ca aici și cu 
tâte aceste certă și procesă de 150 de ani.

Sașii din valea cea largă și fructiferă a Bistriței a- 
decă nu s’au indestulită numai eu terenulă de pe partea 
de meijă-di a Dealului Târgului, ci dedaț! la privilegiu 
șl’au luată voiă a trece acea metă naturală și legală și 
a pășuna vitele și mai înspre Someșă, pe partea de mâ- 
4ă-nopte a Dealului Târgului, — pe păraântulă Romft- 
niloră.

Românii conformă naturelului loră i au lăsată, s au 
mai împăcată pănă la o vreme, când 'ăijândă, că Sașii 
facă încălcările pre dese și pre dăună'âre, au trebuită 
să’i respingă și alunge de pe terenulă loră, cu arma cea 
mai naturală, cu forța adecă.

Încălcările nouă, urmate din partea Sasilori), au 
dată ansă la certe, aceste la atacuri violente; er a- 
ceste lc stingeri de vieț’ în mai multe rândurî.

Au eșitil apoi comision! preste comisiunîj; s’au tă
iată linii peste linii; insă totulil înzadară, căci Românii
— deși urmândă unei defensive de iotă slabe — nu’șl 
lăsau dreptulă avută dela moși deia strămoși; er Sașii 
urmândă unei ofensive circumspecte, țineau a se folosi de 
hotărîrl nouă aduse în defavorea Românilori) in capitala 
săsăscă Bistrița.

Sentința adusă dm partea tribunalului din Bistrița 
In t Deeemvre a. c. și colporiată prin foile săsescl, în 
așa măsură — conformă căreia nu mai puțină de câtă 
130 de locuitori din comuna săsescă Dumitrea au fostă 
dejudecați — pentru violință și daună — la câte 5—12 
luni de robiă si la o desdaunare de 1000 și câteva sute 
fl. in favorca locuitorilor!) din comuna Rebrișâra, este 
numai o urmare a procesului ce lă portă comunele ro
mâne Ilva-mică, Feldru, Neposă și Rebrișdra cu comu
nele săsesc! laadă, Pintak și Dumitrea, de vâcurl.

Rară, forte rară au fostă dejudecați Sașii pănă a- 
cum și din contră fârte desă Românii, pentru-că, vecjl 
bine/., se aduceau sentințele în cetatea Bistrița, centrulă 
săsimei, apoi (Jeu: cămașa e mai aprope de corpă. încă 
și atunci, când e mai rea, pe de o parte, pe de alta 
Sașii din comunele pomenite se bucură de o stare ma
terială fârte bună, — dovadă edificiele loră, car! tâte 
suntă din materială solidă și așa frumâsă încâtă acele 
ar tace onore ori cărui orașă, și alte întocmiri ale loră; 
apoi sciută lucru este, că cu bani afli ori ce pe lame, 
tncă și dreptate, dâeă îți trebue. Românii din potrivă 
au trebuita să se svârcolâscă timpă forte îndelungată în 
lipsa de omeni și pănă astăzi In lipsă de bani.

Sperămă, că sentința mai susă pomenită va fi a- 
probată și din partea foruriloră mai înalte, pentru că lu
cru mare au făcută Sașii atunci când au devastată se
mănăturile și au arsă casele Rebrișoreniloră.

Nu ne pare bine de răulă nimănui, cu atâtu mai 
puțină de ală vecinului nostru, cu tâte aceste cu 
ecestă ocasiune amă simțită o bucuriă nespusă, din ur- 

măcorele motive: pentru ci) pe de o parte ni s'a făcută 
și nouă odată dreptate in Bistrița, er pe dș altă - și 
mai alesă —, pentru că am fo-ili) norocoși a fi apărați 
de con-ăteanulă nostru d-lrt Dr. Giut i, linărulă și noulă 
advocată română.

Ar face ună mare serviciu d-lu Dr. Ciula, de?ă 
șl ar deschide cancelaria pe aici prin apropiere și ar lua 
in mâna'i tinâră vechiulă procesă ală comuneloră ro
mâne, ce-lă pârlă cu Sașii.

