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„Gazeta Transilcaniei" împlinesce 
adî einoldecl de anî, de când a 
eșită pentru prima oră ca o stea 
lucitore pe orizonulă întunecată 
ală poporului română din Ardelă.

Ce simtă cincîdeci de anî în 
vieța unui poporă?

O veriguță într'umî nesfîrșită 
lanță de suferințe și de muncă obo
sitor© de năcazuri și bucurii, de 
nisuințe, stăruințe și lupte!

Pentru cei ce suferă și muu- 
cescă, pentru cei ce stăruiescă și 
se luptă simtă însă cincîdeci de 
anî ună spațiu de timpii destulă 
de însemnată, ca să se oprescă 
ună momentă pe pragulă lui și 
se se gândescă înderetă la dru- 
mulă ce l’an străbătută și înainte 
la drumulă ce mai au s0-lă per
en rgă.

De unde veniină și unde a- 
vemă se mergemă?

Amă pornită din noptea întu- 
nerecului după steaua lucitore a 
nației nostre ca se ajungeină la 
lumină.

Cu fiecare pasă, ce l’amă fă
cută înainte, lirmamentulă cul
turii nostre ni se însenina din ce 
în ce mai multă și astădî, după 
o călătoria lungă și grea de cincl- 
ilecl de ani. pare că (]ărimă din 
depărtare reflexulă puterniciloră 
rade ale adevăratei libertăți și ale 
egalei îndreptățiri naționale, la 
cari, sperămO, vomă ajunge o- 
dată se ne încălcjimă inimcle 
sdrobite de suferințe.

Amă disă, că le ijărimă nu
mai din depărtare, căci din nou 
s’a întunecată cu nori grei nu nu
mai lirmamentulă nostru politică 
ci acum și acela ală culturei nostre.

La începulă anului 1838, când 
a apărută pentru prima oră „Ga
zeta Transilvanieiredactorulu Ge- 
orge Bariță, vorbinilă de conce
siunea, ce a dat’o fericitulă împă
rat ă Fordinând I Româniloră de 
a scote ună (jiară literală și po
litică, (jicea :

„Și acuma cine va mai în- 
„drăsni a dice, cumcă noi sub pă- 
„rintesca ocrotire a măritei case 
„austriace aremit vreo pedeeă din a- 
„fară in eidticareu nostră? Nu sunt 
„altele decâtă de acele, care noi 
„singuri fără de ajutorulă altora 
„le putemă și suntemă datori a 
„le ridica și ale da într’o parte. 
„Monarchulă și compatrioții noș- 
„tri nu sein ce bine mai mare ne- 
„aru pute face în dina de astădî 
. decâtă că ni se dă voiă slobodă 
„a ne lupta și a păși cătră lu-minarea 
„m's'ră pe tbte căile, cari simtă 
„deschise și înaintea altoru nea- 
„ muri.11

f „Cu toții sein și pricepi!, cumcă 
> „renascerea unei nații pe-o cale 

V* „mai ușoră și mai scurtă nu este 
„altt'elă cu putință decâtă prin 
„Însuși lucrarea și îmbogățirea lim- 
„bci și a literaturei sale. La a- 
.,coste se se dea sboră neînpede- 
„cată și noi suntemă scăpațl de 

’ „întiinerecime. Tute alte mijloce 
K* „suntu nesigure și înșelătorc. Ae- 

„ip-eșitu, că o limbă, străină, o maș- 
-teliă orî-care rea ne cu hrăni...*

Pornisem u bine pe calea „de 
a ne lupta și a păși cătră lumi

narea bună și sănătosă amă a- 
junsă departe.

Acum 50 de *.ni aveamu nu
mai câteva scole er astădî nume- 
riilă loră este însutită și înmiită. 
Pressa română, chiămată a răs
pândi lumina în poporă, nu se 
mai mărginesce aiți la ună sin
gură d’ară, minierul ă celoră ce 
sein carte este a<ll legionă.

Asemenândă înse epoca dina
inte cu cincîdeci de ani cu epoca 
de astădî, cine nu va alia deose
birea cea mare în privința „pede- 
ciloră din afară, ce ni se pună 
în cultivarea nostră?" Cine nu va 
vede reacțiunea ce s’a produsă în 
contra „voiei slobode de a ne 
lupta și de a păși cătră luminarea 
nostră ?"

Avemă, mulțumită jertfeloră 
celoră mari aduse de poporală 
nostru pe altarulă culturei națio
nale, ună numără însemnată de 
institute de învățămentă românesc!, 
deși încă forte mică în proporțiă 
cu trebuințele nostre, der amă a- 
junsă ca să tremurămă adi și 
pentru esistența acestoră puține 
scole românesc!.

0 limbă și o cultură străină 
este, care ni se impune astădî cu 
tote mijlocele meșteșugite, de cari 
dispună cei ce conducă statală 
acesta poliglotă.

Mai trebue se spunemă câtă 
de rău ne hrănesce acesta maș
teră limbă și cultură, care e străină 
de firea limbei și a culturei ro
mâne ?

Alai trebue să spunemă, că 
omenii dela putere conduși de spi- 
ritulă șovinismului, voră se stingă 
acum sub diferite pretexte și lu- 
minele, ce le-amă aprinsă în di
verse puncte ale patriei nostre, ea 
să lumineze cărările desvoltării po
porului română?

Mai este de lipsă să spunemă, 
că astădî Românului i se închidă 
pe di ee merge căile de progresă 
națională, cari sunt deschise îna
intea neamului stăpânitoră?

Ajuns'amă der după cincî-decî 
de ani de suferințe, stăruințe și 
lupte într’o stare cu multă mai 
grea și mai amenințătore, pentru 
că acum 50 de ani nu aveamă de 
a perde, decâtă numai de a câș
tiga și ni se dase voiă slobodă de 
a păși cătră luminarea nostră, car 
adversarii neamului nostru erau 
prea ocupați de propria loră e- 
mancipare de sub doininațiunea 
limbei latine, care era limba oii- 
cicială a statului, si nu erau în 
stare a împedeca cultivarea ilus
tră in acea măsură ca astădî.

La 1838 ne lupta mă alături cu 
contrarii noștri pentru libertate și 
pentru renascerea năstră națio
nală.

Adî situaținnea s’a schimbată 
cumplită.

Ce-i dreptă, nu mai suntemă 
iobagi, ca înainte de 1848, der li
bertatea și tote drepturile politice, 
de cari trebuia se ne bucurămu 
cu toții în egală măsură, le au 
monopolisată contra iii noștri dela 
putere numai în favorea rassei 
loră și acum, sub cuvântă că așa 
cere interesulă statului, ei ne a- 
tacă fățișă esistența națională, fă- 
cendu-no din ce în ce mai impo
sibilă chiar și lucrarea pentru îna
intarea limbei și a culturei nostre 

românesc! și împunendu-ne cu tute 
mijlocele limba și cultura loră.

