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JuhDenln fle 50 te au
Rid

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Ploesci, 18 Ianuarie 1888.

Feliciteztl jubileulu de 50 de 
ani ală „Gazetei Transilvaniei.“

Veniaminfl Popescu.
Archimandrită Macedo-Română 

și membru alo bisericei române.
Gherla, 8 Ianuarie 1888.

Ve poftescu în viitoru, pe 
lângă sănătate, curagiulu din tre
cuta manifestată In apărarea drep- 
turiloră nostre mai rămase, — și mai 
bună, mai concretă succesu, vreu 
să dică resultată.

V. Gr. Borgovanu, profesorii.
Tenții <le sustl, cot. Sătmar, Ian. 1888.

La cțiiiii memorabilă atâtă pen
tru întrega nostră națiune, câtă 
și pentru D-vostre în deosebi, vă 
dorescu mulțl și fericiți ani, ca 
să puteți conduce nava națională 
la portulă dorită.

lonfl Costinu, preotă gr. cat.
Teușii, 5 Ianuarie 1888.

Permiteți-ml ca și eu cu acesta 
ocasiune se vă esprimu din adân- 
culă inimei mele celu mai sinceră 
devota mentă pentru bărbătesca 
apărare a causei naționale în co
lonele „Gazetei44.

Rogi! pe Atotputerniculă Dum
nezeu să vă lungească ani feri
ciți spre a putea și de aci încolo 
lupta cu curagiulă bărbătescu de 
pană aci, până când Atotputerni- 
culu ne va ajuta a ajunge și noi 
o sârte mai dreptă, mai demnă și 
mai bună ca cea de astăcji.

Ștefană Crișanu.
Bucuresel, 1 Ianuarie 1888.

Se trăiescă „Gazeta Transil
vaniei44, simbolulu de unitate cul
turală !

C. C Dobreecu.
Teușfl, 13 Ianuariu 1888.

O intimă felicitare întemeiăto- 
riloru și continuatoriloră la ser
barea jubilară a „Gazetei Tran
silvaniei44.

Gregoriu Serbu, preotă.
Năseudu, 6 Ianuarie 1888.

Dee Dumnedeu, ca luminăto- 
rulu nostru ijiară „Gazeta Tran
silvaniei44 se’și pâtă împlini sfânta 
chiămare și de aci înainte întru 
mulțl, mulțl secuii, așa precum 
șl-a împlinit’o în jumătatea de se- 
culu ce o încheia acuma, îi do- 
resce din inimă

George Belteagfl.

Er. Hatvan, cot. Selagiu, Ian. 1888.
Din incidentulu festivității ju

bileului de 50 de ani ală „Gaze
tei Transilvaniei" vă rogu să pri
miți felicitările abonatului:

Vasiliu Patcașiu, preoții.
Voila, 12 Ianuarie 1888.

Vă dorescu anu nou fericită 
cu ocasiunea jubileului de 50 de 
am alu „Gazetei Transilvaniei44.

Trăiescă la mulțl și fericiți 
ani bravii anteiuptătorl naționali!

Georgiu Dobrind, dirig. școlară.
Buttyiii, cot. Aradă, 28 Ian. 1888.
Cele mai splendide succese pe 

viitoru dorescu ..Gazetei Transil
vaniei4".

I. ilica. învățătorii.

Vlaicovetz, cot. Timi.șă, Ian. 1888.
Cu ocasiunea jubileului de 50 

de ani alu „Gazetei Transilva
niei"4, (țică și eu să vieze încă 
mulțl ani acestă prețuită fâiă ro
mână națională.

Gregoriu Paliciu, învățătorii.
<«z»o{}or"» C>

Brașovn. 20 Ianuarie 1888.
Cel ce va scrie odată istoria con

timporană a patriei nostre va trebui 
negreșită să înregistreze între cele 
mai de frunte capitole și unul, care 
va purta titlului Terorizarea Bla
jului și care va fi bogată de da
tele cele mai caracteristice ale 
epocei absolutismului parlamentară 
maghiară.

Blașiulă cu școlele lui, cu gim- 
nasiulă și cu internatulă lui, cu 
preparandia și facultatea lui teo
logică, cu metropolia și preoțimea 
lui cea înaltă și alesă, este și ră
mâne ună centru de cultură ro
mânii în Ardelă. Și ori câtă de 
multă silință și-ar da Metropoli- 
tulă de acolo, împreună cu toți 
cei ce’lă încungiură, de a evita și 
celă mai mică conflictă cu omenii 
stăpânirei, prin precauțiune și mo
derare, aceștia nu’șl potă stempăra 
nici pe ună momentu ura loră 
sălbatică, care le șoptesce, că esis- 
tența Blașiului, așa cum este elu 
astăcțl, stă în cale planuriloru de 
distrugere și de nimicire a națio
nalității române, ce le urzescu și 
le urmărescă ei necontenită, fiindă 
c,ă acestă orășelă este ună isvoră 
de răspândire și de întărire a cul- 
turei române.

S’a totu cțisu ȘÎ se susține și 
astădl, mai alesă în tabăra adver- 
sariloră neamului nostru, că o- 
menii stăpânirii de aceea au luată 
Blașiulă așa la ochi, fiindă-că are 
ună trecută, are traditiunl, are o 
istoria, care nu numai că nu se 
pote împăca cu aspirațiunile su- 
prematiste unguresc!, der îlu pre- 
senteză tocmai din contră ca ună 
cuibă ală aspirațiuniloră româ
nesc!. Se asigură mai departe, că 
Ungurii dela putere nu-i potă uita 
nicidecum Blașiului, că elă a su
ferită la 1848 ca pe câmpulu lui 
să-și dea mâna Lemeni cu Șaguna 
și Bărnuță cu Iancu și să pro
clame împreună libertatea și in
dependența națiunei române.

Tote aceste potă fi nisce re- 
miniscințe istorice forte superăciose 
pentru teroriștii dela putere, der 
nimeni nu le va mai crede acțl, că 
ura loră contra Blașiului se derivă 
numai din aceste reminiscențe. Vă- 
durămu nu numai o singură dată 
cum puternicii c|ilei din Pesta sciu 
să iacă uitate reminiscențe neplă
cute multă mai grave și mai în
temeiate, ca cele ce li le pote re
suscita Blașiulă. Fost’au capabili 
să uite chiar și spenijurătârele ce 
li s’au redicată la 1849 de cătră 
„tiranii austriac!,“ cu cari îșl strîngă 
manile astădl în cea mai bună în
țelegere, de ce să nu potă uita 
marea adunare română de pe câm
pulu libertății, ce a fostă inspec
tată de comisari unguri, cari nu 
sciau cum se laude îndestulă or
dinea și liniștea ce a domnită în 
timpulă câtă a durată ?

în adeveră, nu mișcarea de pe 
„Câmpu libertatye44 îi dâre așa de 
multă pe teroriștii noștri. Decă 
ar fi numai acesta causa mâniei 
loră, n'ar fi nimică mai ușoră pen
tru ei decâtă a lua măsuri să nu 
se mai repeteze ună asemenea spec- 
taculă, recunoscendă Româniloră 
libertatea și egala îndreptățire na
țională, ce au pretins’o la 1848.