Deocamdată nu putemă decâtă se gratulăm:) d-lui 
Ciuta pentru destoinicia și suceesă și să’lă salutămă in 
mijloculă nostru dorindă din inimă, ca elă se fiă ade- 
vâralulă advocată ală poporului română din acestă ți
nută. F.

Ciun s ar pute ajuta la mai sigura înaintare culturală și 
materială în sciință și avere a poporului nostru preste totil?
I. Relele de cari sufere poporulă nostru și combaterea acelora.
II. Indicarea (arătarea) mi|ioceloră dueătore Ia scopu.

Disertațiune ce avea să iiă cetită cu ocasiunea adunărei ge
nerale a despărțăm. 11 alu Asociațiunei transilvane pentru litera
tura și cultura poporului românii, ținută în 30 Octomvre ții Nov.) 
a. c. iu Făgărașă.

Motlo-'. ....Uniți-v6 fn cugetu, unițl-vâ
în simțiri!.... a disil laurea- 
tulii poeții Andr. Mureșianu 

(Urmare.)
7. Multă daună alâtă morală câtă și materială ne a- 

ducă și nenumăratele serbători așa numite «bisericesc!,11 
dlile cu „arătări,11 cu ,,primejdii,11 de cari pole nici Sfin
ții Părinți, cari le-au aședitu, n’au visitată. Amintescă 
de astădată numai atâta, der cu altă oiasiune — com- 
plectându-ml colecțiunea sărbătoriloră, ce o am din o 
comună din apropierea Făgărașului — voiu arăta, că ți
nerea, serbarea (prăznuirea) atâtoră sărbători, mai multă 
puse din capriciulă seu interesulă unuia oii altuia: con
sumă o parte însemnată din (jnele anului, ca să nu cjică 
jumătate ori chiar mai multă, ceea-ce. computândă cjilele 
de pldie și de bâlă, nici nu-i multă, — er prin acesta 
ună însemnată capitală se pierde, încurgendă totă în 
punga Ovreiului-cărciumară pe vinarsă, apoi mai făcăndu-i 
iotă iui și clăcl de cosă, lemne ș. a Si acesta nu se 
întâmplă numai într’ună locă, ci mai pretntindenea unde 
s’au vărită astfelă de lipitori.

Și ce serbare-i și aceea, ca poporulă să bea și să 
cânte totă draga de tjmlița în cârciumă, chiar și petim- 
pulă servițiului divină?! Contribue astlelă de serbări 
păgânescl la moralizarea poporului său Ia demoraliza
rea lui? Ridică ele bunăstarea lui culturală și materi
ală, seu ilă întunecă?!

N’ar fi mai consultă a lucra și a câștiga în numele 
Domnului, după cum Sf. Scriptură: ,rogă te .și lu
cră, !’■ decâtă a petrece in lene, bețiă, certă și bătăi și 
apoi a’șl ruina averea și sănătatea??

E mai consultă (ou cale) să facă bieții creștini in 
(jile de sărbători clacă Ovreiului-cârciumaru, seu să’șl 
vâijă de lucrulă loră? N’ar fi timpulă să se ia măsuri 
de îndreptare acestui rău? Ore-’i mai bine să se per- 
secuteze ună bietă creștină, carele îndrăsnesce a’și a- 
duce nesce țiglă, după cum s’a întâmplată acesta în a- 
nuh) trecută unui..., sculându-se preotulă cu focă și sa- 
biă asupra lui, — âr pre jupânulă Itzig a’lă lăsa se de
moralizeze poporulă după placă? E Ore consultă și in 
interesulă poporului a lă mai reține și acum dela lucru 
ori a’lă îndemna și pune la cale cu totă tăria? Cei 
chiămațl să’șl dee seină.

înțelegi) și eu clăcl prin cari să se ajute câte ună 
bietă de creștină năcăjită, ună inteligentă din comună 
care1# se jertfesce pentru comună, dâr a se clăcui lui 
lizig și altuia d-j pănura lui, asta se face numai în da
una poporului ș1 a comunei întregi, și prin aeăstă pier
dere, mică la părere, sufere chiar și bunăstarea na 
țională.

