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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Aprilie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamente la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Anstro-Viignriu:
pe trei luni 3 fl. 
pe șese huli B fl. 
pe ună anii 12 fl.

Pentru Româniți și străinătate:
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe ună ană 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
se. binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a 'arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Procesnlu fle pressă alu „Gazetei".
i.

Brașovii. 23 Martie st. v. 1888.
După ce amu vecțutu ce opi- 

niune au foile unguresc! despre 
procesula nostru de pressă și des
pre resultatulu lui, ne-a venită a- 
cuma și noue rendulu de a ne 
pronunța și tiind-că o toiă maghiară 
din Clușiu ne cere se limu franci, 
sinceri și cu intențiuni oneste țață 
cu adversarii noștri politici și na
ționali, le vomu vorbi irancu, sin
ceră și cinstită românesce.

Precum s’au putută convinge 
cetitorii noștri din articulii ce i-amă 
reprodusă în numerii trecuți, ad
versarii noștri nu suntu mulțumiți 
cu resultatulu procesului de pressă 
intentată „Gazetei11. Unii nu suntu 
mulțumiți cu elu în deosebi, pen
tru că au așteptată ca jurații și 
tribunalul^ se ne judece cu mai 
mare rigorositate, toți inse, guver
namentalii ca și oposițiunalii, suntu 
nemulțămițl cu atitudinea ce au 
observat‘0 acusații în decursulă 
procesului.

Câtă pentru noi, vorbindă franc 
și sinceră, trebue să fimă și mai 
nemulțumiți cu resultatulu, căci 
„Gazeta11, care luptă leală și cins
tită pentru îndreptarea releloru 
esistente, a fostă condamnată și 
pedepsită, deși numai în persbna 
unuia din redactorii ei.

Departe de noi, de a voi să 
invinuimă pentru acesta pe cetă
țenii din Clușiu, cari ca jurați au 
fostă chiămați se judece asupra 
nostrâ. Ei și-au dată verdictulă 
după consciința și convingerea 
loră, așa cum și-au putut’o forma 
din cele audite și înțelese în lipsa 
apărării acusațiloră, pe care cjece 
dintre jurați nu erau în posițiune 
de a-o înțelege.

Faptulu, că cu tote aceste ju
riul ă a achitată pe redactorulă- 
șefă alu foiei nostre, er pe celă- 
laltă ba declarată vinovată numai 
cu-o maioritate de tină votă (7 
contra 5), nu pote constitui, de- 
câtă ună blamă dată guvernului, 
ce ne-a prigonită pentru nisce ar- 
ticuli de cuprinsă curată politică 
cari, după propria mărturisire a 
procurorului în decursulă proce
sului, nu conținu nici o provocare 
la fapte și nici n‘au avută vre-o 
urinare vătămătore păcii dintre 
naționalități, I

Nu asupra jurațiloru din Clu
șiu se restrânge der odiulă aces- 
toră nenorocite hărțueli și per- 
secuțiuni, ci numai și numai gu- 
vernulu și organele lui portă vină 
pentru neajunsurile, ce i se creeză 
pressei române; guvernulă care o 
prigonesce, trimițândă pe redac
torii români înaintea unui foră 
judecătorescă, despre care dinainte 
scie, că e compusă din elemente 
luate chiar din sînulă contrariloru 
loră politici c.eloră mai înverșu
nați și din acest punctă de vedere 
nici nu potă li judecători cu to- 
tulu nepreocupați asupra c.eloră 
de altă naționalitate și de altă 
credință politică; guvernulă care 
nu mai respecteză nici libertatea 
individuală a cetățenului și cere 
se fiă judecată tară de a-i da pu
tința măcară de a se apăra în 
limba sa maternă cu speranța, că 
va ti celă puțină înțelesă de ju
decătorii sei.

E straniu, că foile șoviniste ma
ghiare, cari trăiescă din mila ce- 
loră dela putere, vină acum și ne 
spună cu îngâmfare: ,,a‘țî fostă dați 
pe mâna ndstră, puteamu să vă 
pedepsimă multă mai aspru, der 
amă fostă blâncji și îngăduitori!11

Decă numai oportunitatea și 
disposiția momentană a fostă mo- 
torulu judecății, după cum pretindă 
memoratele foi, atunci unde ră
mâne dreptatea, unde libertatea 
cetățenului ?

Nu vedă foile d-lui Tisza, că 
însuși limbagiulă loră, că în deo
sebi afirmațiunea c amă fostă dați 
pe mâna loră, demască intențiu- 
nile dușmănose ale guvernului față 
cu pressă naționalitățiloră, desco
pere volniciele lui și arată nedrep
tatea ce-o comite, în totă. golă- 
tatea ei ?

Turburările din Bucurescl.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“î 

Bucurescl, 20 Martie st. v.
Capitala a trecuta peste ună șiră 

de dile furtunose. Nil v’am încunosciințat 
pănă acuma asupra celoră petrecute, din 
causă că. nu voiam s<5 vă mai amărască 
dilele. Der după cetirea telegramei din 
„Gazeta11 de Sâmbătă, din 31 Martie n. 
ar fi o greșală a vă mai lăsa sub im
presia falseloră scirl, împrăștiate în lume 
de cătră unii corespondenți rău infor
mați, ori reivoitori ai tânărului nostru 
regată.

Telegrama numită dice: „București, 
30 Martie. încercările de revoltă au fostă 
pe. deplină înăbușite, mulțâmită energiei gu
vernului șl atitudinei esentplare a trupeloru. 
Răsvrătitoriloră le-a trecută pofta de nouă 
întreprinderi.1*)

Telegrama întregă este ună neade- 
veră făurită eu rea inteuțiă, a cărui 
scopă este ponegrirea populației capi
talei și a membriloră oposițiunii.

Ca unulă, care am fostă martoră 
oculară alu întemplăriloră dilei din 14 
(26) Martie, și în parte a celoră din 
diua următore, ve raporteză cele văcjute, 
autorisându-vă a’ml publica chiar și nu

mele, îndată ce oreșl cineva ar ave bă- 
nuell în esactitatea celoră dise-

înainte de tote mărturisescă, că ati
tudinea mulțimii și a conducătoriloră ei 
nu a fost de locă răsvrătitore, ci din con
tră calmă și demnă, dovedindă ce
loră ce o priveau, că Românulă este ună 
poporă cugetătorii, care cumpăneșce forte 
bine ceea ce face și scie rămâne în ca- 
drulă legalității, chiar și atunci când este 
provocată și insultată.