Der alta îi dâre pe ei. Din 
șcâlele Blașiului iesă pe fiecare 
ană sute de tineri români, cari 
primescă acolo o crescere ațâță 
de „sucită,44 încâtă nu mai scie 
ce se ’ncepă cu ei d-nii Tisza și 
Trefort după ce au intrată în 
vieța practică, căci în locă de a 
deveni materială bună pentru sco
purile „Kulturegyletiste,44 ținămor- 
țișă la limba și la naționalitatea 
loră.

In zadară se muncescă cei ce 
stau în fruntea Blașiului de a po
toli urgia, ce o întâmpină aprope 
dilnică din partea Trefortianiloră. 
Moderațiunea și devoțiunea, ce-o 

| documenteză ei în raporturile cu 
puternicii cjilei, se înterpreteză celu 
multă ca slăbiciune seu temere și 
joculă de-a mâța cu șârecele se 
începe din nou, câte ună mo
mentu îlă mai lasă slobodă spre 
alu prinde erășl în ghiare, când 
cu gândulă nu gândesce.

Tâte ca tote, der de ună timpă 
încâce uneltirile adversarilor Ci con
tra Blașiului au luată nisce dimen
siuni atâtă de îngrijitâre și peri- 
culâse, încâtă astădl ar însemna a 
comite ună atentată asupra esis- 
tenței nâstre naționale, decă nu 
amu redica vocea nâstră contra loră.

Cea mai nouă încercare de a 
suspiționa și terorisa Blașiulă se 
face în numărul u din urmă ală 
fâiei guvernamentale „Kolozsvar44, 
Ar fi ridiculă acestă încercare, 
decă nu s’ar semți cale de-o poștă 
intențiunea ei reutăciâsă și duș- 
mănosă.

După ce face amintire de 
„campu libertatye44 și dnpă ce 
spune, că în adevără Blașiulă de 
astădl „mi mai este tocmai ceea 
ce a fostă44, der totuși nu se portă 
așa cum dorescă și pretindă Kul- 
turegyletiștii, foia guvernamentală 
maghiară comunică cetitoriloru ei 
o „grozavă demonstrațiune44 con
tra Maghiariloru, ce s’ar ii să
vârșită în Blașiu cu ocasiunea 
unui bală „maghiară44, ce l’au 
arăngiată acolo solgăbirăulă cu 
notarulă și cu oficialulă dela te- 
legrafă în folosulă Kulturegyle- 
tului.

S’au v^țiitA, — dice raportorulă 
lui „Kolozsvar44 — în noptea aceea 
— aprope de birtulă unde săltau 
Kulturegyletiștii — s’au rârf/d/l fâl- 
făindă în acea teribilă ndpte stin
darde tricolore române, „cari suntă 
oprite de lege44.

Acesta i-a fostă de ajunsă fâiei 
guvernamentale ca se amenințe și 
se teroriseze din nou pc Blășieni, 
cerendă să facă din Blașiu și 
ună centru kulturegyletistă.

Noi nu scimă ce s’a petrecută 
și de aceea vomă vorbi după ce 
vomă primi inforinațiunl esacte.

Ne mărginimă deocamdată a 
constata, că Kulturegyletiștii au 

v^utA în timpă de nopte, fâlfăindă 
stegurl românescl în Blașiu, și fi- 
ind-că balulă maghiară s’a dată 
în 28 Ianuarie a. c., ei au vădută 
acestă teribilă spectaculă tocmai 
pe timpulă când se petrecea fe- 
nomenulă întunecime) de lună.

„Demonstrațiune anti-maghiară.44

Sub titlulă acesta scrie „Ko
lozsvar44 următorulă articulă :

Lângă Blașiu se află „Câmpulfi li
bertății14, de unde s’a pornita în 1848 
mișcarea ce a dată nascere la revolu- 
țiune.

Din astă causă de numele Blașiului 
suntă legate triste reminiscințe. Și deși 
în timpulă din urmă totă mai puțină 
causă avemfi de a presupune, că acestft 
opidă desvoltată ar fi ună cuibă de 
frunte ală agitatoriloră români (precum 
în realitate a fostă), totuși manifestațiu- 
nile anti-maghiare, ce se facă din când 
în când acolo, ne atingă cu multă mai 
neplăcută, ca manifestațiunile ce se facă 
în Sibiiu ori în Brașovă.

Fdiei nostre i se telegrafiază dela 
Blașiu, că Sâmbătă, în 28 1. c., s’a ți
nută balulă Maghiariloră de acolo. Totu 
în aceea seră Românii arborară în bat
jocură, în apropierea localității unde era 
balulă , stindarde așa dise naționale ro
mânescl a căroră întrebuințare este o- 
prită prin lege.

Nl-ar păre forte rău, decă acestă 
nematură demonstrațiă ar trebui se o pri- 
vimă ca semnă ală relațiuniloră dușmă- 
nose dintre elementulă română și ma
ghiară din Blașiu.

Credemă că Maghiarii nici pe tere- 
nulă socială n’au dată nici ună pretestă 
la acesta. Și presupunemă, că și între 
Români puțini răutăcioși voră fi. cari 
să’șl afle plăcere în a strica liniștea in
ternă a acelui opidă cu certuri de na
ționalitate.

Autoritățile au dispusă să se ia josă 
imediată stindardele oprite și au pornită 
cercetare contra demonstranțiloră.

Blașiulă prin posițiunea sa dispune 
de tote condițiunile, spre a pute deveni 
în privința economică și pote și indus
trială ună centru ală acelui ținută bine
cuvântată.

Spre acesta să nisuescă de o potrivă 
Maghiarii și Românii. Și Românii mai 
moderați să facă imposibilă, ca ultraiștii 
cu sânge revoluțiunară să provoce acolo 
neliniște și desbinărl, spre paguba inte- 
reseloră publice și private.

Demonstranții de Sâmbătă să’șl pri
mescă pedepsa. Românii și Maghiarii 
însă să nisuescă în unire, ca să dispară 
neplăcerea iscată din demonstrațiune și 
să nu lase a se repeta asemenea cașuri.

Atâta este observațiunea nostră la 
demonstrațiunea din Blașiu.

Din dieta ungară.

In cursulă clesbaterii bugetului, 
au mai vorbită în cestiunea să
sesc,ă, adusă în desbatere de de- 
putatulă sasă Meltzl, următorii de- 
putațl !

Iuliu Gyiirffu elice, că Meltzl a aco
perită adevărulu obiectivă cu ună întu- 
nerecă misteriosă. Sașii au lucrată în 
jirima liniă pentru ei înșiși și numai în 
a doua liniă pentru stată, care ll-a răs
plătită aceste merite, pentru ridicarea e- 
conoiniei poporale și a culturei — der 
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mai multa a lori — dându-le și men- 
ținendu-le privilegii. Cu totă acestă si- 
tuațiune favorabilă, vină acum Sașii ar
deleni cu plângeri înaintea dietei pro- 
punendu'i să se invoiescă cu ei și ară- 
tândă chiar și prețuia învoelei. A Ha e 
o îndrăzneță ignorare a ființei și drep
tului de stata unguresca. Se plângă că 
statuia vrea să-i maghiariseze. Ei biue, 
decă statuia ungurescă le oferă Sasiloră 
ocasiune a’șl însuși limba ungurescă, 
pentru ca să potă ocupa o posițiune co- 
răspundătore, pentru asta n’au decâtă să 
ne mulțămescă. Și exemplula deputatului 
Meltzl dovedesce, că se pote învăța limba 
ungurescă, der că cu tote astea nu se 
pote maghiarisa. — Deputatulă Meltzl 
amenință, că Sașii se voră întorc© de 
cătră Unguri și se voră alătura unui alta 
elementa, decă nu se voră satisface do
rințele lora; ar face însă mai buna ser
viciu conaționahtățiloră săi, decă i-ar 
îndemna să alătura naționalității ungu- 
rescl. care a oferita și va oferi Sasilora 
garanția bunei lora stări. Deputatula 
Meltzl s’a făcuta vinovata și de imo
ralitate politică, oferinda voturile Sasi
lora ardeleni oricărui guvernă, care e 
dispusa a împlini dorințele lora. Gu
vernul ă unguresca n a fosta niciodată 
avisata la astfela de mercenari politici 
și nici în viitoră nu va fi.