La încheierea acestui jumătate 
de veacă de muncă stăruitore. 
pentru renascerea limbei și a na
ționalității române „Gazeta Tran
silvaniei* ca credinciosă sentinelă a 
națiunei, ce a fostă, este și va ii, 
prevestindă pe Români despre ma
rele peliculă cc-i amenință le dice:

Mare este crisa prin care tre
ceam, mari simtă pedecile ce ni 
se pună adî în calea cultivării și 
a eniancipărei nostre politice-na-ț 
ționale. Der decă contrarii noș
tri sunt a<|I mai tari ca odinioră, 
și noi suntemă mai tari și vomă 
redica și da într’o parte tute pe
decile, iiă or! câtă de marî, numai 
se iimă tari în credința ndstră, 
tari în c.uragiulă nostru și stator
nici în legăturile de frățiă din
tre noi!

Jiibileuln le 50 le au
alu

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Joi în 31 Decemvre 1887 și 

Vineri în 1 Ianuarie 1888 s’a ser
bată a cincl-decea aniversare a 
„Gazetei Transilvaniei"', conformă 
programului publicată cu câteva 
di le mai ’nainte de. comitetulă in
stituită spre scopulu acesta de Ro
mânii brașoveni sub președinta pă
rintelui Vasilie Voina, parochă la 
biserica cea mare a sf. Nicolae 
din Prundă, suburbiulă Sclieiu alu 
Brașovului.

Serbarea a reușită splendidă 
în tote privințele. Amărunte vomă 
da în mmierulă viitoră.

Sibiiu, 2 Ianuarie JS88.
„Gazeta Transilvaniei", cea mai 

bogată în esperiințe, iiă pururea 
matură în judecățile sale, juvenilă 
în aspirațiunî, virilă în lupta pentru 
dreptate, pregătindiî posterității 
unu altă jubileu mai veselă ca celă 
de astădî.

Metropolitulu Miron Romanul. 
BucurescI, 31 Decemvre 1887.

Credeină în binele ce ai fă. 
cută românismului, tu bătrână „Ga
zetă" a frațiloră noștri de dincolo. 
Tc-am urmată cu doră în luptele 
tale și te admirămă, pe tine or- 
gană care ai spusă Româniloră 
cu voce neobosită bucuriile și mul
tele loră dureri.

înainte pe calea dreptății po- 
porcloră!

In cincl-dee! de ani de frămân
tare n’ai slăbită tină minută, căci 
tocmai prin poporă și din poporă 
țî-ai suptă puterea.

Cu poporală în veci înainte!
Redacțiunea „Românului."

A brudii, 31 Decemvre 1887.
Salutămă cu bucuriă aniver

sarea a cincîdecoa a întemeiărei 
bătrânei „Gazete", care strecuren- 
du-sc prin atâtea fatigii și vexa
țiuni a ținută totdeuna susă dra- 
pelulă națională, luptândă adesea 
între împrejurări fatale cu o ad
mirabilă abnegațiune contra asu- 
pritoriloru și iniiniciloru noștri se
culari.

Fia ca acostă gloriosă trecută 
de o jumătate seculă să serve de 
modelă întru continuarea apărării 
drepturiloră nâstre naționale.

Dea ccrulă, ca „Gazeta", os- 
presiunca Româniloră, în infinita’i 
esistența, pe care noi o dorimă, 
să fiă pururea o Detunată de ba- 
saltă, în care să se răsfrângă tote 
uneltirile perfide pornite din orl-ce 
parte asupra patriei și națiunei 
nostre.

Suntemă de multă uniți, când 
în acestă momentă solemnă ne 
împreunămă vocea cu ceilalți frați 
ai noștri și implorămă Provedința 
se îndelungescă viața demnului 
succesoră ală multă regretatului 
redactoră Iacobă, actualului redac- 
toră-editoru Dr. Aurel Mureșianu, 
ca fiindă încă în vigdre se primescă 
în personă și felicitările pentru 
aniversarea seculară dela națiunea 
sa iubită. — Originalulă cu sub
scrierile urmeză.

Buciumianu.
Șeicii-inare, 28 Decemvre 1887.

Cu ajutorulă Atot-puțintelui 
Dumnedeu și ală Uustriloră băr
bați devotați scumpei nostre na
țiuni, prețuitulă nostru diară na
țională „Gazeta Transilvaniei" cu 
cțiua de 1 Ianuariu 1888 . împli- 
nesce o jumătate de seculă de 
muncă grea, dar încoronată de 
succesă și merite, care suntu și 
voră rămâne eternisate în inima 
fie-cărui Română. Eu ca ună fiu 
din poporă, pentru care „Gazeta" 
a muncită atâta timpă, îi ureză: 
ca Provedința divină și pe viitoră 
să o doteze cu astfelă de conducă
tori plini de iubire cătră scumpa 
nostră, patriă și națiune, cari con- 
scii de sfânta loră chiămare se-i 
păstreze firmulă și nobilulă ca- 
racteră națională.

Dumnedeu se’i ajute și la îm
plinirea Centenariului.

Nicolau Racoță. medicii cercualti.
Buciiresci, 30 Decemvre 1887.

Direcțiunea și Redacțiunea ve
chiului diară „Reforma", cu oca- 
siunea jubuleului de 50 de ani alu 
bătrânei „Gazete de Transilvania", 
mama (jiaristicci române, salută 
cu căldură frățescă pe demnii suc
cesori și colaboratori ai „Gazetei" 
și pe ilustra familiă ^Mureșianu, 
focală ală patriotismului și demo
crației române.

Directorele-proprietar ală TJia- 
rului „Reforma".

I. G. Valentineanu.
Petre N. Moțoc Făgărășanu),

AUministiatoru și secretam generalii alu 
diarului ,.Keforma,u Președinte alu societății 
„Eniineseu/1

Liigeșu, 1 Ianuarie 1888.
Serbămă cu Brașovulă și cu 

toți Românii meritulă scmiseculară 
ală „Gazetei" pentru progresulă 
literaturei, pentru deșteptarea po
porului și pentru păstrarea carac
terului națională.

Românii din Lugoșu.
BucurescI, 27 Decemvre 1887.

Domnule Mureșianu! Felicitân- 
du-vă cu ocasia serbărei naționale, 
prin care se onorează celă mai 
vechiă d'ar,'î românescă „Gazeta 
Transilvaniei," vă alătură aceste rân
duri dictate do sudorile și lacrimile 
luptei.

Cu stimă și frățiă.
Gr. H. Grandea.