Etă faptulă!
In 14 (26) Martie, membrii oposiției 

unite convocaseră o adunare publică 
(meetingă) în sala dela Orfeu, închiriată 
anume pentru astfelă de adunări.

Se aștepta răspunsulă delegatiloră 
trimiși la M. S. Regele, ca sâ ceră re
vocarea guvernului I. C. Brătianu.

Guvernulă acesta, odinioră forte po
pulară în țera întregă, adl a ajunsă a] fi 
urgisită, și nu din causa politicei esterne, 
ci numai din causa greșeliloră interne, 
unde di de fii se descopere că unii spri
jinitori ai lui erau neoneștl, speculanți, 
înșelători și coruptibili. Moralulă națiunii 
române, care se părea adormită, se re
voltă, și cu tdte că guvernulă dispunea 
de o mare majoritate în ambele camere, 
pe căile legale garantate prin constitu- 
țiune, încercă a răsturna acestă guvernă. 
Dintre aceste căi legale, una din ele este 
și dreptulă d’a convoca adunări publice 
în locale închise. Acestei adunări mai 
precedaseră și altele, cari deși au fostă 
cercetate de ună publică forte nume
ros#, totuși au percursă în deplină li
niște, nefiindă incomodate de organele 
poliției.

In diua numită nu a fostă așa.
Poliția avea o ținută provocătdre, 

chiar prin măsurile luate pentru a în- 
pedeca disordinea. Sergenții poliției erau 
înarmați cu revolvere; er în apropierea 
localului de întrunire, în curtea deschisă 
a unei biserici, era postată o companiă 
de gendarml pedestrii, avendă puscile în 
piramidă.

Chiar și faptulă acesta are cevașl 
provocătoră îu sine pentru o populațiă 
deja iritată.

Deputății oposiției sosescă mai toți, 
vorbitorii desemnați îndemnă lumea la 
liniște, o provocă ca să se ducă fiecare 
la casele loră neliniștindă pe nimeni în 
calea loră.

Mulțimea dorea să se ducă la pala- 
tulă regală, ca făcendă o manifestația 
M. S. Regelui să ceră înlăturarea gu
vernului. Der Vernescu și Fleva îi sfă- 
tuesce să nu facă acesta, căci M. S. va 
fi pe deplină informată de ceea ce do- 
resce. Asemenea ’i statuesce ca să nu 
turbure liniștea banchetului, pe care 
chiar în săra aceea marii negustori ai 
capitalei îlu arangiaseră în onorea d-lui 
I. C. Brătianu, în semnă de bucuriă pen
tru reîntorcerea sa la putere.

Deputății oposiției unite părăsescă 
sala Orfeu, urmați de mulțimea cetățe- 
niloră. Pe strada din fața Orfeului erau 
adunați mii de omeni, deși era o di de 
lucru. Aceștia primescă pe deputațl cu 
aclamații de urale (vivate.) și în entu- 
siasmulă loră deshamă caii dela trăsura 
d-nului Fleva, voindă a trage ei trăsura 
în care se urcase acesta împreună cu d. 
Vernescu. Atunci gendarmii pedestri. 
cari erau postați în curtea bisericii nu
mite Sf. Ionică, întră în acțiune și fără 
somațiă atacă mulțimea, închidendă doă 
strade er în spre înapoi, cu frontă lată, 
vine ună escadronă de gendarml călări, 

der fără cai — cu săbiile scose. Aceștia 
ocupă strada întregă din zidii în zidii și 
incepe a înainta spre midriinea îndesiiită, 
căreia îi lipsea ori ce stradă spre a se re
trage. Fără somația premergătore începe a 
da în mulțime, înaintând tot mai multă. Se 
retrage ărășl cevașl și, înainteză unii din 
soldați atacândă și lovindă mereu. Mul
țimea se refugiază prin curțile din apro
piere și din partea unde stamă eu, am 
vădută sburândă vre-o 5—6 petri spre 
soldați, din care una lovesce casca unui 
gendarmă călăreță și o turtesce, der, fi- 
indă de metală, nu îlă rănesce.

Ținuta mulțimii este demnă, nu în
tră nici frică în ea, der nici furiă.

Și acesta m’a făcută s’o admiră! 
Decă ună nebună, ori vre-ună înfuriata 
trăgea ună singura focă de revolveră, 
atunci de sigură că gendarmeria răs
pundea, și acll capitala ar fi mai totă în 
doliu.

Ună astfelu de calmă, eu, care în 
vieță am mai asistată la asemenea scene 
și prin alte capitale ale Europei, mărtu- 
risescă că nu am vădută nici odată. Ni- 
mică mai multă nu s’a întâmplată gen- 
darmiloră, decâtă că s’au aruncată de 
prin curțile din vecinătate petrile me
morate asupră-le. Și unii și alții din gen- 
darml erau încungiurațl de mii de 6- 
menl, cari decă în trade vâră erau dis
puși spre resvrătire, apoi le era forte 
ușoră a le face multă rău gendarmiloră 
și organeloră polițienescl.

De aci mulțimea se strecoră la Pa 
latulă regală, strigândă ,trăiescă Re
gele11 și ,.josă Brătianu !u Palatulă era 
apărată numai de garda de di. Peste 
vr’ună ciasă sosesce gendarmeria călare 
și începe a înainta în liniă lată spre 
mulțime. O împușcătură se aude, nu se 
scie nici adl, de cine a fostă trasă. Unu 
copilă începe a plânge, mulțimea crede 
că este rănită, der nu era. Atunci M. 
S. trimite josă pe unulă din adjutanții 
săi, și comandă gendarmiloră să se re
tragă. Mulțimea strigă și mai puternică 
„trăiescă Regele!11 Astfelă stă palatulă 
regală în posesiunea poporului mai bine 
de ună cesă și jumătate, aflându-se chiar 
și în internulă lui aprope o sută de ce
tățeni, și nimărui nu-i vine în minte se 
insulte pe M. Sa iubitulă nostru rege 
nici c’ună cuventă măcară.

Mai târdioră totă mulțimea pără- 
sesce curtea palatului, somată fiindă de 
ună procuroră și noptea liniște deplină 
domnesce în capitala întregă.

încercare de revoltă a fostă a- 
cesta? Și încă cu tendințe antidinastice? 
precum diceau unele efiare d’ale vecini- 
loră noștri.