Ii place deputatului sasu dăs- 
călirea și insultele deputatului un- 
guru ? Der s6 vedeinu ce cțice altă 
deputată:

Iuliu Horvath se alătură la cele ce 
le-a răspunsa ministru-președinte depu
tatului Meltzl. Ce privesce punctula de 
vedere ala Un gurii oră ardeleni, continuă 
Horvath, a disă deputatula sasu că in- 
teresula Ungariei și prosperitatea Sasi
lora ceră deopotrivă o înțelegere între 
Unguri și Sași. Vorbitorulă se bucură 
de acestă declarațiune; der îlă face a- 
tenta pe Meltzl, că de ani totă buciumă 
acesta Ungurii, der Sașii au rămasă surdl. 
A mai disă Meltzl, că atitudinea Ungu- 
riloră contra Sasiloră îi împinge pe a- 
ceștia în brațele elementeloră dușmane 
Unguriloră. Față cu acesta oratorulă 
amintesce, că adeseori Sașii au fostă gă
siți de partea acelora, cari au luptată 
contra Ungariei. Se miră vorbitorulă 
că Sașii se simtă neliniștiți prin esis- 
tența Kulturegyletului ungurescă arde
leană. Cu cele vr’o 200 mii fi. (vorba 
Țiganului cu suta de lupi. — Red.), de 
cari dispune acestă reuniune, nu va pute 
nimici vechile întocmiri culturale ale Sa
siloră create cu milione de fi. Afară de 
asta, Ungurii sciu forte bine, că întoc
mirile culturale ale Sasiloră suntă totă 
așa în interesulă elementului magliiară 
ca și ală celui săsescă. Ca Meltzl de 
altmintrelea a vorbită și Zay și Bauss- 
nern, i-amă ascultată cu atențiune și 
amă aprețiață dorințele loră. Der cer
curile, care predomină pe Sași, voră es- 
comunica pe Meltzl, precum au escomu- 
nicată pe Zay și Baussnern.

Ignatz Helfg dise: Decă e adevă
rată, că Sașii au simțăminte patriotice, 
atunci să ștergă pentru totdeuna din 
lexiconulă politică espresiimea „cestiune 
săsescă,14 și să fiă siguri, că orice dreptă 
plângere, ori de unde ar veni. în dieta 
ungurescă totdeuna va fi aprețiață.

Dovadă pățaniile lui Mocsary, 
care a luată în apărare aceste 
drepte plângeri.

Morala fabulei e: faceți-vă Sa
siloră unguri, și atunci nu veți 
mai ave de ce s6 vfi plângeți, a- 
tuncl: remasă bună cestiune să
sescă !

In asemenea împrejurări e stra
nia și cui-iosă atitudinea deputa- 
țiloră naționali sasi, la votarea bu
getului.

— XH —

sciiule duel*
Notdit președinte ala camerei magna

ților» este br. Nicolae Vag în verstă de 
86 ani. A foștii viceșpauă, septemvir, 
consilieră secretă și in anala, 1S48 păzi
torii atu coronei!!! La revoluțiune luâ 
parte ca organisatoră ală insurrecțiunei 
ardelene contra trupeloră împărătesei. 
După revoluțiune fu condamnată la în- 
chisore. Mai târdiu ajunse cancelară ală 
Curții; fu fișpană. In biserica refor
mată de dincolo și dinedee de Tisa fii 
jude la senată, curatorii supremă, pre
ședinte de sinodil.

Șc * $
Kidtureggletidii ardeleana a oferită 

districtului bisericescă reformată din 
Transilvania ajutorulă său, der acesta, 
din causa unoră îngrijiri formale și din 
considerațiune pentru autonomia sa, deo
camdată nu l’a primită. Kulturegyletulă 
se obligase a pune la disposițiunea bi- 
sericei reformate pentru îmbunătățirea 
lefuriloră preoțescl și învățătorescl mai 
slabe, în timpă de 32 ani, 1400 fi. pe 
ană; mai departe pentru alte asemenea 
scopuri în timpă de 10 ani încă 1045 fi. 
pe ană, apoi pentru sprijinirea a 5 bi
serici 205 fi. pe ană și în fine donațiunl 
pentru scole 4900 fi. pe anulă 1888.

Va să dică înșiși Ungurii se temă 
de darurile Danailoră dela Kultur- 
egylet.

* * *
Ministerulil româna de rfsboiu adună 

din țeră mostre de dimiă și de pânză 
țărănescă, cu note de cantitatea ce se 
găsesce și de prețulă cu care se pote 
cumpăra, pentru trebuințele armatei. Mă
sura are de scopă încuragiarea industriei 
indigene.

* *
Cetimă în „Românulă44: ,0 școlă 

serbo-slavă s’a înființată în Severină. D. 
ministru de instrucțiă i-a dată aprobarea. 
Societatea serbo-slavă constituită a fă
cută numerose cheltuell pentru acestă 
școlă44.

Față cu acestă scire, ce calificațiune 
merită faptulă despoticului guvernă săr- 

bescă, că nu permite școlă românescă în 
Serbia, măcar că aprope a treia parte 
din populațiunea Serbiei e neaoșe ro- 
mânescă ? ** *

Restanțele de dare în comitatulă Bis- 
trița-Năsăudiî pentru amdă 1887 se ri
dică la 14.IXX) fi., cu 3291 fi. mai puțină 
ca în anulă trecută.

* * *
In București a apărută tină diară 

cu numele „Macedonia11, aveiulă menirea 
a apăra interesele Româniloră macedo
neni. Diarulă apare parte în dialectulă 
dunăreană, parte în celă macedonenii.

Ii dorimă celă mai splendidă succesil, 
pe lângă o lungă vieță.

** *
Frigida in Bistrița și jura face dese 

jertfe. O țărancă fu găsită înghețată în 
tergulă de vite din Bistriță. Pe dru- 
mulă dela Maierl la Rodna-veche a fostă 
găsită înghețată unii țărână.

* * *
Din Lngoșă se telegrafiază, că pă- 

zitorulă-pădurară Trăilă Ardeleana a fost 
oinorîtă de George Torna și Vasile Babșa 
din HezereștI, cari, fiind surprinși luândă 
lemne din pădure, fuseseră provocațl de 
pădurară să descarce lemnele de pe sănii 
și să’i urmeze la autoritatea competentă.