Suceava, 1. Ianuarie 1888
Vechii c.unoscuțl din Vieivi te 

felicitează de jubileulă de zinci- 
deci de anî alu „Gazete’”, în
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viată de neuitatiili'i părinte si atâtn 
de bine condusă in presentu. Intru 
mulțî ani!

Isopescu. Lupii. Luța, Stefanelti.
Huma, 25 Decemvre 1887.

Scumpe Aurele! De pe malu
rile Tibrului. vechiulu legănă ală 
părințiloru noștri, salută cu căl
dură aniversarea de 50 de ani a 
primului jurnală politică din Tran
silvania.

In timpu de o.jumătate de se
rală „Gazeta Transilvaniei" a nian- 
ținută cu scrupulositate programa 
națională, sa conservată indepen
dentă de ori-ce influență, și a a- 
peratu cu energii! drepturile și in
teresele poporului română.

Prin influența și lumina sa bine- 
facetore. „Gazeta" sl-a câștigată 
merite neperitore la recunoșcința 
Boinânilorii.

I dorescă din inimă ani ne- 
numerațl de prosperitate și trium
fală ideiloru de dreptate pentru 
cari luptă, iar bravului seu Direc- 
tore mulțî ani fericiți!

Nic. Densușianu.

Hoina, 29 Decemvre 1887.
Jrle bucură, că potu saluta pe 

mama culturei nostre politice na
ționali chiar dela fontea esistinței 
nostre române. Onore și omagiu 
..Gazetei Transilvanieiflainurei 
nepătate, stelei conducetore, pro
gramului nostru vețuitoru.

Sciința, arta, religiunea ser- 
beză în aceste ijile jubileulu Bornei 
în Borna triumfândă cu gloria.

l)ee cerulă ca centenarulu 
..Gazetei se afle uniți pre Bomâ- 
nl. triumfândă asupra tuturorii 
inimiciloră, se nu fie numai serba
rea aspirațiuniloră juste, ci com
plinirea acelora în unitatea credin
ței, în congratularea entusiastică 
a omenimei pentru rirfus romana 
rediciva.

înainte!
Salutându-tc îți augurămă cu

nuna victoriei, fii Bornei devotați. 
Vasilie Lucaciu. Constantină Lucaciu.

Biea Maghiară, 29 Decemvre 1887.
Multă onorate Domnule Re

dactori! ! Inima-mi saltă de bucu
rie și sunt plină de mândria na
țională, că de astă-dată mi-se dă 
ocasiunea fericită de a vă ura tină 
ană nou fericită!

Totă suflarea curată românescă 
fără deosebire, „domni/ seu ,,o- 
pinca“, saltă și se fălesce cu nu
mele ce'lii au dela străbunii loră 
Romani, vetjenilu că tote stăruin

țele contrariloifi au rămasă de
șerte.

încă două Oile și „Gazeta Tran
silvaniei". ce este sub înțelepții 
D-vostre conducere, îșî linesce mm 
cursă de 50 de ani dela prima sa 
arătare la lumina ijilei.

O jumătate de secolu ală esis
tinței sale, și totă atâta de luptă 
continuă cu soiuri de elemente 
rău-voitore, se împlinesce cu dina 
de 31 Decemvre st. v. I8b7. O(]i 
măreață și sfântă pentru totu ce 
e Română!

Dee Dumneijeu, ca pre cum 
sul) înțelepții conducere a deceda
tului D-vostre tată, ..Gazeta Tran- 
silvaniei“ a triumfată în ună așa 
frumosă intervală, totă asemenea 
și sub D-vostră !

înainte cu Dumneijeu!
Toina Simți, învățătorii.

Anulă, 1 Ianuarie 1888.
,,Gazetei Transilvaniei" pros- 

perare. amicului salutare!
Ciontea.

Miinclien, 30 Decemvre 1887.
Stimate Domnule Aurel! lu- 

bileulu de 50 de am alfi „Gaze
tei Transilvaniei", ce se face acum 
la finea anului 1887 și cu începu
tul anului 1888, fiindă o serbare de 
unu caracteru națională, o serbare, 
care umple de bucuria inimele tu
turoră Bomâniloru buni, din tote 
părțile — nu potă românea indi
ferentă de a nu lua și eu parte, 
decă personală fiindu-mi imposi
bilă, celăi puțină, cu simțulă și cu 
cugetulă.

Vă rogăi se bine-voiți a primi 
cele mai intime felicitări pentru 
deosebitulă zelă, ce ați pusă, 
în susținerea acestui iliară, care a 
contribuită în primulu rangă la 
redeșteptarea simțului națională, 
la apărarea dreptului națiunii nos
tre, la luminarea și cultivarea po
porului Română.

Asemenea salută și pe ceilalți 
Domni colaboratori, cari și denșii 
îșî au partea loră de merită.

Pas’ înainte, și oferindă con- 
timporaniloră D-vostră, ca și pană 
aci, aceea ce au de lipsă și nu 
aceea ce denșii laudă, Dumneijeu 
va fi cu voi și nimenea în po
triva vostră.

Mai departe bine-voiți a primi 
și din partea nevestei mele o mică, 
modestă coronă în semnă de a- 
mintire, căci aducerea aminte este 
uniculii raia, din care nu putemă 
fi alungați.

Irimia E. Popa.

Bu •uresci, 31 Deceniile 1887.
Sulutâmă cu bucuria alu 50-lea 

ană de apariția a „Gazetei”, ună 
dreptă mai multă pentru lupta ro
mânismului. Dansa este justă și 
mare. Inimile românesc! simtă 
cu voi.

înainte spre realisarea mare
lui scopă!

Societatea „Tinerimea română."
Bi'iișovii, 31 Decemvre 1887.

Amice! In amintirea iubileuliii 
Gazetei", te rogă să binevoescl 

.și să primesc! portretulă scumpu
lui D-tule Părinte ca dovadă a 
venerațiunei ce pururea i-am con
servată și ca semnă ală stimei si 
dragoste’ ce-ți păstrezi!.

Michail Popp. pictor.
Bc șiu, 28 Decemvre 1887.

Cetindă eu în timpă de 30 de ani, 
dela 1857 încoce, „Gazeta Tran
silvaniei “ și „Foia pentru minte 
inimă și literatură acestora le 
datorescă desvoltarea consciinței 
mele naționale, d-lui Georgin Ba- 
rițfi și fericitului lacobă Mureșianu 
încuragiarea, că am pășit ăi pre a- 
rena publicității române.

Feliciteză jubilarea „Gazetei !" 
Petru Mureșianu .șireganulă.
Ploescl, 30 Decemvre 1887.