Domne foresee ! A fostă numai o 
manifestațiă a capitalei indignate pănă 
în inimă în contra unui sistemă, care a 
tolerata ca unii omeni sub masca patrio
tismului să jăfuiescă țera și să păteze 
numele de Română.

A fostă o revoluția paclnică a mo
ralului națională, și revoluția acesta do- 
vedesce una din cele mai de frunte vir
tuți ale Românului: iubirea moralului. 
La alții astfelă de revoluții abia suntă 
cu putință, deși căușele loră suntă mai 
abundente.

A doua di oposiția in semnă de do
liu, pentru răniții din diua premergătore 
merge la cameră pe josă și cu capulă 
descoperită. O mulțime de cetățeni frun
tași o însoțesce, der intrarea în cameră 
le este oprită și numai deputății potă 
întră. Se nasce o învălmășelă erășl pro
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vocată prin bruscheța organeloră pu
blice, soldații pușcă, fără somația, unii de
putațl îșl scotă și ei revolverele, pe cari 
după cele petr ecute ei aveau temeinica 
drepta a-le purta. Una deputata, anume 
N. Filipescu, trage în aera — după cum 
dice d-sa — două focuri de revolvera, 
să dovedescă soldațiloră, că are cu ce să 
apăra, acesta la porta camerei. Apoi în- 
trânda cu toții în curte, pornescu spre 
ușa camerei urmăriți de soldați, aci erășl 
se audă câteva focuri și ună ușierii cade 
morta, lovită în frunte de ună glonță 
care erl s'a constatată, că era de pușcă 
și nu de revolveră. Urmarea a fostă a- 
restarea imediată a celoră doi deputațl 
— Fleva și Filipescu — fără prealabilă 
autorisare a camerei.

Omenii guvernului sbieră, că s'a fă
cută revoluția la cameră.' telegramele 
sboră în lume că aci se facă barbarii, 
că suntă în jocu bani rusescl, că dinas
tia este amenințată și „Pester Lloyd“ 
scrie, că acum se va dovedi de unde în
cepe Asia etc.

AdI s’a dovedită pe deplină.
Guvernului lui I. C. Brătianu i s'a 

cerută dimîsia*  *) cri la 8 ore sera, elă a 
cădută înecată de omeni corupțl, cu cari 
a lucrată și cari în anii din urmă mer- 
seră pănă acolo, in câtă chiar și moralulu 
publică alu terii bau periclitată.

*) Remâne a se constata decă d-lu I. C. 
Brătianu de bună voiă s’a retrasu. ori că i s’a 
cerută demisiunea. —Red.—

') lTntt zlotu seu un zlotu bunii = ună tîorinu: 
\tnu zlotu reu = ună nemțescă: băncuța e a 
deceu parte dintr’unU zlotu bună, cam 25 ue

I bani.

Hloralulu publică redeșteptată și re
voltată a trântită acesta sistemă de guver
nare și urmările lui torit fi bincfăeftore, 
căci poporală fără morală nare vieță.

Retragerea cabinetului Brătianu.
(Revista dinieloru Române)

„Voința Națională11, organulu gu
vernului I. C. Brătianu, scrie des
pre demisiunarea cabinetului urmă- 
torele:

„Cabinetulă a demisionată. D. I. C. 
Brătianu se retrage dela guvernă în a- 
celeșl condițiunl în cari s’a retrasă acum 
o lună.

Acum o lună, guvernulă avea spri- 
jinulu unei majorități de aprope trei pă
trimi în Cameră și dispunea de concur- 
sulu imensei majorități a Senatului. In 
Parlamentă. în țeră, pretutindeni parti- 
dulă liberală era predomnitorii.

Decă d. I. C. Brătianu s’a retrasă 
atunci dela putere, elă n’a făcut'o nicl- 
de-cum fiind-că ar fi pierdută încrederea 
Parlamentului, seu a țerei. D-sa nu a 
făcută acestu pasă decâtă pentru a po
toli spiritele, pentru a nu da locă se se 
dică, în împrejurările grele în cari se 
afla Europa atunci, că națiunea română 
e profundă desbinată.

Am vedută însă cum, cu tote silin
țele ce ’șl-a dată principele Dimitrie 

Gliica, pentru a compune ună ministeră 
în care se între și elemente liberale și 
elemente oposiționiste și a opera astfelă 
o descordare a situațiunei, împăciuirea 
nu s’a putută produce. Principele Gliica 
s’a lovită de pretențiile esagerate și ne
justificate ale grupuriloră oposiționiste.

In astfelă de împrejurări, deși d. I. 
C. Brătianu declarase, că se retrage în 
modă definitivă, d-sa a fostă nevoită să 
revină asupra demisiunei sale și să ac
cepte misiunea de a forma ună nou ca- 
binetă.

Acum, după o lună de dile, cabine
tulă presidată de d. Ionă Brătianu îșl 
dă din nou demisiunea. S’a schimbată 
ore în cursulă acestei luni situația poli
tică a țărei? Câtuși de puțină.

D. I. C. Brătianu dispune de ace- 
leșl majorități sdrobitore atâtă în Cameră 
câtă și în Senată și, după cum orl-cine 
se pote lesne încredința, țera este otă- 
rîtă mai multă de câtă ori când să-i dea 
concursulă celă mai nestrămutată.

Evenimentele petrecute în ultimele 
dile, revolta de stradă a câtorva bătăuși 
și bețivi, asmuțațl de șefii oposițiunei, 
atentatulă ne mai pomenită îndreptată 
în contra Camerei, scandalurile și omo
rurile comise de oposițiă în dilele de 13, 
14 și 15 Martie, departe de a aliena sim
patiile ce țeră are pentru d. Brătianu. nu 
au avută altă resultatu de câtă acela de 
a produce o adencă mișcare de indigna- 
țiune în întrega țeră în contra oposiției.

Totă ce este onestă, iubitorii de or
dine, de libertate și de legalitate s’a ri
dicată în pic.iore față cu miserabilele 
uneltiri ale oposițiunei. Omenii chiar cari 
înainte nu aveau simpatii pentru guvernă 
s’au strînsă în jurul ă său îndată ce au 
vedută în modă lămurită mijlocele prin 
care oposițiă voieșce să ajungă la pu
tere.

Deci d. I. C. Brătianu se retrage 
avendă încrederea țerei. Partidulă libe
rală remâne în piciore, mai otărîtă de- 
câtu ori când a susține lupta în contra 
turburătoriloră, în contra atentatoriloră 
la suveranitatea națională și de a opune 
o barieră puternică opintiriloră acelora, 
cari ară voi să dărîme instituțiile ce țera 
cu atâta greutate a dobândită în urma 
unoră lupte uriașe.