DISCUHSU,
ținuta de Arcliimandritulu Mironă M. Cali- 
nescu, vice-președintele Societății pentru cultura 
și literatura română în Bucovina, la deschiderea 
Adunării generale estraordinare, în 20 Octomvre 
(1 Noemvre) 1887, după severșirea sânțiru noului 

edificiu ala „Societății11.

(Urmare și fine.)
Astfelă credeau cei vechi, și astă 

credință le inspira acelă simță națională 
atâtă de viu și puternică, acelă intusi- 
asmă patriotică atâtă de sublimă, carele 
devenindă sorgintea virtuțiloră celoră 
mai mari, făcu pe Elini și pe Romani 
a se ridica mai pe susă de tote popo- 
rele antichității; îi fileu, că ei prin cul
tură și prin putere cuprinseră lumea 
totă; încâtă astădl, după mii de ani, ad- 
mirându-i, ne aflămu ore-șl cum sub 
stăpânirea loră, sub înrîurirea spiritului, 
a culturei loră, pe a căreia temeliă amă 
didită pe a nostră. Și ei erau păgâni, 
lipsiți de lumina mântuitore a creștinis
mului. Pe timpulă loră n’a esistată 
nici instrucțiunea publică, care e o ins- 
tituțiune a timpului nou. Cum deră 
ne-amă pute esplica fenomenulă atâtă 
de admirabilă, că ei cu tote aceste lipse 
și neajunsuri deveniră poporele cele mai 
gloriose, cele mai virtuose ale hunei 
vechi. La care lumină îșl aprinseră ei 
spiritulă și-și încălziră ei inima, încâtă 
deveniră rîvnitorl pentru gloria cea mai 
frumosă, pentru aceea de a străluci prin 
cultura sciinței și a arteloră.

Acea lumină, acea școlă mare nu 
era alta, decâtă amorea, cătră poporulă 
său, simțulă națională atâtă de viu și 
imflăcăratu, prin care ei s’au ilustrată 

pentru totă eternitatea, și voră servi 
pănă la finitulă generațiuniloră tuturoră 
acestora de esemplu, escitândă inimile 
cele generose la imitare.

Der nu numai cei veclil credeau 
astfelă, ci și cei noi. De esemplu ne 
potă servi Francesii și Germanii. Ce- 
lebrulu Herder dice, că patriotismulă și 
cultura suntă strînsă legate și formeză 
ambele poluri, între cari se mișcă totă 
desvoltarea etică a oinenimei. Eră iută 
contimpurenă ilustru din Francia dice: 
„Amorea cătră omenim©, care nu se ra- 
dimă pe patriotismă, așa deră pe amo- 
rea cătră națiunea sa, nu e decâtă o i- 
lusiune, și cei ce se laudă a iubi totă 
lumea, o facă numai spre justificare, că 
nu iubescă pe nimenea44,

Patriotismulă însă nu-lă pricepemă 
noi ca cei neculțl, noi nu-lă restrîngemă 
asemenea celoră sălbatici la țerna, la 
pămentulă locului natală ; ci noi îlă es- 
tindemă la totă „moșia strămoșescă44, la 
tote bunurile materiale și spirituale, ce 
ne-au lăsată ei în moștenire, lapămentă 
și la poporă, la tradițiunl și datini, la 
istoriă și virtuți, la credință și limbă. 
Tote acestea ne suntă și ne voră rămâne 
de-a pururea scumpe, de-a pururea sânte. 
Acestea a le iubi mai pe susă de tote, 
mai pe susă de vieță, a le păstra și a-le 
desvolta, a spori necontenită atâtă cele 
materiale câtă și cele morale: acesta 
este patriotismulă adevărată.

Acestă patriotismă, așa înțelesă, nu 
ne împedecă însă e trăi aici în vechia 
nostră patriă în bună pace și amiciă și 
cu cei ce nu suntă de o semințiă cu 
noi; de ore ce căutândă și susținendă 
noi dreptulă nostru, nu putemu și nici 
nu voimă se vătămămă pe ore-șl cineva.

Patriotismulă nostru, astfelă înțelesă, 
nu ne împedecă deci, ca să conlucrămu 
cu ei în bună înțelegere spre scopurile 
comune ale țărei și ale monarchiei, — 
ca să-i întimpinămă pe ei cu simpatiă 
compatriotică,— ca să le arătămă totă 
bunăvoința, ținendu-ne strînsă de cuvin
tele apostolului Paulă: „Deci deră pănă 
când avemă timpă, să facemă bine că
tră toți, și mai vertosă cătră cei ai noș
tri de o credință.44

Așa de vomă crede, acestea de vomă 
face, ferice va fi de noi!

Eră mai alesă una să ne zacă totă 
la inimă, și anume, ca cu ardore să ne 
îngrijimă de limba nostră, talismanulă 
naționalității ndstre!

Ori unde și ori cândă, eră mai cu 
semă în sînulă familiei, să nu ne lip- 
simă de versulă ei dulce. De ea să ne 
folosimă în vieța nostră privată, câtă și 
cea publică. Și atunci să fimă 'siguri, 
că amă fiicută pasulă celă mai mare pen
tru emanciparea și egala îndreptățire a 
limbei nostre. Numai atunci va fi res
pectată limba nostră și de alții, când 
voră vede ei, că noi o respectămă, o 
iubimă și nu ne putemă încungiura fără 
de densa. Numai când noi înși-ne ne 
vomă susține, ne vomă onora limba nos-
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(1)

DUMNEZEU E TATA10 TUTURORG.
Novelă.

Totă familia pare că dorme încă; 
nici o raiță de sore nu se arată, nu dă 
semnă, că se apropie dimineța, și totuși 
tatălă familiei e deșteptată, se ridică în
cetă din pată, aprinde luminarea și în
cepe a se îmbrăca, pășindă în degete, ca 
nu cumva să deștepte din somnă pe soția 
și mama, și pe fetițele cari durmeau fără 
grije-

Afară era ună viforă îngrozitoră, de 
ale cărui urlete omulu se cutremura.

Era diua de 1 Martie.
Tatălă era stăpânită de ună cugetă 

de totă tristă, ună cugetă ca imă pa- 
iangenă negru pe păretele celă albă.

„Oare pentru ce e sortea acesta a- 
tâtă de vitregă ?“ se întreba pe sine. „Pe 
când unii se potă odihni după placă, alți; 
pe ună astfelă de timpă suntu siliți să’și 
părăsescă odaia cea caldă și să se de
părteze prin întunereculă adencă44.

Pentru ce nu pote ore și elă să ră
mână pănă dimineța, ca atunci să’șl cjică 
rugăciunile obicinuite împreună cu feti
țele cătră Prea bunulă Dumnedeu?

Der precum paiangenulă numai câ- 
te-va momente umblă pe părete și apoi 
er se retrage în unghiulă celă întune
cată, așa și inima părintelui încă numai 
puține momente se ocupă cu astfelă de 
cugete, după aceea er se mângâia cu 
aceea, că tote simtă bune, cum le-a dată 
Dumnezeu.

Intr’aceea se îmbrăcă de drumă, eși 
afară și porunci visitiului să înhame caii 
la trăsură.