8. Ună altă rău este și „căutarea norocului*  precum 
și „sârtea și viitorulă" omului prin „darea cu bobii,' 
„descântece/ „vrăjiturl," „darea cu cărțile1 și cu „păs 
călia.“

Aceste credințe deșerte nu numai că țină poporulă 
în rătăcire, der ii consumă și multă timpă, alergândă in 
mari depărtări la atarl descântători, vrăjitori și păscăli- 
erî, cari în. urmă cu câte momele, îlă despOie, ilă îm
băta cu „câte vetji și nesărate,11 er prin aceste umblete 
pustii se pierde și multă lucru și prin acesta ună în
semnată capitală și avere națională.

Aeâsta Insă este cu alată mai durerosă, căci nu o 
practică numai nisce femei nemernice, seu nesce bătrâni 
ignoranți, ci chiar... dâcă potă se o spună... și unii... 
preoți, fiă-le nu spre onorea loră!

Ore se mai potă sufeti astfelă de lucruri condam
nabile șt păgubitâre în timpulă de față?

Și ore pănă când și noi ca creștini adevărațl să ne 
mai inchinămă la idoli și să ne căutămă Drjei străini?? 
Nu’șl aducă omenii aminte, că învățătură creșlinăscă, ba 
chiar simbolulă credinței ne învăță: .,să credemă nu
mai într’ună singură Dumnezeu adevărată?

Și âre nu pricepă âmenii nici atâta, că Dumnezeu 
n’a încredințată „secreteie viitorului11 și „sârtea âmeniloră11 
în mâni'e urioră babe înșelătâre și a unoră păseăherl 
mincinoși ??

Snntemă creștini, și ca creștini să credemă numai 
într’ună „singură Dumnezeu adevărată.11

9 Altă rău de care sufere poporulă nostru este lipsa 
de „provedere,*  lăsarea în „voia întâmplărei11 și încrede
rea în „noroculă orbă.11

Lipsa de „provedere11 pe lângă multe alte se a- 
rctă prin totala lipsa de grădini binecultivate de legume 
și pomi. Ca o bună economă să’șl pâtă provede casa sa cu 
cele de lipsă In ale „mâncărei," se cere să aibă o gră- 
dinuță de legumi bine cultivată.

Cu grădini pline numai cu urijicl, brusturi, cucute 
și scăeți nu putemă se avemă legumele de lipsă in casă. 
Dâr aci încă trebue să premârgă cu esemplulă grădina 
scâlei, a învățătorului, preotului, notarului și a alloră 

I inteligenți. Altcum decă și acestea voră fi cultivate iotă 
numai cu plătim sădite de inima natură, atunci cum să 
așteptăină dela bietulă poporă mai multă ?l Er poporulă 
neavândă legume, cum să așteplâmă dela elă ca să’șl 
pregâtescă măn-âri bune și gustâse și prin urmare să’șl 
îmbunătățescă .și traiulă și să se lase de băutură??

Lipsa de provedere se aretă și prin aceea, că ârna 
când nu pre lucrâză, să nutresce mai bine, âr vâra când 
este lucruh) celă mai greu, atunci ține ună postă ne
întreruptă .

Lăsarea in „voia iniemplărei“ și încrederea în „no
roculă orbă' o arată poporulă nostru prin esclamarea: 
„Batără de ai lucra să te omori, dâcă n’ai norocă, — 
n ai! Apoi: Ce o fi să pățesc!, — de te-ai feri câtă 
de multă, totă caută s’o pățescl.< Și âr: »Ornă har
nică, lucrătoră bună, der n'are norocă!“ Apoi încheie 
(jicăndă: «Cine n are noroci), — n’are de când nasce 
pănă măre! și alte multe esclarnărl, cari dovedescă, că 
poporulă nostru tote relele venite asupră-i de multe-ori 
chiar din vina propriă, din bețiă, lene etc. le crede ca 
provenite din caus t „nenorocului*  și a „întâmplărei rele».