D. I. C. Brătianu s’a retrasă. Par
tidulă liberală însă rămâne ceea-ce a fostă, 
ceea-ce este și ceea-ce va fi : Partidulă 
care represintă imensa majoritate a na- 
țiunei.u

„Unirea? scrie despre retrage
rea d-lui Brătianu între altele:

Motive de natură constituțională seu 
parlamentară nu există. Abia trei dile 
su .tă de când cabinetulă a primită ună 
votă de încredere din partea maiorității. 
Nu demisioneză cineva după ună astfelă 
de votă.

Pe lângă încrederea maiorității, care 
represintă legalmeute țera, a cui încre
dere trebue s’o mai aibă cabinetulă ? 
A regelui.

Asupra acestui punctă se colpor- 
teză acele detalii curiose, de cari vorbi- 
rămă mai susă. O receală s'ar fi ivită 
de odată între tronft și primulă seu con
silieră...

Să fiă cu putință? Noi nu credem. 
Ce putea sdrancina așa pe neașteptate 
o încredere întărită prin fapte dilnice, 
mai bine de ună deceniu? Nimieă.

Unii vorbescă de incidentele dela 
14 și 15 Martie. Astfelă de incidente 
nu suntti însă de natură a răsturna ună 
guvernă. îlă potă slăbi, prin greșelele 
ce autoritatea comite cu astfelă de oca- 
sii. nu-lă potă însă rade. Acesta ar în
semna a crea proste precedente; a pro
clama autoritatea uliței de superioră au
torității legale.

Cum vedemu deră, încătrău ne în- 
torcemă nu găsimă nici ună motivă plau- 
sibilă, care să fi silită seu să silescă pe 
d. Brătianu să se retragă. Decă der re
tragerea sa totă s'ar adeveri, motivulă 
nu pote fi acum, decâtă acela care ’i 
determinase și prima retragere: dorința 
d’a calma spiritele jndn ună sacrificiu pro
priu și de-a pune țera in posițiă se-lă ju
dece mai bine când va vede la lucru pe 
adversa) ii sei.

„RomânultU toposiționalu libe
ralul scrie următorele:

Ministerulă a cădută. Cei cari au 
provocată scenele dela 14 și 15 Martie, 
cei cari au dată ordină se se tragă asu
pra mulțimei, cei cari au arestată pe 
deputațl, cei cari au umplută temnițele 
cu cetățeni arestați în modă arbitrară 
de polițiștii fără mandate, cei cari urmau 
încă erl cu persecuțiunile și faptele loru 
arbitrare, au fostă tîrîțl în prăpastia pe 
care și-o săpaseră...

Acum mai multă ca ori când, libe
ralii trebue să-și strîngă rîndurile și de 
aceea facemă unu căldurosă apelă la 
tote elementele sinceră democratice. Tote 
elementele oposiționiste trebue să rămână 
strînsă legate, căci numai astfelă se va 
pute forma ună cabinetă stabilă, care să 
readucă țera în legalitate.

Să nu ne amăgimă; situațiunea prin 
care trecemă este una din cele mai grele. 
Corupțiunea regimului trecută a fostă 
mare și va trebui schimbată o întregă 
sistemă de guveniămentă.

Cei cari, spre a se mănține la pu
tere, au mersă pănă la vărsarea de sânge, 
voră recurge la aceleșl mijloce spre a 
reveni. Să nu uitămă, că întrega co
lectivitate se compunea nu de omeni de 
principii și de omeni de interese. Aceș
tia, sciindă că nici ună guvernă onestă 
nu va mai pute să se serve de ei, se voră 
arunca, cu furia celui care se înecă, pe 

orl-ce scândură de scăpare voră găsi. 
Ei nu se voră da în lături, vor căuta 
să facă agitațiuni pe strade, voră pro
voca scandaluri.

Numai prin tăria noului guvernă 
ei voră fi nimiciți cu totulă. Și acea 
tăriă nu o pote ave de câtă ună gu
vernă compusă din tote elementele opo
sițiunei ; de aceea rîndurile nostre tre- 
buiescă, mai multă ca ori când , strînse : 
numai prin unire vomă pute nimici imo
ralitatea spre a face să triumfe mora
litatea^

„România liberă,‘‘ ovganulâ juni
miștii oru scrie între altele:

„In fine guvernulă colectivității a că
dută ! D. Ionă Brătianu nu mai este 
prim-ministru, și fără d-sa totă haita po
reclită timpă de duoi-spre-dece ani „par
tidulă liberală-națională“ e prafă și fărî- 
me. Și ea e prafă și fărîme deorece nu 
principiele au unit’o ci interesele perso
nale, interesele de gașcă.

Căderea rușinosă a stăpânirii de 
faptă era de multă vreme prevădută. 
D. P. P. Cârpă a spus’o și a repetat'o 
de multe ori în Parlamentă, der era fi- 
rescă ca colectivitatea se nu pricepă și 
prin urmare să nu credă adevărulă a- 
cestei predicerl, din causă că și cultura 
necesară priceperii i-a lipsită și situația 
a fostă de așa ca să’i îngreuieze pri
ceperea.

Corupțiunea îlă ștrînge pe d. Ionă 
Brătianu în brațele ei ca ună imensă 
polipă, a spusă d. Carpu, și’lă va strînge 
pănă ce’lă va înăbuși. Ce vedemă adi, 
cu Maicanii și Agheleștii, altceva decâtă 
cea mai esactă confirmare a acestei pre
dicerl ? Veți căde, în mijloculă maiori
tății d-vostră, — a (lisă mai târdiu d. 
Cârpă guvernului actuală. Ei bine, cum 
a cădută guvernulă decă nu în mijloculă 
maiorității lui parlamentare ?...

Nici nu mai mergea cu domnia 
colectivistă. Prea se cultivau nulitățile 
și se isgonia meritulă reală, pre se to
lerau multe crime, pre se respândia co
rupția.u

Câtă pentru noulă guvernă pe care 
ni’lă aduce nemulțumirea generală a țării, 
și încrederea Maiestății Sale sperămu că 
elă va sci să ne desintecteze prin pru
dență și cempetență cum desinfecteză 
ploia prin ozonulu ei o atmosferă încăr
cată de necurățeniile unei secete lungi 
și grele.