Deși numai în degete pășia, deschi- 
ijendă și închidendă ușa cu cea mai mare 
grije, cu tote astea nevastă-sa se deș
teptă, parcă înțelese că bunulă ei soță 
voesce să plece de-acasă.

— Dragă, — dise ea — nu cumva 
vrei să călătorescl unde-va?

— Da, scumpa mea, mă ducă la 
munte să vădă de plute, căci s’a por
nită ghiața și acuma trebue folosită apa.

— Der nici nu țl-am pusă nimica 

de mâncare pe drumă, aseră n’ai spusă 
nimica.

— Nici eu n’am sciută aseră, că 
mă voiu duce, ci numai după ce mă cul
casem a venită un lucrătorii, spunendu-ml 
că plutele suntă gata de pornire. Rămâi 
draga mea numai în așternută, — dise 
elă, când observă, că ea vrea să se scole. 
— Rămâiu, — continuă elă, căci servi- 
torea îmi va pune cele de lipsă pe 
drumă; sciu bine, că nici aseră nu te 
simțiai bine.

— Cum să lasă eu, ca alții să’țl pre- 
gătescă cele de lipsă de drumă?! — ițise 
ea și începu să se îmbrace.

— Nu te scula, decă mă iubeșcl, — 
o rugă elă, — suntă numai 4 ore de 
dimineță, este multă încă pănă ce se voră 
ivi cțorile.

— Decă nu vrei cu nici ună preță 
să mă scolă, fiă, îți voiu împlini dorința, 
der cu o condițiune.

— Te ascultă bucurosă, scumpa mea, 
spune numai ce ai dori dela mine ?

— Să nu te duci acuma, pe timpulă 
acesta la munte, rămâi pănă dimineță.

— Nu potă, ângerulă meu, nu potă 
rămâne, ar trece) lucrulă fără mine ; tre
bue să mă ’ngrijescă de transportarea 
pluteloră, — seu decă s’or pute vinde 
plutele acolo în locă, căci, precum am 
înțelesă, au venită mulțl neguțători...

— Der sci tu că baronulă nu s’ar 
mânia, pentru că ai rămâne pănă dimi- 
neță ? — îlă întrerupse ea.

— Sciu eu destulă de bine acesta, 
der pentru ce să rămână filră nici o 
causă ? Apoi sci tu, că baronulă tocmai 
pentru aceea are așa mare încredere în 
mine, pentru că eu totdeuna mi-am vă- 
dută de lucru, nespusă de nime. Sci tu 
bine câtă de sfântă este înaintea mea 
datorința.

Tocmai când vorbeau aceste, intră 
servitorea cu lucrurile de lipsă înpache- 
tate.

— Am pusă trei pânl — dise acesta,
— destule voră fi ore ?

— Destule voră fi și numai două,
— răspunse stăpânulă, — căci nu credă 
să rămână mai multă de trei dile acolo.

— Suntă înhămațl caii, Domnule
— striga visitiulă de-afară dela ferefetră.
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tră. interesele nostre naționale, numai 
atuncea voind pute pretinde cu drepții 
cuvântă dela alții, ca și ei să ni le res- 
pecteze.

Au trecutii, domiuloră și frațiloră, 
timpurile cele patriarchale, când cei mari 
gândeau pentru cei mai mici, când cei 
puțini se îngrijau pentru cei mulțl. Li
bertatea a tredită mințile din somnii, 
a desmorțitti inimile și a deșteptată în 
noi consciința îndatoririlor!-! și a drep- 
turilorii nostre. Fiâ-care din noi sim- 
țesce astădl adâncii legea nestrămuta- 
bilă a ordinei vieții morale: că popo
ralii, care nu înaiuteză în cultură, dace 
la pământii, spre a fi călcatti în picidre 
de cei ce alergă înainte și trecii peste elă.

Cultura, și anume cultura națională 
este și scopulă binecuvântată alil „So
cietății11 nostre. Spre acesta scopă sal
vatorii ne-amă unită noi. Deci să lu- 
crămă cu toții în bună înțelegere și în 
annoniă frățescă pentru acesta scopă, ce 
ni l’amă propusă de bună voiă, îndem
nați numai de simțămintele nostre. Să 
ne întrunimă puterile nostre toți cei de 
o credință și de o limbă, ca să ne îm- 
plinimă sânta nostră datorință cătră bu- 
nulă și deșteptulil nostru poporă. Toți 
cum suntemă să ne dămă mâna de aju
toră, ca să sporimă și să înaintămă cul
tura și literatura națiunii nostre ; căci în 
„Societatea14 nostră, acestă „respublica 
literarum,“ cum o numi învățatulă Br. 
Eudoxiu Hurmuzachi, repausatulă căpi- 
tană ală țării, suntemă toți de-asemene, 
și numai acela se va distinge, carele mai 
multă va lucra și bine va merita înaintea 
ei. Cu toții dâră să ne încordămă pute
rile nostre, să rivalisămă în emulațiune 
nobilă, și să fimă siguri, că atunci, deră 
numai atunci, și „Societatea11 nostră va 
străbate prin tote obstacolele, va înainta 
mereu și va lucra cu succesă pentru sco
purile ei culturale. Atunci „Societatea11 
va satisface clriămării sale, va dobândi 
ajutoriulă Celui de susă, va merita bine
cuvântările urmașiloră noștri.

Căci credă, că urmașii noștri, fiindă 
drepți, voră ține semă de statornicia ze
lului nostru. Ei voră dice, judecândă 
imparțială, că decă mijlocele materiale 
ale „Societății11, cele mărginite, nu nl-au 
concesă a da lucrăriloră „Societății11 acelă 
sboră și acea estindere, precum nl-a fostă 
dorința și nisuința, totuși prin înființarea 
însăși a Societății, prin susținerea și în
tărirea ei amă dată intereseloră spirituale 
ale Româniloră din Bucovina o însemnă
tate, — amă insuflată în cugetele române 
o nouă vieță intelectuală, — amă îndrep
tată lucrările bărbațiloră inteligențl spre 
lină țelă comună, adică ală culturii na
ționale,—amă deșteptată și în inimele fra
gede și generase ale dameloră cele mai 
nobile simpatii pentru scopurile și lucră
rile „Societății11, — amă dată cu ună cu
vântă „Societății11 o vadă în țeră, o au
toritate morală. Și acesta a fostă cu pu
tință a se face numai, pentru că amă îm
preunată în Societate totă florea poporului

— Bine Ioane, vino și’ml du pușca 
și pachetulă acesta în trăsură.

— Der bine, draga mea, nici nu mă
nânci nimica aici acasă ? — îlă întrebă 
nevasta.

— Așa de dimineță cine ar pute 
mânca ?

Cu aceste vorbe elă sărută atâtă 
pe soția sa câtă și pe fetițe, care dor
meau îmbrățișate, ca niște ângerașl.

— Domne ! Nici pănă afară se nu te 
potă petrece! — suspină ea. — Pentru ce 
nu m’ai lăsată să mă scolă? Numai de 
nu ți-s’ar întâmpla vre-ună rău! — dise 
ea cuprinsă de o presimțire ce o neliniștea.

— Ce’țl trecă prin minte astfelă de lu
cruri? Doră nu pentru ântâiașl dată că- 
lătorescă pe drumulă acesta! Dormi nu
mai în pace ! Dumnezeu cu tine!