Domnule Bedactoră! Fiindă în 
ajunulă serbărei jubileului de 50 
am alii esistenței „Gazetei Tran- 
silvanier1, din parte-mi viu a aduce 
în acestă fii neobosițiloră ci lup
tători, espresiunea celorfi mai sin
cere felicitări, urândfi „Gazetei" 
încă mulțî ani de viață - împli
nirea centenarului - pe calea ce 
apucat ă, și urinându cu același zel fi 
și activitate, cu care a fostă con
dusă, timpii de aprope jumătate 
secuii! de demnulii și multfi regre- 
tatulu D-tale părinte.

I. Popovicl.

Darulu femeiloru române din Deva.

încă în ajnnnlft serbăriloră pentru 
jubileulu „Gazetei Transilvaniei" a pri
mită Directorulă foiei nostre prin poște 
unu pre frumosu dară, din partea femei- 
loră române din Deva, care constă din 
o garnitură de unelte pentru masă de 
scrisă, lucrată cu deosebită gustă și bo
gată. în stilulă celă mai modernă, anume 
ună călimară, două sfeșnice, o cenușer- 
niță și ună cuțită pentru tăiată hârtia. 
Acestă dară a fostă însoțită de următo- 
rea adresă, care dă vină mărturiă despre 
nobilele sentimente românescl ale femei- 
loră române din Deva :

Domnule Iledactoru!
Aiji se împlinesce o jumătate 

de secuii! de când prima foia ro- 
mâncscă a apărută, după lungi și 
grele încercări ale neamului româ
nescul.

(Încalce! de ani!
I’mî minutii în vieții unui po- 

poru. mm periodă însemnată însă 
în asistenții unui jurnală, care (]i 
de <]i apără postulatele cele mai 
seinnpe ale unei națiuni.

Câtă muncă, câtă labdre și stă
ruință s’a sacrificată în acești 50 
de ani pentru a susține și înălța 
..(lazeta" la niveliilu ci de aijl, când 
ea a devenită foculariilu a totă ce 
are R-omânismulii mai bună, mai 
nobil ă.

Bătrânii întemeiătoii ai „Ga
zetei" au avuti'i ca decisă, între 
altele, deșteptarea frmeei române la 
sublima ei eliiămare.

Dela începută și pănă aijl foia 
jubilantă șl-a împlinită cu rară de
votament ă munca regeneratore față 
de acele, cari a<]T cu mândrie vinii 
s’o salute.

Domnia-Vostră, Domnule Re
dactară. ați rămasă fidelă tradi
ționalei iubiri, ce au avută ante
cesorii Domniei-Vostre cătră sexuliî 
nostru.

Do aceea nici noi nu putemă 
întrelăsa a nu'țl (jice :

înainte cu Dmnnedeu !
Spune lumii, că bărbații noștri nu 

mai luptă adi siiițpiri, ci un ca aliate 
pe femeile lorii întru operarea scum
pei limbe și moraruri strămoșesc!.

Străbunele ncîstre încununau cu 
lauri la ocasiunl festive pe bravii 
loră, noi nu-țl damă lauri, ci te 
asigurămă de ceva multfi mai pre- 
țiosu: de iubirea și stima femeei 
române, câtă timpfi vei sta la gre- 
ulă. der mărețulii postă, unde lu- 
cri cu atâta abnegațiune și curagiu.

Fie. ca „Gazeta" mulțî ani încă 
să rămână fără luminătorii națiu- 
nei nostre, er Domnia-Vostră. Dom
nule Bedactoră, s'o conduceți cu 
perseveranța de pănă aci.

I)era. la 31 Decemvre st. v. 1887.
Anna li tea, Liicretia Costa Olariu, 

lîlena l'npu 11. Maria Xicoră,
S'tsana .lrdeleaniî. Elena Siiniouașia, Eca- 
tarina Drăijliieiu. Jlinen'a Herbai), i'itma 
Moltlorana. LetiHa 1‘ajiiu. Sofia yaț/iii. rl»- 
relia Jlaiiteană. Videi ia ÎMoldoranu. Oli
via Petco. Alaria lh rbay, Eeaterina Olariu, 
Teeta Ardeleană măritată Imculeță, Cor
nelia Corcină. Alaria tMuldorană.

Fosta Zrinyi „Ungurii?"

Cetiinu în „L'Autrielie slave et
rouinaine*1 Nr. 8:

Memorialnlă diplomatică publică ună

F0ILET0NULU „GAZ. TRANS."

QUIPROQUO.
Hotârîsem să plecă la cură de stru

guri în România.
Ml-ain luat rămasă bună dela copi

lași, dela nevastă, i-am strînsă în brațe 
și i-am sărutată.

— Piui tatii, să vă purtațl bine! 
Rămasă bună! mămică îngnjesce de ei!

— Trenulă flueră asurditoră, se pime 
în mișcare și, p’aci ți-e drumulă.

Mă aședă în cupeu, scotă o țigară 
șl-o aprindă.

Eram singură.
Mă gândeam la cei rămași acasă,... 

Horia și Buca mi se părea că nu voră 
să se deslipescă de pe genunchii mei. 
Genunchii mi se mișcau instinctivă.

Pe Buca o simțiam încleștată cu 
amendouă mânile în barba mea stufdsă.

„Ei! țigânușo, eră te-a pusă măta ceva 
la cale, stai numai, c’o să vă arătă eu 
vouă/ șl-o apucă cu amendouă mânile 
G- obrăjiorl, îmi apropiu buzele de gu
rița ei și -țoc11, „țocu, îi alipescă nisce 
sărutări de răsună casa.

n!£ai încetă, mai încetă/ audă dela 

spate, „că și eu simt pe aici, să-ți arătă 
și eu ție, nu numaitu nouă/ și alte două 
mâni cunoscute îmi cuprindă gâtulă și 
nisce buze erășl cunoscute se lipescă cu 
focă pe buzele mele.

„Ah, dragă, ce bine e cu voi. DGi 
nici o bucuriă. nici o fericire nu există 
ca bucuria și fericirea din mijloculă fa
miliei !“

„AudI dragă, Horia dice că e „mo- 
mână vede ca tedalulă", lui i-am pro
misă ună cală cu șea și o pușcă, numai 
să se porte bine, Buca vrea bobobo,.... 
micuța, îi ese și dintele ochiidui.“

„Der ție. ce să-ți aducă dragă ?“
In locă de răspunsă eră mi-se aco

pere gura cu sărutări...
Din astă reverie plăcută deodată mă 

deșteptă muculă țigării, care era pe sfâr
șite.

Trenulă se opresce la o stațiă.
In momentulft acela ușa cupeului se 

deschide și întră ună domnă și o domnă 
bine îmbrăcațl. Se vedeau a fi de po- 
sițiă alesă și cu dare de mână.

Fețele loră tradau o grijă forte mare. 
Vedeam că suntă iritați.
— Reli de sigură este în Iași la 

frate-meu Murgulescu, advocatulă.