A a trebui să trecă câtvă timpă, ca 
națiunea reculegeudu-se din amețela în 
care ajunsese, să se deștepte și să simță 
câtă rău i-a făcutu colectivitatea. Și va 
trebui erași câtva timpă ca să vie la lu
mină caracterele, de care țera acesta nu 
este săracă — dovadă ultimele dile — 
și acestea organisându-se sub ună stin- 
dardă, să ducă țărișora nostră la falni- 
culă ei viitoră. Sperămă, că munca co-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(2) NUNTA IN ȘCHEIU.*)
Pănă pe la 1830.

Voatrele mergeau la părinții fetii, 
lua lucrurile pe departe și din vorbă în 
vorbă ajungeau se vorbescă despre căsă
torii : și pomeniau de fecioră, că i-ar fi 
vremea să se însore, că ar fi bine să i-se 
găsescă o fată bună, că și elă e fecioră 
bună, și că ară fi o bună potriveli decă 
părinții fetii ar voi să-lă aibă de ginere. 
Cam așa vorbiră. Cam așa vorbiră, Dum- 
nedeu se le ierte, Foltoae și Dobresa a 
bătrână, care mă votriră pe mine; ’mi 
aducă aminte cât de bune de gură erau.

De obiceiu părinții ruga pe voatre 
să le dea răgază „să se mai gândescă“ 
și nici odată nu se făceau lucrurile deo
dată. Și când părinții nu voiau să-.șl dea 
fata după fecioru care o cerea, niciodată 
nu-i spuneau d’adreptul că nu i-o dă, ci 
găsiau modru d’a amâna lucrurile: ba că 
fata e prea tînără, ba că nu e gata de 
zestre ori din haine, ba că nu au de 
gând s’o mărite în acelă ană pentru cu
tare ș: cutare pricină și altele, și tot- 

deuna adăogau: să mai aștepte și „de va 
fi dela Dumnedeu, se va faceu.

Nu totă așa se’ntemplă când fetei și 
părințiloră fetei le plăceau fecioru. Ei 
atunci după ce se mai gândiau și din 
nou veniau voatrele și din nou le spunea 
„să facemă“. din vorbă în vorbă începeau 
să spună din gură: voatrele, ce avere 
are fecioru; părinții fetii ce zestre are 
acesta. De zestre fetei se da: bani, haine, 
moșii, vite și altele. Foiă de zestre pe 
atunci nu se prea făcea și decă se făcea, 
se făcea ecă numai așa pe câte ună pe
tecă de hârtiă Când am umblată prin 
lăcrița mesii am dată peste o foiă de 
zestre, e mai din coce, și pote că e la 
vr’una din fete. Iacătă-o:

„Foiă de zestre,
100 de Nemțești1) și o galetă de grâu, 
roche de mătase, sucnă de mătase, 2 șor
țuri de mătase, scurteică de mătase, ză- 
bună de mătase, 2 laibere de mătase, 
scurteică de prizîlă, 2 sucne de stambă,

') ,Nemțesctr‘ se socotea cu 40 de crucerl 
adecă cam unu leu. Nemțăștii suntă aprope și 
adi atâtu de înrădăcinați încâta, cu deosebire 
bătrânii. în socotela lord totdeuna prefăcu flo
rini în nemțeșcl, — fiorinu cam 2' , nemțești, — 
nu potu socoti pe florini.

3 șurțurl de cartonă, 3 laibere de bar- 
șonă, 10 ii, 5 din ele de ăle bune, 2 pă- 
reclil de cercei, 2 inele de argintă, 9 
șire de ghisore, strain, 2 perinl, ladă, 2 
ștergare, o păreche de papuci, cisme, 2 
șervete, pînzătură, andrdce“.

Decă părinții fetii se'nvoiau cu voa
trele, care vorbi au în numele feciorului 
și ală părințiloră lui, decă se’nvoia adecă 
și din zestre, rămânea „să mergă la ve- 
dereu, într’o seră pe care o hotăra fe
cioru în înțelegere cu părinții fetei. Fe
cioru mergea cu voatrele și cu vr’ună 
vecină seu rudă ceva: și la miresă mai 
găseau pe câte cineva afară d’ai casii, 
fiă rudă, fiă vecină. După ce intra în 
casă și erau poftiți se ședă, venia și mi- 
resa și da bună sera și săruta mâna 
străiniloră, pănă și a ginerelui, apoi după 
ce mai sta de vorbă, de obiceiu aducea 
ceva cinste la ospețl. Miresa. ori cine 
ce ar fi întrebat’o, trebuia se răspundă 
și trebuia se se arate deșteptă și ruși
nosă. — După o vreme ore-care fecioru 
eșia afară și cu voatrele, care îlă întreba 
decă îi place fata, și de-i plăcea le spu
nea se facă, er de nu „rămânea într’o 
nimica “.

După „fostu la vedere11 urma lo

godna : la unii mai curendă, la alții mai 
târdiu. Soacra mică avea grijă să se 
pregătescă de logodnă și să fiă cu tote 
în bună renduială. In diua de logodnă, 
prin amurgu serii, veniau „plocoanele” 
dela ginere, trimise la soacra mică prin 
muieri, două ori trei neamuri de ale gi
nerelui. Ca ploconă se aducea: carne 
de porcă, unu ori doi purcei „jumuliți-1, 
două ploștl de vină și doi colaci. Soacra 
mică ciustia la muierile care aduceau plo
coanele cu câte ună zlotă la trei inse, 
seu cu câte șese băncuțe1), câte ună pa- 
hară de vină din ploștl, și le tăia câte 
o țîru de colacă. — Mai apoi cei tineri 
trebua se mergă la popa, seu decă nu, 
venia popa acasă la miresă de-i logodia. 
Popa întreba pe fiă-care, că cu voia loru 
e, nu suntă siliți de nimeni? Ginerile 
spunea din vorba a dintâiu: ,,cu voia 
mea11; miresa nu prea spunea diu vorba 
a dintâiu, apoi totă spunea și ea: „cu 
voia mea": nu putea să clică tocmai 
atunci, că nu e cu voia ei. Decă diceau 
că nu e cu voia loră, nu-i logodia. ră- 
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muiiă care-i va urma, nu va fi mai pu
ținii măreță.11

■) Românii din Șcheiu nu cunoscă decâtă 
cuvîntulu „casă,11 pentru a designa afâtu între- 
gulti edificiu, d. e. „Casa nostrâ,11 „Mai susu de 
casa nostrâ11 etc., câtă și în genere odăile seu 
camerile din care consta. Suntn prea puțintele 
casele cu o singură încăpere, mai multe sunta 
cu doue încăperi. în regulă generală cu trei și
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niță, de obiceiu îns& acolo de unde se 
ducea pe masă, și trebuia s6 fiă cu bă
gare de semă ca se nu se mânjescă pe 
haine.