D.n astlelă de rătăciri poporulă trebue scosă și lu
minată cu învățături bune, spunându’i că : numai prin 
muncă și cruțare Ișl pâle tace omulă stare. Și cine cum 
își așterne așa dOrme! adecă, cine va lucra cu diligință 
și cu credință in Dumnezeu, nici odată nu va duce lipsă, 
pentru că: omului silitoră Dumnedeu ii dă de t<5te.

10. Ună alto rău de care sufere poporulă nostru este 
și reua împărțire a timpului de hrcrir. Pe când pluga- 
rir.lă lucră primăvâra, vâra și tomna pănă nu mai vede 
pe atunci erna o petrece mai fără lucru; er apoi ca to
tuși să’șl facă de lucru, merge la cârciumă, unde apoi 
s’au văzută tristele urmări. Apoi ce e mai rău este și 
aceea, că pe când petrece mai fără lucru, atunci se nu- 
tresee mai bine, avândă carne peste carne; er vâra în 
puterea lucrului — după cum ami) dtsă șt mai susă — 
când i-ar fi de lipsă cea mai bună mâncare, postesce, 
adecă se nutresce forte rău.

Der: Cu lucru greu, slabă mâncare:
N’o putemă scote la cale!»

Acesta încă-t ună lucru tare nepotrivită. Aci amă 
putâ învăța ceva dela compatrioții noștri sa l: »Mai bine 
totdâuna câte ceva, decâtă odată „pre multQ“ și altă
dată „nimica golă*.

Nu-i ușori) a câștiga, e dreptă, căci este măiestria 
a câștiga; dor mai mare măiestria e a sci și păstra.

Cu ce să se ocupe poporulă nostru și peste iârnă 
se va vedea in alto punctă.

11. Ună rău și mai mare ca altele multe de cari su
fere poporulă nostru este mâncărimea, (pofta, mania,) de 
a se judeca, de a purta procese.

Acesta o dovedesee împregiurarea, că mulțl dintre 
dmenii noștri alârgă mai în tote filele pe la judecătoria, 
uneori chiar și pentru lucruri de nimic-ă. Mai durerosă 
este, când vedemo pre unii preoți sâu pe alțl inteligențl 
târendă pre poporenii și respective pe consătenii și con- 
naționaiii loru la judecată, numai și numai oa să și sa
tisfacă unoră pofte egoistiee; și mai durerosă este și a- 
tuncl când in focă de a îndemna poporulă de rândă ca 
să se ințelâgă cu „binele « iiă îndemnă a se „legiui*  
și’lă dă pe mana unoră despoitorl și belitori fără sufletă, 
cari apoi in cele dm urmă ilă aducă la sapă de lemnă.

Poporulă din contră trebue pusă 11 cale să se ab
țină dela procese, căci prin acesta multă ar câștiga, de 
âre-ce multă capitală de timpă și prin acesta de bani 
ar rămânea in punga âmeniloră noștri; er neînțelegerea 
și ura neînpăs-aiă, cari din causă de procese domnescă 
fn cele mai multe comune, ar dispăre, inlocuindu se cu 
„armonia frățescâ*  și cu «pacea creștină.11

In locă de a îndemna pe poporulă nostru de rândă 
la procese, cari multe averi au nimicită și pre mtdțl Omeni 
nesocotiți i’au dusă la cerșitoriă, mai bine se i-se 
spună că:

„0 pace strâmbă e totdâuna mai bună, decâtă o 
judecată dreptă;11 afară de aceea să i-se spună că: 

„Celu-ee se totă pirăsce 
Tâtă-averea’șî cheltuiesce, 
In urmă se calicescel*

fir mai pre susă de tote să i-se spună că: părea 
a iubesce și Dumnezeu, căci «pacea și buna înțelegere*  
suntă temelia credință nostre și semnele prin cari se potă 
cunOsce adevărații creștini.

(Va urma.)