— N'aș crede, der vomă vede. De- 
seră suntemu acolo. Ar fi mare luciu 
să n’o mai găsimu. N’a putută intra în 
pă mentă.

Acestă dialogă fam putută autji dela 
vecinii mei, der nu mă bătea mintea să 
gâcesc, ce voră fi avendti în sufletulă lorii.

Scotă er o țigară și o aprindă.
Fumulă se ridică inele, inele.
Eram lângă ferestră și îmi ariuicaiu 

ochii spre câmpiile mănose, cari se în
tindeau înaintea mea.

Eram cuprinsă de admirația.
Câmpiile mi-se păreau mai roman

tice, cerulă mai senină ca în țera mea.
Domne, de ce nu este astfelă pre- 

tutindenea, unde este suflare româ
nescă... !

Se vede că suspinulă meu. fiii-ă să 
fi vrută, prinsese aripi, căci întorcen- 
du-ml capulă în cupeu, domnulă celă 
străină mă și agrăi:

— D-ta de sigură nu ești din țera 
asta, domnulă meu. Ai mai fostă pe la 
noi vreodată ? cum o găsescl ?

— Este deja a treia oră că am fe
ricirea să ■viu la d-vostră. Der noi, cei 
din afară de România, pe cari d-vostră 
ne țineți de străini, chiar și de nu amă 

yeni niciodată pe aici ne interesămă de 
miJte de ale D-vostră mai multă chiar 
ca D i istră. pe când D-vostră cei mai 
mulțî ni ’I nu mai scițl. seu nu vreți să 
scițl, că mai aveți frați în alte țărl.u

Vorbisem cu tonă amărîtă.
— Ai dreptate domnule, dise veci- 

nulă meu privindu-mă lungă. Firea nos- 
tră e înfierbântată. Țera întregă este 
setosă de înaintare. Amă fostă prea 
multă înădușiți. Lucru naturală, că zo- 
rimă cu toții la înflorirea patriei. De 
cine să îngrijimă mai ânteiu ? Negreșită, 
că de noi. Pentru frații din alte părți 
ce amă pute să facemă astădl?... Vremea 
aduce tote..A

— Ioniță, aici schimbămă trenulă, 
întrerupse domna.

In adevără trenulă se opresce. Că
lătorii mei se dau josă. Amă regretată 
reciprocă, că nu mai puturămă continua 
discuția.

Cupeulă se umplu cu alțl călători. 
„Stațiunea X. 30 minute !u
Era stațiunea unde trebuia să mă 

dau josă.
Se înoptase binișoră.
Mă scoboră în mână cu ună gea- 

mantană mititelă și cu biletulă pentru 
calabalâc-ă.
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articulil subsemnată de general ulă(?) Tun-, 
prin care acesta se încercă a stabili le
gitimitatea influinței ungurescl asupra po- 
pdreloril din Balcani. Meritele câștigate 
de Unguri, în cnrsulil istoriei, pentru pre- 
ponderanța lorii asupra acestoră popu- 
lațiunl, întrecă cu multă pe acele ale 
Rușiloră, decă e să dămă eredămentă au
torului acestui articula. Deci ca cetito
rii noștri să potă judeca asupra valorii 
demonstrative a acestei țăsăturl de lău- 
dăro.șii, vomă cita unulă din principalele 
fapte invocate de generaluli! Turr pen
tru susținerea tesei sale.

„In anul 1566 Turcii aflară o Plevnă 
ungurescă la Sigetă, pe care Soliman o 
asediâ în timpu de mai multe luni.......
Eroicul aperătoră ală acestui orașil, con
tele Zrinyi, se retrase în castelu. Soli
man, muri într'ună accesă de furia, îna
intea cetății ce nu o putea lua, după 
ce și-a perdută jumătate din soldații săi. 
Castelulă, ciuruitei de artileria turcescă. 
amenința să se dărîme. Zrinyi îmbrăcă 
hainele sale cele mai magnifice, se a- 
runcă în mijlocul!! Turciloril și se luptă 
pană ce muri, Răniții se ’ncliiscră în 
castel!! .și-lă mântuiră în momentul!! când 
Turcii intrară în elă.u

Tote astea suntu forte friunose. . .. 
Der Zrinyi nu era Maghiară : era Croată, 
ună vechili Bană ală Croației, era unu 
Slavă, ală cărui nume adevărată era 
Zrinski. Mulțămimă „Memorialului di
plomatică- că ne-a dată ocasitme de a 
îndrepta una din numerosele amăgiri, de 
care Ungurii au beneficiată pre lungă 
timpii. Mulțiunescă-se nobilii descendent! 
ai lui Arpadu a magliiarisa nenorocitele 
populațiunl ale Translaitaniei, der să re
nunțe a magliiarisa totă istoria Orientu
lui europeană.

- — » —

Incidentalii dela Burgas.
O depeșă din Constantinopolă a _A- 

genției Reuter“ spune, că prințulă Nicliita 
ală Muntenegrului vestise pe Sultană prin 
o telegramă că o bandă de. Muntenegreni 
voiesce se debarce la Blirgas. Telegrama 
însă s'a întârdiată, așa că Sultanulil n’a 
putută înșeiința la rendulă seu guveniulă 
din Sofia.

Guvernulă bulgară a aflată cu tote 
acestea de ceea ce se prepara, prin te- 
legrafulu militară. Banda era condusă 
de căpitanii bulgari Boianovă, Goronov 
și Brakalov. De respinsă n’au respins’o 
țăranii, ci trupele bulgare. Au fostă 
morțl și răniți și de o parte și de alta.

Ca să compromită pe Zankov, foile 
din Sofia îlă acusă, că elă a urzită a- 
cestă conspirațiă, în mănăstirea rusescă 
dela Galata.

ȘURILE PILEI.
Din causa miori! pedecl neprevădute 

și dincausă că ne-au sosită târdiu cele 
mai multe manuscripte pentru numerulu 
festivii, căruia amil trebuită să-i mărimii 
volmnulă, acestă numără va fi ospedată 
abonațiloril Luni în 4 (16) Ianuarie.