Când era pe la sfârșitu mesii, gine
rile mergea de ședea la masă cu ceilalți 
feciori, și i se aducea o sticlă ori două 
de vină, de închina cu ei. Apoi venea 
miresa și pe o tavă îi aducea flori, o 
garofă. Ginerile lua florile și dăruia pe 
miresă după num îi da mâna și avea 
plăcere, dup’aceea miresa lua și da flori 
și la ceilalți feciori.

După ce se isprăvia cu masa, se ri
dica mesele și se scotea afară și se în
cepea jocu; mai întâiu de tote se cânta 
hora, „hora miresii11. Din lume după 
unu jocă două începea se plece pe acasă; 
alții sta pănă la sfârșită când nu mai 
avea cine să jbce.

Ploconele aduse delă ginere le fri
geau și le puneau la socri mari „ală 
doilea masă11.

A doua di după logodnă miresa spăla 
vasele.

(Va urma.)

„Națiunea.11 organulu d-lui Du
mitru Brătianu. scrie despre crisă 
între altele:

„Alaltă-erl seră, ministerială șl-a 
depusu demisiunea în manile M. S Re
gelui.... Demisiunea Cabinetului a foștii 
se vede silită.... Situația miniștriloră co
lectiviști ajunsese imposibilă de susținută. 
Intr'o singură di, ei avuseră durerea de 
a constata trei deserțiuul: a d-loră ge
nerali ZefcarI, Urecliiă și Ep. Cliiria- 
cescu. Interpelarea d-lui dr. Frumușanu, 
anunțată în Seuată Vineri la 18 ale cu
rentei asupra asasinateloră diu săptămâna 
trecută. avea să producă deserțiuul și 
mai numărose; mai mulțl senatori erau 
hotărîțl să voteze moțiunea de blamă în 
contra miniștriloră. Cu ce curagiu. cu 
ce obrază erau să se mai înfățișeze ei 
în corpurile legiuitore, când se vedeau 
părăsiți chiar de acei credincioși, cari în 
Iotă timpulă legislaturei se mulțumiseră 
a aproba tdte actele guvernului și a vota 
după placulă lui ?

In Cameră, d. Cogălnicenu, bine in
formată asupra măceluriloră colectiviste 
și revoltata de procedura nedemnă față 
cu doi adevărațl representanți ai popo
rului, d-nii Fleva și Filipescu, declarase 
francă și categorică că trece în rîndu- 
rile oposiției.

In totă țera este o indiguațiă, o a- 
gitațiune, pe care tote armatele colecti
viste nu le-ar fi putută potoli. Se potă 
ucide omeni nevinovațl, se potă înăbuși 
manifestațiile liniștite și legale : der ide
ile nu se potă omorî nicl-odată. Fier
berea din țeră este resultatulă unei idei. 
Țera voeșce să fie pusă în stare de a’șl 
esercita drepturile ei, ea voeșce să vadă 
încetându ac^srtă destrăbălare. Unii a- 
semenea guvernă nu mai putea să du
reze, seu. decă ar fi continuații a rămâne 
la putere, încăpățiuarea lui ar fi adusă 
cele mai mari calamități asupra țării, 
căci elementele explosibile s’ar fi înmul
țită și isbucnirea ar fi fostă cu atâtă 
mai înfricoșată.11

„România11, organulu d-loru Ver- 
nescu-Catargiu, scrie despre retra
gerea. cabinetului între altele:

A trebuită în sfîrșită să vie o di de 
serbătore și pentru acesta țeră atâtă de 
multă rănită, împușcată, măcelărită , în
temnițată de cătră unu guvernă fără con- 
șciința și fără frîu. A trebuită în sfîr- 
șită să înceteze odată și doliulu acestei 
țări! Acda di a venită. Ministerială d-lui 
Ionu Brătianu a cădută. Regimulu fo
cului și ală săbiei s’a dusă pentru tot- 
deuna. Ac-estă veste îmbucurătore a mersă 
cu iuțela fulgerului dela ună capătă la 
altulu ală țării. Veselia se vede pe fe
țele tuturora.

mâneau nelogodiți. După ce răspundeau, 
că e cu voia loră, popa scotea inelu mi
resei și ginerelui din degete, le punea 
pe unu taleră, le „cetia din cărți11, gi
nerelui îi băga în degetă inelu miresii 
și miresii inelu ginerelui și dicea: ,,Cu 
voia loră la amândoi se impreuneză fiu 
cutare cu fiica cutare11. — Inelele la 
bărbați era de aramă ori de plumbu cu 
scaunu; cu câtă erau mai mari cu atâtă 
erau mai de preță: fetele purtau inele cu 
câte trei lumisl.

Ceva mai târdiu după logodire, a- 
decă pe la nouă seu dece sera, venea 
logodna, adecă masa, pe care o da socra 
mică. Luau parte la ea cei poftiți din 
partea socriloră mari și mici, de aceea 
era vorba „te duci la logodnă?11 ori „te-a 
chemată la logodnă ?“ — Lăutarii aș
teptau pe ospețl la pragu porții și când 
vedeau că vine câte ună poftită începeau 
să fiică marșu, și când era noră și în- 
tunerecă pe invitați îi cunoscea după 
lămpașele ori felinarele cu care veniau, 
uneori se și înșelau, de cjiceau la trecători.

In casă mesele erau puse de mai na- 
inte și cei ce veneau începeau să se așeeje 
la masă, cei ce veniau mai târdiu trebuiau 
â șeadă mai în coda mesii decă nu

D. Ionă Brătianu.......pusese acum
la sfîrșită totulă pe o carte. Să se im- 
pue cu forța, să împuște și să întemni
țeze pe orl-cine îi va pune piedică. Ei 
bine, nu mai mergea, fără de a nu com
promite interesele cele mai vitale ale ță
rii, căci resistența sa dușmană aducea 
după sine într’ună modă firescă răsbo- 
iulă civilă. Totă țera era în piciore! A 
rpus’o d. Lascar Catargiu: „nu mai 
merge. “

Publiculă să întrebă : care e moște
nirea ce o lasă acestă guvernă? Moște
nirea este acesta: Cetățeni răniți prin 
spitale ; deputațl întemnițați la Văcărești: 
orașulă Bucureșcl pusă în stare de ase
diu cu patrule pe tote ulițele, cu ună 
cordonă de călărași imprejurulă Bucu- 
reșciloră impedicândă intrarea orl-cărui 
omă ; cu ordine date la toți șefii de sta
ții ca să nu vândă bilete țăraniloră : cu 
studenții universității din Iași seches
trați într’ună modă mișelescă la Crivina 
spre a nu pute să vadă și ei petrile 
pătate de sânge dela ușa Orfeului și de 
pe delulă Mitropoliei. Cu datorii în sfâr
șită de peste ună miliardă.