— Să mergi cu bine! — dise ea, 
uitându-se pe ferestră în întunerecu și as- 
cultândă, când va pleca trăsura.

Nu multă trebui să asculte și tră
sura porni, porta se închise, apoi totulă 
se liniști erășl. (Va urma.) 

română din Bucovina, pre toți bărbații 
cei mai culțl, mai inteligențl, mai bine- 
cugetătorl, mai generoși, — amici ai lu
minii, ai progresului națională și ai bunei 
stări a poporului nostru.

Mila Domnului fiă der cu noi! Bu- 
nulă Dumnedeu, sub ală căruia scută 
șl-a pusă „Societatea" lucrările sale, 
privescă cu îndurare la mântuitbrele ei 
scopuri și reverse asupra ei binecuvân
tarea sa, aperându-o și ajutându-o și de 
acum înainte.

Eră Maiestății Sale, preaînălțatului 
nostru Impârată, carele întru înțelepciu
nea și dreptatea Sa, întru deasemene în
grijire pentru tote poporale din marea 
Sa împărăția a binevoită prea grațiosă 
a ne încuviința „Societatea11 și a ne sanc
ționa statutele ei încă în anulă 1864, să-i 
mulțămimă cu credința nostră neclintită 
și cu supunerea devotată. Celă de susă 
umbrescă-lă cu puterea sa și prelungescă-i 
anii vieții întru deplina virtute spre bi
nele poporeloră monarchiei.

Trăescă Maiestatea Sa Franciscă Io- 
sifă I!

Trăescă Impăratulu nostru!
Trăescă Ducele scumpei nostre Bu

covine !
- — «vjfcza - ■ ■

Literatură.
Revista societății „Tinerimea ro

mână11, apare odată pe lună în BucurescI 
(Strada Schitu Măgurenu Nr. 47); costă 
pe ană 8 lei n., respective 4 fl. pentru 
Austro-Ungaria. Nr. 12 de pe Decemvre 
a. tr. cuprinde: Afasia, de C. Manolescu.
— Jalea flăcăului (versuri), de N. G. Ră
dulescu. — Influența flsicului asupra mo
ralului copiiloră, de C. Lupu. — Voiam 
voescă (versuri), de N. G. Rădulescu. — 
La Mahala (novelă; de N. G. Rădulescu.
— Hora dela Bolintină (versuri), de N. 
G. Rădulescu. — Cronica sciențifică. — 
Sumarulă anului V-lea.

Amă primită Cataloguliî completă 
alu librăriei Frații-Șaraga din Iași. Din 
acestă catalogă aflămă, că amintita li
brăria este bogată asortată cu opurile 
mai ale tuturoră autoriloră români. Se 
pote procura de aci ună numără fru- 
mosă de cărți poporale și romanurl ro- 
mânescl, apoi diferite opuri francese, bu
căți pentru musică etc. Pe lângă acestea 
numita librăriă are o bogată colecțiune 
de portrete de ale bărbațiloră distinși 
români, precum și tablouri istorice etc.

Inundările în China.
China sufere cumplită. Prin revărsa

rea rîului galbenă, „Hoang-Ho“ s’au inun
dată peste trei mii orașe și sate. Ună 
teritoriu de dece mii mile pătrate este 
transformată într'ună Iacă și peste cinci 
inilione de omeni au cădută victimă po
topului. Aprope a 6-a parte a provin
ciei Honan, numită „Grădina Chinei11, 
s’a transformată într’ună mare Iacă, din 
care numai ici, colo se ridică câte-ună 
turnă. Mii de locuitori, mai ’nainte bo- 
gațl, astădl suntă peritorl de fome.

Consilierii împăratului, vrendă să-și 
procure banii trebuincio.șl pentru repa
rarea, celă puțină în parte, a acestoră 
daune, au propusă a se curma în totă 
imperiulă orl-ce cumpărare de arme și 
munițiunl, de a se plăti trupele cu oreză 
în locă de bani etc. S’a dată ordină tu
turoră oștiriloră din acele părți a se 
pune la disposiția funcționariloră însăr
cinați cu lucrările de scăpare.

Familia imperială e adâncă mâhnită 
de aceste nenorociri. împărătesei i-a ră
pită somnulă și pofta de mâncare. Ea a 
rugată pe impărată să pună la disposiția 
guvernului provinciiloră inundate 100,000 
taell din cassa sa privată. Impăratulă 
nu s’a mărginită a ordona ajutore, elă 
a ordonată și pedepsirea celoră vinovațl. 
Gazeta dela Peking publică în acestă 
privință următorulă rescriptă imperială:

„Amă primită dela Țien-fu ună me
moriu în care se raporta, că rîulă gal
benă s’a revărsată la Cen-Cen și a inun
dată multe comune. In acestu memo
riu se cere pedepsirea funcționariloră 
răspundători, însărcinați cu supraveghia- 
rea fluviului. In luna lui Septemvre 
s’a putută observa la lucrările de apă
rare fluvială nisce semne care lăsau a 
se prevede o catastrofă amenințătore.

Teatru în Agrișii. Baiu mascatu de elită 
în Brașovtt.

In comuna Agrișă (corn. Aradă) 
s’a representată cu ocasiunea sărbători- 
loră Crăciunului o piesă teatrală: „Nas- 
cerea lui Christosău, prin copii dela 
scola elementară. Conducători și diri- 
gențl au fostă d-lă Corneliu Crețu și 
d-șora Virginia Andreiu, învățători în 
Agrișă. Piesa a fostă predată cu multă 
succesă, ceea ce ne indegeteză în destulă 
că d-lă C. Crețu și d-șora V. Andreiu 
suntă la culmea misiunei loră.

Fiă-care scenă a fostă premersă de 
câte-o colindă cântată în duett de co
rală copiiloră, — organisată „ad hoc11; 
scenele au fostă forte bine representate. 
In jocă s’a distinsă Irodă și îngerulă 
vestitorii, asemenea și Maria.

Piesa a fostă representată în două 
rânduri, în sera primă și a doua de Cră- 
ciună.

Venitulă computată de pe amân
două serile este: 48 fl. 36 cr., care 
sumă este destinată pentru ună scopă 
filantropică.

Felicitămă pe d-lă C. Crețu și pe 
d-șora V. Andreiu, și le poftimă, să re-

Funcționarii însărcinați cu lucrările flu
viale s’au făcută vinovațl d’o neiertată 
negligență , fiind-că n’au luată la timpă 
măsurile indispensabile de precauțiune și 
de preservare. Directorulă generală, care 
ini-a cerută destituirea loră, a propusă o 
penalitate, prea ușoră și neproporționată 
cu culpa loră. Ordonămă der, ca urmă
torii funcționari să fie distituițl și con
damnați a purta „cangue11 și a fi espușl 
la stîlpulă de osîndă d’a lunglllă locului 
inundată, adică: sub-prefectulă și pri- 
marulă dela Șang-an, ajutorulă departa
mentului Ceng-cine, locotenentulă și ală 
doilea sergentă ai stațiunei la vale de 
Cang-cine, intendentulă districtului Kai- 
knei-cen Hsină să’i scoță nasturele de 
onora dela căciulă, er autoritățile supe- 
riore voră chipsui ce altă pedepsă ulte- 
ridră să cuvine a i se mai aplica.11

„Cangue11 este o scândură grasă și 
grea c’o gaură la mijlocă prin care se 
trece capulă delicuentului, prin alte două 
găuri mai mici se tracă mânele sale, 
astfelă că totă greutatea lui Cangue a- 
pasă pe umerii osânditului, care nu pote 
face nici o mișcare. P’acea scândură si
gilată cu pecetea tribunalului s’află scrisă 
în litere mari crima comisă și câtă timpă 
trebuesce purtată.