Sub titlulă Tipagrafiă românescă în 
Brașovu, scrie „Meseriașulă română- Nr. 
1 din 1 Ianuarie 18S8.: „Domnulă Dr. 
Aurel Jlureșlanu a înființată, cum a a- 
niuițatil -Gazeta Transilvaniei ,u o tipo- 
grafiă nouă în Brașovă. Noi cari pro- 
pagămă promovarea meserieloril și in
dustriei între Români, salutămă cu bucurii! 
acestă înaintare românescă și felicitămă 
pe Domnulă Redactorii Dr. Aurel JLi- 
reșianit, că nu s’a oprită la greutățile 
unei astfelă de întreprinderi de totă ne
apărate pentru numărulă celu iriunosă 
ală bărbațiloră literațl din Brașovă, cari 
până aci au dată la lumină prin tipo
grafii streine lucrările lorii. Istoriculă 
încercăriloru pentru a se înființa o tipo- 
grafiă românescă în Brașovă îlă vomă 
da la altă ocasiuneA

Jlinistrulu comunii ele resboiu a per
misă să se primescă pentru anulă 1888'89 
120 voluntari pe lină ană în regimen
tele de trenă, fără escepțiime pe chel
tuiala propria a fiecăruia. Instrucția pen
tru a ajunge oficerl de reservă în acestă 
ramură o primescă în Pesta, Viena, 
Praga, Pojmnl, Cașovia, Agramă. Grații, 
Sibiiu, Innsbruck, Bmnn, Cracovia și lo- 
sefstadt. *

Calea ferată AIure.șil-Liidoștt-Bistrifa 
se va preda comunicațiunei abia în A- 
prilie, deorece din causa frigului s’a în
treruptă totă lucrulil.

Din Sebeșul" săsescii se anunță, că 
preotulă română gr. cat. din Pian" de 
joșii, Ioană Bene, a fostă omorîtă în nop- 
tea de 7 spre 8 Decemvre n. în celă 
mai sălbatică modă. Făptuitorii suntă 
încă necunoscuțl. Etă cum batjocoresce 
„Kolozsvaru memoria acestui preotă ro
mânescă : ....numitulă preotă a fostă lină
individă de o reputațiune forte dubie; 
cu câțiva ani mai nainte funcționase ca 
preotă în Vințulă de josă, der pentru 
purtarea lui cea rea a fostă removată din 
postulă său, mai târdiu însă a fostă de 
mai multe ori arestată.. Pe timpulă per- 
chisițiiuiiloră domiciliare făcute pentru 
proclamarea „irredenteG, lui încă’i s’a fă
cută asemenea perchisițiune fiindă și a- 
restată cu acea ocasiune. Pe acestă 
„daco-română“ poporulă îlă ura...“ — Ce 
dovedi de cultură ungurescă! In locă 
de a înfiera acestă odiosă crimă, găsesce 

ocadune a profana memoria preotului, 
fiindă că n’a fostă unelti! ungurescă !

*
Inh. IFodu, cărămidarii din Guște- 

riță , a fostă găsită inortil pe driună. 
Ună servitorii. bănuită a-lă fi înjunghiată, 
a fostă arestată.

In Bistriții s'a împușcată mesnruli! 
Christoph Gollner.

Atragemă atențiunea publicului din 
locă asupra anunțului din pagina a pa
tra despre uriașa și acrobata d-șoră 
Betti.

• —xo- •—

MESURÎ MILITARE.

Se. scrie clin Viena (Jiariilui 
„L'Indcpendance belțje" :

La ministerulă de resbelă se iau 
tote măsurile pentru a preveni orl-ce sur
prindere din partea Rusiei. Ministrulă 
de resbelă austriacă a luată deci măsuri 
pentru a mai întări armata din Galiția. 
Pentru acestă scopă s’au aședată trupe, 
fără nici ună sgomotă, pe principalele 
linii strategice cari ducă în Galiția. A- 
ceste trupe suntu aședate astfelă, încâtu 
ele potă se fie transportate în Galiția cu 
(lrumulă de feră de Nordă și de căile 
ferate ungar, cari trecu peste CarpațI. 
în timpu de 24 de ore.

Din Galiția a sosită ună oficeră su
peri oră ală statului majoră de geniu la 
cornițele Bylandt, pentru a’șl face rapor- 
tnlu asupra noiloră lucrări de forti- 
ficațiă , începute acum câte-va luni la 
Cracovia și la Przemysl, singurele locuri 
întărite din Galiția.

Câtă pentru mișcările trupeloru ru- 
sescl, diarulă poloneză Czas, care a- 
pare în Cracovia și care are relațiiuil 
oficiose, dice că nu mai încape îndoială 
că Rusia se ocupă d'a concentra în Po
lonia, în Volhinia și în Podolia puteri 
considerabile, cari formeză trei corpuri 
de armată.

SCTRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.V

Pesta, 13 Ianuarie. -- Apa 
cresce, cu tote astea se crede că 
nu e nici unii periculu pentru ca
pitală.

Berlină, 13 Ianuarie. — Scirea, 
că puterile arii fi făcută deja unu 
pasu comună pentru înlăturarea 
Coburgului, e neîntemeiată. Pănă 
acum nu este din nici o parte o 
propunere, liotărîtă pentru tractărl 
diplomatice în acestă privință.

San-Remo, 13 Ianuarie. —Toți 
cânii favorițl ai prințului de co
ronă germană au fostă găsiți eri 

otrăviți. Acestă blăstămățiă a pro
dusă indignațiune.

Pesta, 1-1 Ianuarie. Comi- 
siunea pentru armată a camerei 
deputațiloră a acceptată proiee- 
tulă pentru convocarea reserviști- 
loră la esercițiu de arme pe șepte 
ijile, spre a se deprinde cu pușca 
cil repetiția.

Petersburgii, 14 Ianuarie. Ra- 
portulă ministrului de finanțe de
clară-, că la resortulă militară s'au 
redusă cheltuelile în consonanță 
cu politica paclnică a Rusiei.

San-Remo, 14 Ianuarie. — Prin
țulă de coronă germană, în cele 
două s&ptemâni din urmă, suferea 
de umflarea laringelui, der infla- 
mațiunea poliței mucose da înde- 
retu. Acum starea sănătății lui 
în genere e bună.

Concertă și Teatru.
Ciuicrrtii împreunat!! cu teatru a a- 

rangiatu Reuniunea de cântări din Vara- 
dia „Unirea^ la 1 il3i Ianuariu 1888 în 
sala o.spătăriei mari din Varadia cil ur- 
mătorea programă: I. „Eta dina trium- 
fală“ corn bărb. de Ilumpel. II. ..Marștilil 
ostașiloriV corii bărb. III. „Cornlil venă- 
toriului- corii bărb. IV. „Nu mfi uita“ 
coru bărbătescu. V. Teatru _Cinelu-ci- 
nelu”, comedia cu cântece întrunii actfi. 
După aceea a urmatil joculil.