Este multă de făcută, suntă multe 
de îndreptată. Deocamdată însă, bine 
că mai pote țera să resufle, mai potă 
cetățenii să’șl recapete drepturile și să 
se bucure în liniște de libertățile nostre 
publice."

SUIRILE DlLEL
Ministrulă ungurescă de finanțe face 

cunoscută printr’o cerculară, că în în
țelegere cu ministrulă de agricultură, 
industriă și comerță, precum și cu mi
nistrulă comună de răsboiu, oftciulă va
mală secundară dela Poiana sărată s’a în
șirată între acele oficii vamale, prin care 
e permisă esportulă de cai nerestrînsă.

** ♦
Precum i-se raporteză din Sibiiu lui 

„Pester Lloyd,“ de câteva dile se vor- 
besce că ar fi aprope timpulă d’a se o- 
cupa postulă de comite ală Sibiiului cu 
ună Sasă, și anume cu unulă din par
tida națională. Se adauge că o aseme
nea numire ar dori-o și Sașii, der situa- 
țiunea nu e destulă de lămurită, diferiu- 
țele ce esistă (cu ministrulă culțeloră în 
cestiunile școlare, cu ministrulă de in
terne în cestiunea universității ș. a.) nu 
suntă destulă de clarificate, încâtă Sașii 
să se potă lipsi de înțelepta, binevoito- 
rea și plina de pătrundere mijlocire a 
contelui Andrei Bethlen. De aceea Sa
șii dorescă să-lu țină pe contele ca loc- 
țiitoră de comes și fi.șpanu, pănă ce se 
va înlătura și ultimulă punctă de dife- 
rință. „Pester Lloyd“ se bucură că din 
cele de mai susă și pe temeiulă iufor- 
mațiuniloră ce le are resultă, că vede
rile cercuriloră naționale săsescl suntă în 

cumva se întâmpla să fiă vr’ună omă 
mai de semă. La unele logodne lua 
parte și popa și locu lui era totdeuna 
în fruntea mesii. — După ce vedea că 
cei poftiți s’au cam adunată, începea să 
se aducă bucate la masă.

Decă socra mică voia să o ajungă 
mai puțină, făcea logodna cu fiertură și 
pâne și la urmă colacu, er decă îi da 
mâna să cheltuiescă mai multă și voia 
să facă logodna mai mare, o făcea cu 
friptură și lapte acru și la urmă colacă, 
— nici odată însă logodna nu era mai 
mare decâtă nunta, — șervetă, cuțîtă, 
furculiță și lingură, de era fiertură, îșl 
aducea fie-care invitată. — De băută se 
aducea la masă rachiu seu vină; după 
darea de mână a socrei mici.

Câtă ține masa lăutarii împărțițl în 
tote casele,1) în care erauașeejate mese, 
cjiceau într’ună cântece de masă. Mese 
erau bașca pentru omeni, bașca pentru 

deplină acordă cu intențiunile guvernu
lui ungurescă. Der despre o definitivă 
ocupare a postului de comite și fișpană 
n’a fostă de locă vorba în locurile mai 
înalte și resultatele dobândite deja și 
pănă acum de cornițele și fișpanului pro- 
visoră contele Bethlen se aprețiază și de 
guvernă atâtă de multă, încâtă elă nici 
decum n’are intențiunea să facă în celă 
mai apropiată timpă vr’o schimbare în 
acestă raportă.

** *
La oficiulă poștală și telegrafică din 

Petroșen/ e de ocupată postulă de espe- 
ditoră poștală, pe lângă o cauțiune de 
200 fl. Condițiunile se potă afla la di
recțiunea poștală și telegrafică din Si
biu și la oficiulu poștală și telegrafică 
din Petroșenl.

# *
Capitululu din Neutra a dispusă, pre

cum spune „W. A. Z.,“ ca de aci înainte 
să nu mai pască vaci de ale Jidoviloră 
pe livadea aparținetore capitolului.

ULTIME SCIR1.
Ni se scrie din Bucureșcl cu 

data 22 Martie 1888: Astăcji la 
o’/.j ore p. ni. a depusu jurămen- 
tulii noulu ministers compușii după 
cum urmeză:

Theod. R o s e 11 i, președinte și 
ministru de interne.

Carpu, ministru de esterne.
Generalii Barozzi, ministru 

de răsboiu.
M. Ghermani, ministru de 

finance.
T. M a i o r e s c u, ministru de 

culte și ad interim la domenii.
Ale. Mar ghilo mânu, minis

tru de .justiție.
Alex. Știrbei, ministru la lu

crările publice.
La comferciu și domenii se va 

alege după cum se aude Fleva, 
care dinpreună cu ceilalți ares- 
tanțl fu eliberată din arestu și 
cărora s’au făcută astăseră o in- 
po sântă manifestația din partea a 
30—40,000 de omeni.

SUIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.ui

Parisu, 4 Aprilie. Cabinetulă 
s’a constituită, afară de doue schim
bări, în modulă anunțată erl. Eri 
Consiliulă de miniștri s’a întru
nită pentru ca se stabilescă de- 
clarațiunea ce are se o cetescă în 
cameră. Ședința camerei s’a ți
nută fiindă sala înțesată de lume. 
Ministru-președinte Floquet ceti 
discursulă-programă, care află o 
primire forte parțială: numai ra

muerl și bașca pentru feciori, pe feciori 
de obiceiu îi punea mai la o parte prin 
câte o casă ori căscidră mai dosnică. Și 
când la socra mică nu era destulă locă, 
punea și la câte ună vecină. — Uneori 
se făcea logodna fără lăutari, der a doua 
di dicea lumea că a făcută pomană.