DIVERSE.
Ingrâșarea curciioru. — Ună melodu nou de a 

îngrășia curcele es'e urinătorulă : La îngrășare se lntre- 
buințâză nuci și pentru ea să se ingrașe bine se recere 
ună restimpă de 5 săptămâni. In <jlua primă capătă 
curca 1 nucă înmuiată în lapte, a doua ij1 două, a treiai 
<|i 3 și așa mai departe în tâfă ijiua cu una mai multă 
pănă la 18; — de aci încolo In tâlă c}|Ua capătă cu 
una mai puțini), ași câtă in c}|ua> >n care se taiă, se 
ucide, capătă ârășl 1 nucă. — Se înțelege de sine că 
in decursulă ingrășerei curca trebue să primâscă și altă 
nutremântu și încă atâta de câtă are trebuință. Apă 
curată trebue să aibă în deajunsă. Curca trebue ținută 
în locă caldă.

Decă voimu să avemu cepe forte mari, alegemă ce- 
lea mai frumose eseraplare de cepă, le așeijămă pre lângă 
cuptoriu incâlijită, pănă când se usucă mai de totă. 
Atarl cepe In primăvâra venitâre fiindă sădite nu voră 
da cotdre cu flori, ci numai fruneje, și prelângă acâsta 
așa de tare voră cresce, încâtă o căpă va apesa '/a chilo. 
— („Fâia bis. și școl.“)

ITST' Numere singuratice din „ Gazeta Transilva- 
nieid ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.



IOSIF GAVORA. 6i“
Pentru lucru emiiienlil și guslO bunu la esposițiunea regnicolară 

din Budapesta, distinsă cu medalia cea nune a esposițiunii.

în Budapesta, strada Vâczy Nr. 17.
Recomandu obiectele necesare pentru 

adjustarea ‘bisericiloru și capeleloru 
cu cele ce sunt provâdutu în abundanțu pentru prețurile cele 

luciate cillu se pute mai frumoșii, «anume:

din 188;’)

mai moderate, și

diistriale reuni
uni ilr- cântări și 
rureutiiunl de în

mormântare.
Stlltiie . poli- 
(•amice. poltu
și chipuri slinte 
sfeșnice pentru 
altariu și de 

părete, can
dele

0 nouă invențiune
care a produsu cu tot.it drep- 
tulîî atâta adniirațiune, este 
tle iiigeniosnlu mehaniei) - ar
tistă englesit D-niilu Mlirston 
vonstniată și pentru ori - ce 
stofă aplicabila

___ Mașină
de cusutu universală.

A hsta lave la ori ce Iu rn de eusuio servițiile cele mai escelenle.
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Odăjdii 
talon

și altele, după vi
talii gr. orientalii.
Prapori și stin
darde pentrn 

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

Iconostase, chipuri pentru fruntariu. Ir.mormentarea Dom
nului etc. etc.

BS£" Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea 
și argintărirea pe lângă prețuri moderate.

LX*~  Cusături cu auro, argintu și mătasă și haine 
cescl, cusute cu firu de auru, argintă și mătasa.

Dantule bisericesc!. Invălitore de prestolu. Mărfuri 
cescl. Damaste etc.
H’uiit-liialilatea mi-o potîi adeveri prin mai 

sute de epistole de recuuoscință.
Cataloge de prețuri a dorință trimitu libere de pest-port.
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Cose tară deosebire tote stofele. 
Este durabilă din oțetii și feru.
Este simplă și ușoru de mânuatu.

Costa 
complet u 

Fjp Se furniseză în stare perfectă de lucru.
. J.JU. N are aprope niciodată lipsă de reparația

Mașina posede o întocmire, ca la cusută să nu se rupă aculii 
așa ușorii .și este in iotă privința forte practică. Eiă-care cum
pere-’șî imediată aceslă admirabilă mașină de cusută univer
sală fără prejudițiu. căci eu înapoiezu îndată fiă-căruia banii, 

deeă mașina nn tuneționeză.
Coinandele se efectuescu cu rainbursă poștală și smitfl a se adresa sin

gurii numai la: Feketes
Fabriks-l>ep»»l nesiei*  Erfindiuiigeii,

Wien, Margarcthen, Welirgasxe Nr. î3(59. 4—(>

N are aprope niciodată lipsă de reparația
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