Țăranii români din (iahd.i, comitatul!! 
Făgărașului, împreună cu alțl sprijinitori 
din juni aranjeză Duminecă în 3 ilo) 
Ianuarie 1888 în sala birtului comunal!! 
de acolo o representațiune teatrală împreu
nată cu jocti după iirmătorulu programă: 
I: „Arvinte și Pepelea“ vodevil [într’imti 
actu de Vasile Alexandri. Persone: Ar- 
vinte, de 50 de ani d. Georgiu Leancă; 
Pepelea, de 25 de ani d. George Stini- 
guța : Măndica, nepota lui Arvinte d-.șora 
Susana Buitau. II. „Hârtia Rezeșulîlu 
operetă comică într’uut! aetil de Vasilie 
Alexandri. Persone : Harța Rezcșulti d. 
Ieronimfi Mardană : Bursuflescu d. Nico- 
lau Ludu: Lunceantt, primarii d. Geor
giu Leancă: Tarșița Garoftscă, văduvă, 
d-șora Elena Nicodinescu: Măriuca, tâ
nără țărancă, d-na Victoria Aromi: Unt! 
lacheu d. Ioanil Stiniguța. HI. „Suni- 
giultP canțiouetă comică întrunii aetil de 
Vasile Alexandri. Persone: Surugiulil, 
d. Ieronimă Mardanu. Prețuia întrărei 
de personă : Locuiți I. 60 cr. v. a. Lo
cuia II. 40 er. v. a. Parteril 30 cr. v. a. 
Galerie 20 cr. v. a. După reproseuta- 
țiune : Petrecere cu jocil. Inceputuhl la 
7 ore sera. Bilete de filtrare se capătă 
în prăvălia d-lui G. J. Gollianil și sera 
la cassă. Oferte marinimose se primesc!!.

■i —~= ' ' ------------------------- — ~ I —

Editorii și Redactorii responsabilii: 
Dr. Aurel Mureșianu.

Pe peron!! dau unui hamalii bile- 
tulti. Pănă’ml scote pachetul!!, pănă nu 
sciu ce, se întunecă, cum se cade.

Iau o birjă și-i spună: Otelil Bu
levard il !

Dela gară la otelă, distanță de 10 
minute.

Sosesc!! la otel!!.
Chelnărul!! mă conduce într’o ca

meră, în care nu se aprinsese încă lu
minarea, ese însă numai decâtă, ca să’ml 
îngrijescă de calabalâc!!.

Astfelu rămână singură.
Der în minutulă acela vădă că intră 

o femeiă pe ușă și, c’o grăbire nespusă, 
se aruncă în gâtulă meu și suspinândă 
mă copleșesce cu ună potopii de săru
tări... abia puteam răsufla de foculă, ce 
transpira pe buzele ei învăpăiate și ună 
pieptă voluptosă, svecnitoră, se lipise 
de pieptulă meu.

— Costică, — audă, pănă mă deș
teptă din surprindere, — „Costică dragă 
bine c’ai venită... era să mă sferșescă.... 
te așteptă de trei c]ile...“

— ScusațI, ați greșită, domna mea, 
răspundă eu. „N’ațI găsită pe Costică, 
numele meu este Nicu.“

Când am disă acestea, deodată am 
putută răsufla mai ușoră.

Necunoscuta numai decâtă șl-a re
trasă manile, șl-a cerută mii de scuse:

— Așteptam o rudeniă, care asă- 
muesce tare...“ și vrea să se depărteze.

Ah, o ideiă ! forte probabilă! diseiu 
în mine curiosu.

— Domni.șoră, domnișoră Reli, — 
strigă pe urma ei, — nu te speria., n’ai 
găsită rudenia, der ai dată de ună prie
tină binevoitoră... vino îndărăptă, — și, 
apucând’o de mână, îi facă semnă să 
ședă pe canapea.

După aprinderea luminării chelnării 
îmi transportară înlăuntru totă bagajulii.

— Va să cjică, verișoră, — mă a- 
dreseză cătră Reli, ca să nu compro
mită situațiunea, — mă aștepți de trei 
dile ? Ertă că n’am putută sosi mai cu- 
rendă.

Rămânendă singură am privit’o în 
ochi.

Era'forte agitată. Tremura ca o po
rumbiță. Buzele ei subțiri erau două 
corale, ochii negri, mari, erau arcuițl cu 
nisce sprâncene lungi dese... aparițiune 
destulă de interesantă.

Nu îndrăznea să scotă o vorbă.
Privia la mine cu ochii căscațl, căci 

nu mă văcjuse în vieța ei.
— Nu-țl fiă nic-I o frică, domnișoră. 

Noroculă d-tale că eu am începută de 
adl dimineță cu sărutări, gândeam că 
m’am întorșii acasă între ai mei, altcum 
mă speriai de totă cu sărutările d-tale. 
Să n’ai nici o frică — adaugai mai de- 
departe, — totulă se va întdree spre 
bine. Astăcjl am întâlnită pe nenea Io- 
niță. Am aflată tote.

— Cum ? țl-a spusă totulă ? — is- 
bucni domnișoră — țl-a spusă că nu vreu 
să iau decâtă pe Costică ? nu, nu vreu 
să sciu de vărulă Mihalache, orice va 
dice tata! der ce va fi cu Costi ? era să 
vină aici să mă petrecă pănă la Iașl....u

— La unchiulă d-tale, advocatulă 
Murgulescu...

— Da, hotărîsem să rămână acolo, 
pănă so’ndupleca tata... der Costi, ce o 
fi de elă? unde să întârejie?

— Domnișoră, fi liniștită. Poftesce 
în camera d-tale. Speră că tote se voră 
îndrepta spre bine.

Cinci minute în urmă trimită la te
legrafii următorea depeșă:

„D-lui Murgulescu, advocată, pentru 
d-lă Ioniță Murgulescu

Iași.
Domnișoră Reli se află aici, otelulă 

Bulevardă. Plecați imediată.
Căletorulu dela Nr. 10.

A doua di, în răversatulă doriloră, 
audă bătendă la ușă.

Mă scolii numai decâtă.
Erau vecinii mei din cupeu. — So

sită cu trenulă.
Ciun mă vădă, tresară amendoiu.
— Da, eu sunt d-loră. Astăcjl vreu 

să-mi începă cura. Am fostă norocoși! 
să găsescil pe fiica D-vostră, și-mi pare 
bine că v’am putută însciința de aseră.

— Vă suntemă forte recunoscători, 
domnulă meu, — mă agrăi părintele fetei, 
cu ce v’așl pute dovedi bucuria și mul
țumirea mea ?

— Cu o singură faptă. — răspun- 
seiu nemijlocită; — Reli nu vrea pe Mi
halache, vrea pe Costi.... facețl-o fe
ricită.

— Fie — răspunseră cu ună glasă. 
amândoi părinții.

La prândă mâncarămă împreună.
Toți eramă veseli.
Reli era fericită.

Ploescl, 12 X 1887.
Petra-Petrescu.

——



Nr. 1. GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

Cursulâ la bursa de Viena
din 13 Ianuarie st. n. 1888.