Câtă ținea masa ginerile ajuta și elă 
la muerile care ducea pe masă, er mi- 
resa sta ascunsă în cămară, ori în piv-

11 1
a b c d

unele chiar patru. In acestă casă apoi diferi
tele încăperi îșl au numirea loră propria și a- 
decă: Casa despre uliță [a] e cea mai mare, 
de aceea și portă numele de „Casa a mare.11 
De regulă nu e locuită, ci e ținută curată și 
pentru mosafirl, sub ea de obiceiu e pivniță. 
Alături e „tinda" Ibj cu intrarea din curte. In 

fruntea tindii e 
vatra cu căminulu 
și cu firidele la că- 
mină, fumulă dela 
foculă din vatră 
iese prin ună ur
la care se întră 
[c1. la care se a

daugă uneori o a patra încăpere „cămara11 [dj. 
In cămară nu se face focă, pentru-că de obi
ceiu nu e cuptoru, er dela cuptbrele din casa 
a mare și din căscioră fumulă iese prin nisce 
„ornețe11 scbse prin podă — totu în urloiulu 
de deasupra vetrii din tindă. Tote încăperile 
suntă puse în rendă și nu au decâtă o singură 
intrare : din curte prin tindă. 

loiu largu. A treia încăpere 
totă prin tindă e „căscioră11

dicalii aplaudă. Drepta întrerupe 
ironică, centrulă e fbrte indife
rentă. Pasagiulă privitorii la se
pararea statului și bisericei a fostă 
viu aplaudată de stânga estremă. 
Urmă apoi alegerea președintelui 
camerei, de doue ori s’a făcută a- 
legere, der fără resultată: deci e 
necesară o a treia alegere.

Bucureșcl. 4 Aprilie. Cabinetidă 
s’a constituită astfelă: Teodoră Rosetti 
ministru președinte la interne, Carp la 
esterne, Ghermani la finanțe, generalulă 
Barozzi la resboiu.

Fleca, Filipescu și Costaforu au 
fostă liberați aseră și s’au întorsă în 
orașu în mijloctdu unoră mar/ mani- 
festațiunî.

ClUȘiU, 4 Aprilie. Pertractarea fi
nală contra „Calicului1' s’a amânată, 
deorece acusatulu Pocreanu a ridicată 
obiecțiun/ contra competcnții juriului 
din Clușiu.

DIVERSE.
Mortea cilindrului (jobenului) negru. 

Englesii și-au pusă de gândă sS depo
sedeze cilindrulă negru. In Londra se 
vădă de câteva dile în galantare cilin- 
dre civite (venetă închisă), roșii, sure 
deschise și cafenii, avendă panclice cu 
câmpulă undosă în colorea respectivă. 
Pentru prințulă de Wales s’au fabricată 
vr’o șese cilindre de diferite colori.

Cursulu pieței Brașovu
din 30 Martie st. n. 1888

r

Bancnote românesc! i 
Arginta românescU . 
Napoleon-d’orI . . .
Lire turcescl . . .
Imperiali...................
GalbinI...................
Scris, fonc. „Albinau6°.,

Ruble rusescl 
DiscontulU

o

limp 8.48 Vend. 8.50
n 8.44 8.48
H 10.04 .. 10.05
j" 11.34 11.35
11 10.32 „ 10.35

5.88 ,. 5.92
n

î"

101.- .. 102.—
98.- „ 98.50

6‘/2-
102.—

—8"/n pe auu.
104.—

Carsulu Ia bursa de Viena
din 29 Martie st. n. 1888. 

Renta de auru 4" „.............................
Renta de hârtii 5°zo.............................
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostii ungare (1-ina emisiune! . .
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilom ferate de 

ostu ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare ...... 
Bonuri cu clasa de sortare .... 
Bonuri rurale Banatu-Timișu 
Bonuri cu cl. de sortare . . . . .
Bonuri rurale Transilvane .... 
Bonuri croato-slavone........................
Renta de liârtiă austriacă .... 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriaeâ...................
Losui! din 1860 ..................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungur. 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungurescă.......................................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

glieduiului.................................  .
Galbeni împărătesei ........................
Napoleon-d’orI t.......................................
Mărci 100 împ. germane...................
Londra 10 Livres sterlinge ....

96.20
83.55

149.25

94.20

123.75

109.25
104.
103.60—
104.—
103.80
103 80
103.25
77.65
79.60

109.60
131.75 
857.— 
274.20 
274.20

123.—

124.30
5.98

10.03
62.30

126.60

s



Nr. 66 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

la

52—4ti

Se deschide abonamente pre anule 1888

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

AMICULU FAMILIEI. ț)iaru beletristică și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 c]i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestium literare și sciențilice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială 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 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totiă nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci- lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. l?iaru bisericescu, școlara și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 3',-2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru 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- 
tori și diverse ocasiunl. mai alesă funebrall,— apoi studii pedagogice-diclactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de proha se trimit îi gratisu ciri-cui cere.

W*  A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU11 în Gherla Sz-ujvăr. - Transilvania. “W
— ---------

Toții de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. Discusituu Biologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriti Silași. — Partea I. Paul fi Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuit! 30 cr.

Renascerea Iimbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiatâ 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. U. și III. Prețulu broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuventări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anii, de I. Papiu. 
Unii volumu de preste 26 cdle. Acest 
opă de cuventări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
până acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpultt întroducerei, faseie prin cart 
a trecutti și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulu e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețuit! 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețuită 20 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulu 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețuită 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

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

Elii trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruțu. Prețuită 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Drago.ștă. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuită 30 cr.

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

Hermanii și Oorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuită 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuită 30 cr.

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
după Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioana St. Șuluța. Prețuia 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Untă volumtă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuită redusiă (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafir! și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioantă Poptă Reteganu. 
Untă volumtă de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, n, m, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețuită 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulu intuitivă în folosulă 
elevilortt normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovantă, profesora pre- 
parandialtă. Prețuită unui esemplană cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămtă 
vre-untă opă. întocmită după lipsele 
scolelortă ndstre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îhă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloriă ca celortă în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuită 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Untă voluntă de peste 30 
cole. Prețuită 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 
— cttprindendă composițiunl de totiă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folostă de cătră preoți, învă
țători si altl cărturari români. Pretuhă 
1 fi. 10 er.'

Nu me uita. Coleeținne de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuită 50 er.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețuită 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciune

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețuită unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
scolart de ambe secsele. Prețuită unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii scolart de ambe secsele, 
Cu mai multe icone friunose. Prețttlă 
unui esemplară 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 tint
mdse. Prețulă unui esemplară spetiată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosii. 
Prețuită unui esemplară legată .și spe- 
dată franco e 15 cr.