Și când te gândescl la solicitudinea 
și mahnirca guvernului ungurescă pen
tru inundații Vegei și Timișului, ore să 
nu admiri pe Chinezi?

Petrecerea Brașovechenilorti
Duminecă sera, 17 (29) Ianuarie c., 

s’a arangiată în sala hotelului Nr. 1 din 
locă petrecerea cu danță a poporului ro- 
mânescă din Brașovulă vechiu, împreu
nată cu cântări și declamațiunl. Venitulă 
acestei petreceri, forte bine cercetate, a 
fostă destinată în favorulă școlariloră 
săraci din Brașovulă vechiu. In mijlo- 
culă poporului văclurămă petrecendu-șl 
vială și o parte însemnată din publiculă 
românescă cărturară ală Brașovului.

Atâtă poesiile declamate — mulță- 
mită zelului d-loră învățători Mușlea și 
Moiană — câtă și bucățile corale, prin 
stăruința d-lui Sibianu-Gălușcă, au fostă 
bine studiate, și publiculă a răsplătită 
cu numerose aplause, atâtă pe zeloșii 
arangiatori, câtă și pe copii poporului, 
cari prin declamările și cântările loră au 
înveselită și îmbucurată publiculă, vă- 
dându’i câtă silință îșl dau a’șl cultiva 
mintea și inima în orele libere de munca 
mânitoră.

D-lă Sibiiană-Gălușcă] a desfătată 
forte multă publiculă cu solurile sale pe 
Cello, ca „Olteneasca11 și altele. D-sa mai 
are meritulă de a fi instruită gratuită în 
cântări tinerimea adultă din Brașovulă- 
vechiu, ală cărei coră a esecutată forte 
bine bucățile corale.

După încheiarea programei s’a ju
cată de vr’o 16 tineri, în costume na
ționale, „Călușarulă și Bătuta11 cu jtactă 
și ordine forte bună. „Horau, „Breaza11, 
„Ardelena11, și alte jocuri românescl, s’au 
jucată cu multă însuflețire. Frumdsa pe
trecere a durată pănă cătră diuă.

S’a putută observa și în acestă seră 
mari talente în fii poporului nostru ro
mânescă. Pâcată că unele se perdă, din 
causa vitregeloră împrejurări familiare 
ori chiar de altă natură.

pețescă a face plăcere publicului și cu 
alte ocasiunl prin atarl representații!

MercurI în 8 Februarie n. se va da 
la Redută ună bală mascată de elită. 
Damele suntă rugate să apară cu mască, 
er Domnii în haine negre ori costumați.

Bilete de intrare ă 1 fl. și locuri pe 
galeriă â 1 fl. 50 cr. se găsescă în de- 
positulă de mobile ală lui Adolf Laskai, 
Strada Căldărariloră Nr. 526 și sera la 
cassă. Se voră da bilete numai celoră 
cari arată invitarea. începutul!-! la 8 
ore sera.

CONVOCARE.
Statutele „Reuniunii femeiloru române 

din comitatul Hunedorei", primindă clausula 
de aprobare din partea înaltului minis
terul reg. de interne, comitetulă îșl ține 
de a sa datorință a conchiăma membrii 
reuniunei la

adunarea generală
pentru constituirea definitivă a reuniunei, 
care se va ține Sâmbătă, 30 Ianuarie (11 
Februarie) 1888, d. a. la 3 ore, în loca
litatea casinei române din Deva.

Ordinea lucrării:
1) deschiderea adunării prin pre- 

sidiu ;
2) raportulă comitetului despre ac

tivitatea sa;
3) raportulă cassierei despre starea 

cassei;
4) constituirea definitivă a reuniunei;
5) propuneri.
Din ședința comitetului „Reuniunei 

femeiloru române din comitatulu Hunedorei, 
ținută la 22 Noemvre <4 Decemvre) 1887.

——
Dare de semă și mnlțămită publică.
După petrecere au incurs dela : Ilus- 

tritatea sa Victoră Mihali Episcopă 2 fl., 
Rds. d. Ioană F. Negruțiu canonică 2 fl., 
Ioană P. Papiriu prot. 1 fl., Ioană Le- 
meni 1 fl., Vasiliu Maioru v. prot. 2 fl., 
Vasiliu Căpâlneanu 1 fl., Georgiu Dănilă. 
1 fl., Cheresdi Filipă 1 fl., la olaltă 11 
fl. v. a.

Prin D-nulă Alexandru Popșoră din 
Pesta ni s’au trimisă dela Dl. Iosifă Hossu 
5 fl., Ioană Poruțiu 2 fl., Samuilă Poru- 
țiu 1 fl., Iosifă Rusu 1 fl., Alexandru 
Popșora 1 fl., la olaltă 10 fl. v. a.

Prin D-lă Dionisiu Florianu din Alba- 
Iulia ni s’au trimisă : dela D-na Maria 
Filipă 2 fl., D-nu George Popoviciu Că- 
pitană 2 fl., Patița 1 fl., Locotente Nes- 
toru Oncs 1 fl., Simionă Micu 1 fl., Că- 
pitanu Mărgineanu 1 fl., Căpitană Bol
dea 1 fl., Locotenente Florianu 1 fl., N. 
N. 60 cr., la olaltă 10 fl. 50 cr.

Prin colecta dela Turda s’au primită 
în sumă 24 fl. 80 cr.*)

Prin d-lă Dionisiu Precupă din Bu
curescI s’au trimisă dela Dd. Ioană Chitu 
30 lei, D. Precupă 30 lei, Ioană Aure- 
liu Ciura 15 lei., Filimonă Hea 5 lei, la 
olaltă 80 lei.

Tote sumele de mai susă luate la 
olaltă dau venitulă întregă de 528 fl. 
70 cr. v. a. și 80 lei.

Spesele au fostă 151 fl. 04 cr.
Resultă venită curată 377 fl. 66 

cr. v. a. și 80 lei. (Va urma.)
---—OXE13XO-.---

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.u)

Berlină, 1 Februarie. Proiec- 
tulu de împrumutu primită de con- 
siliulă federală cere o sumă pănă 
la 278.335,662 mărci.

Petersburgn, 1 Februarie. „F6ia 
legiloru" arată, că împeratulă a 
aprobată planurile generale pentru 
esplanadele fortificațiuniloră Var
șoviei și ale fortărețeloru Kovno, 
Ossovecsk și Michailowskaja.

Berlină, 1 Februarie. Guver- 
nulă va cere ună credită supli
mentară de 15 milione pentru 
construcțiunl ^strategice de căi fe
rate în Alsația superioră.

Cursulii pieței Brașov»
din 1 Februarie st. n. 1888.