Renta dc aurft5°1(,........................................ 97.15
Renta dc hârtiă 5n  ................................... 83.05
Inipruinutulu căilortl ferate ungare . . 148.90
Amortisarea datoriei căii orb ie rate de

ostu ungare (1-ma emisiune' . . . 93.80
Amortisarea datoriei căilorA ferate de

ostU ungare (2-a emisiune) . , . 124.50 
Amortisarea datoriei căii ord ferate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . . 110.50 
Bonuri rurale ungare.................. 103.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.50
Bonuri rurale BanatH-Timișâ .... 102.50
Bonuri cu cl. de sortare .................. 101.50
BouurI rurale Transilvane.........103.50
Bonuri croato-slavone .......................101.___
Despăgubirea pentru dijma de vinu un-

gurescft . . .................................. 99.75
Inipruinutulu eu premiulu ungurescti . 119.— 
Dosurile pentru regularea Tisei si Sege-

dinului . . .'....................... . . . 123.50
Renta de hârtiă austriacă....................... 78.45
Renta de argintu austriacu.................. 82.45
Renta de aurii austriacă....................... 109.95
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 136.25
Acțiunile băncei de creditu ungur. . . 872.—
Acțiunile băncei de creditu austr. . . 270.10
Argintu — G albiul împărătesei. . 5.97
Napoleon-d'ori.................................................10.02
Mărci 100 împ. germane.............................. 62.30
Londra 10 Livres sterlinge........................126.80
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* Sare de beutu din isvorulu ț

* Kochbrunn-Wiesbaden î

Sarea de beutu din isvorulit Koclilirunn- 
AViesbaden conține tote substanțele tAmă- 
duitore din Koclibriinii în t'orinil concen
trată. Disolvată în apă fierbinte t'olosesce 
întocmai ca apa de Koclibrunn. Delătureză 
greutățile respirației și ale aparatului de 
mistuire, și este torte acomodată pentru că- 
letoriă și pentru esportti.

Prețulu unei sticle fi 1.20 v. a.
Mai departe asemenea oficialii contro

late: Pastile din sare de Koelibriinii-Wies- 
baden cutia 60 cr. Săpunii de Koehbrunn- 
Wiesbaden 50 cr. bucata. Sare de Kocli- 
brnnn-iViesbaden brută pentru Inii tl. 1.50 
v.

fabricată sub controla oficială a orașului Wies- ♦ 
baden și a direcțiune! de cură.

Cu i-su Iu pieței IlrnșovA
din 14 Ianuarie st. n. 1888.

Bancnote roinânesci . Cumn. S.45 Vend 8.47
Argintii roniănescil . 8.42 8.45
Napoleon-d'ori . . . 10.00 10.03
l_âre turcesc!. . . 11.35 11.37
Imperiali .... 10.35 10.38GalbinI........................ 5.!)O 5.92
Scris, tone. „Albina1- 6"’o „ 101.— 102.—

M « M 5.. „ 38.— 99.—
Ruble RuscscI . 10!».— 110.—
Discontulu .... 61 2-—8" n pe anu.

a. per Kilo. — Trimiterea prin:
Wiesbadener

BR UNNEN-COMPTOIR, 
iesibadeii.

Singurului deposit-u generalii pentru 
Austro-Ungaria: Farmacia C. Brady, Krem- 
sier (Moravia). Veritabilii se află în Bra- 
șovti la: Franz Kellemen, farmacia la «Bi
serica Albă”, și Ferd. Jekelius, farmacia la 
«Speranță.” 2—4 t
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Numai 5 (Iile de vedutu
de Joi 12 Ianuarie pană Luni 16 Ianuarie st. n.

IN

„Hotelt Europa"
Strada Văniei Ir. II Vlagazinulft din față

Productiuue estraordinară a

Domnisorei Beții, 8
uriașă de forță herculeană, luptătore și acrobată, în etate de 

numai 
și pe

19 ani, care se va produce cu greutăți de sute de funțl, 
peptulu căreia potu sta doi omeni din cei mai tari.

In tote (piele de vedutu dela 10 ore dimineța până la 8 ore
sera.

Intrarea: I. locu 20 cr., II. locu 10 cr., militarii și copii 
plătescu jumătate prețulu.

Cu înaltă stimă
I. FRIED, Impresară.

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. l.)iaru beletristică și enciclopedicu-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 di
a.a lunci în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș.

— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
sociala a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivitțiloru 
din tamiliă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 tranci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. țliaru bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘2 — S’.'j cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulă de a- 
mCnunte și sein cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregi! 
c 4 fi. — pentru România 10 franci— lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totii alu patrulea esemplaru.
Numeri <le probă se Irimitu gratisu ori-eui eere.

W A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla -Sz-ujvăr. — Transilvania.
------- < - G2 $ c ; : -——

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți diu editura propria:
Apologie. Disensiuni filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și sciiere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și UI. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anu, de I. Papiu. 
Ună volumu de preste 26 cole. Acest 
opă de cuventărl bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pană acum — avându și o notiță isto
rică la fie-care serbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modulă cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru.

Idealulă pierdută. Novelă origi
nală de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre
țulă 15 cr.

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdută de Paulina O. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
Georgiu Simți. Prețulă 10 cr.

Codreanu craiulă codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Ultimulă Sichastru. Tradițiune de 

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Elă trebue să se însore. 

de Maria Schwartz. traducere 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Prețuia 20 cr.

de

de

Novelă 
<le N.

Schiță

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după AVaclismann, de Ioană 
Tanco. Prețulu 30 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emest Le- 
gouve. Prețuit! 10 cr.

Hermanit și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte, după Eupide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuit! 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte, după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnastului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumă de 192 pagino, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesauruld dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, II, UI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fi. - câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulă 30 cr.

50

T.

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețulă 

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandia!!), a în- 
vățătoriloru și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandialu. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și înve- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulă 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năseudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulu de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. 
Prețulă 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu. 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță. profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cupiindendă composițiunl de totu 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multfl folosii de cătră preoți. învă
țători și alțl cărturari români. Prețulu 
1 tl. 10 cr. ’

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuit! 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scota poporală pentru în
vățători și preparandl. Bro.ș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifu profesorii preparan- 
rlialti. Prețulu 80 cr,

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumoșii ilustrată. Prețulu unui 
esemplani broșuratfl e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80. 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxu 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplani broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr.. legată în pândă 26 cr.

Cărticică de» rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulu 
unui esemplaru e 10 cr.; 50—3 fior.; 
100=5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețuia unui esemplani spedatil 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețuia unui esemplani legată și spe- 
datu franco e 15 cr.

Tn ografia A. MUREȘ1ANU, Brasovu.A O » ’ !