Bancnote românesc! . Cump. 8.44 Vend 8.46Argintu românescâ 11 8.40 8.43Napoleon-d’orI . . . 10.— 10.02Lire turcesc!.... fl 11.30 11.35Imperiali..................... H 10.30 10 33Gălbuii..........................
Scris, tone. „Albina11 6°/6

H
n

5.88
101.—

n 5.92 
102.—

n n n ^o/o H 98.— 99
Ruble RusescI . . . 109.— 110
DiscontulH .... 6'/, —8°/0 pe ană

*) Colecta dela Turda nefiindu-ne la în
demână, numele binevoitorilorU contribuențl de 
astă dată nu se potti publica.

Editorii și Redactorii responsabila: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
Spre scopul* închirierei, respective arendărei obiectelor* de închiriat* și de arenda 

aparținâtore comunei oră.șenescl și amintite mai în joșii, se va ținea în oficiolatulu orășenesc* 
economică in 16 Februarie anulă curentu la 3 ore după prăncl* o pertractare scripturistică 
de oferte pe lângă condițiunile ce se pot* în orele oficiose examina de fie-cine în amintitul* 
oficiolat* și pe lângă ulteiiora aprobare al* celui mai avantagios* ofertă de cătră reprezen
tanța comunală orășenescă.

Se provocă deci oferenții, ca ofertele lor* scrip turistice, închise și provădute cu un* 
timbru de 50 cr. cărora are de a se alătura și unu vadiu de 10% din suma anuală de chirie 
seu arendă, care vadiu pote sâ consiste din bani gata seu hârtii de preț*, s6 le așterni celîî 
multu până la 12 ore la prând* în amintita di economului orășenesc* E. Hintz.

In ofertă se se amintesc* cu acurateță, că pentru care obiectă se oferă; mai departe 
se se amintescă că oferentului i sunt* cunoscute condițiunile de arendă și că se supune lorii, 
amintindu-se in fine chiria seu arenda oferată în cifre și litere.

Obiectele de închiriat* seu de arendată sunt* următorele :

24. Casa din ulița nouă a spitalului Nru. 448 . . .
25. Casa din ulița căldărariloru Nr. 489 .....................
26. O pivniță în casa de sub bucium* Nr. 584. . .
27. Ospătăria „Corona11....................................................
28. Berăria orășenescă.........................................................
29. Cafeneaua de pe promenadă. ... ...
30. Birtul* din ștejerișu....................................................
31. Birtulu dela Bersă din 1 Ianuarie 1889 pe 6 ani.
32. Cofetăria de pe promenada de sus* . ... .
33. Bastada ștrimfarilor*....................................................

Brașov*, în 21 Ianuarie 1888.

1-1. Prăvălia Nr. 2 în podul*i bătușilor*
15. » ii n
16. î» ii 4 „ , o
17. D 11 11 11 >i
18. 11 M 7 1, 11 ii
19. 11 11 ° 11 11 ii
20. •1 11 !’ „ „
21. 10 „ ii
22. Doue magasine în podul* bătușilor*
23. Doue pivnițe sub podul* bătușilor*

2c,3—3

din 30 9, 1888 pe 6 ani

îi îi n

•• n

îi

ii
ii

n
îi

ti îi ii
» n

îi ii îi

ii ii ii
îi ii ii
>i n îî

ii ii ii
ii n iî

ii ii u
ii îi n

n »»

1. Localul* din parterre în cassa sfatului, fostul* archiv* vechiu, din 30 9, 1888 pe 6 ani.
2. Șetrele de vendare de sub casa sfatului......................................... „ „ „ „ „
3. Magasinulu din casa sfatului de cătră tergul* inului . . . . „ „ „ „ „
4. „ ,, „ „ cumpăna orășenescă cu dreptul de cântărit din 30/9, 1888 peGani

ii ii
îi n

ii ii ii

ii « ii

Magistratulâ orășeneștii.

5. Casa orășenescă Nr. 16 cu grădina..............................................................
6. Prăvălia din casa orașului No. 17..............................................................

* • n n îi n n ................................................................
8. Magasinul* de fructe la porta tergului cailor*....................................
9. Locuința din porta uliței scheilor* Nr. 121...............................................

10. Tot* acolo un* magasin* mai mic*.........................................................
11. Casa din ulița tunarilor* Nr. 302 ..............................................................
12. Locuința pănariului în casa Nr. 318........................................................
13. Prăvălia Nr. 1 în podul* bătușilor*........................................................

A vist d-loru. abonați!*
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulQ mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitei diarulfl nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Administrațiunea „Gaz. TransA

Se deschide abonamente pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piaru beletristicu și enciclopedicft-literartl— cu ilustrațiunl. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 di 
a liniei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a.

- mai departe tracteza cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă 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 tuturora indiviflilort! 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMÂNII, piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2 — 3'A cole; și publică portretele și biografiile arcliiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 

— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
anulă întregă

tort și diverse ocasiuni, mai alesu Iunebrall, _
menunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară.—Prețulu de prenumerațiune pre 
e 4 fi. — pentru România 10 franci - - lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.4 fl. — pentru România 10 franci--lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
Numeri <le proba se trimitu gratisu ori-cui cere.

iaT’ A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU11 în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania.

Tot* de aci se mai pot* procura și următorele cărți din editura propriă:
Apologie. Discusiuni 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 scriere învederitâ și aprețiata 
de Dr. Gregoriu Silași. .Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulu broș. 
I. II câte 40 cr.—Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anii, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuventări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă 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 fl.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețulu 20 cr. 
Idealulu pierdută. Novelă origi- 
de Paulina 0- Z. Rovinaru. Pre- 
15 cr.
Opera unui omfi de bine. Novelă 

originală.—Continuarea novelei: Idea
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Noveță poporală 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Codreană craiulă codrului. Baladă
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Elă trebue se se însore. 
de Maria Schwartz. traducere 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

nală

lina

nală 
țulu

de

Novelă 
de N.

Scliiță

din emigrarea lui DragoșU. Novelă is
torică națională. PrețulU 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Waclismann, de IoanU 
Tanco. Prețuit! 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulu 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulu 50 cr.

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

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

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

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre- 
tulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

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

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

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea I, U, UT, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și cliemiă. Prețulu 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețuit! 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învâțământulu intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vățătorilorti și a altorti bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandialu. Prețuit! unui esemplară cu 
porto francați! 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opti, întocmită după lipsele 
scolelorti ndstre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dăină mai alesă directoriloru și învă- 
țătoriloril ca colorii în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popii, profesorii la 
gimnasiulă din Năseudu. — Manuală 
aprobată prin ministeriulu de culte și 
instrucțiune publică eu rescriptulu de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețulă 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Unt! volumă de peste 30 
cole. Prețuit! 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțu, profesorii. Opti aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulu de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totU 
soiulU de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pdte întrebuința

cătră preoți. învă-cu multu folosii de 
țătorl și altl cărturari români. Prețulu 
1 ii. 10 cr. ’

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri iunebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii preparan- 
dialfî. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețuit! unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legatU 
50 cr., legatU în pânză 60 cr., legatu 
mai finU 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxu 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulu unui 
esemplarîi broșuratU e 15 cr., — legatu 
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 Hor.; 
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născăforei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. PrețulU unui esemplarU spedatU 
franco e 10 cr., 60 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. 
Prețulu unui esemplaru legatu și spe- 
dat-ii franco e 15 cr.

$
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