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E lucru sciutu, și adeseori 
„Revista Politică“ din Suceva și-a 
ridicatti graiulu, că naționalitățile 
neromâne din Bucovina, care for- 
meză minoritatea poporațiunei, nă- 
păstuescu pe Români, poporațiunea 
băștinașe a țerii.

In acestă luptă de cutropire 
a elementului românu se disting 
mai cu semă păturile venetice de 
Poloni, Ruteni și Jidovi.

E în adeverii lucru de mirată, 
cum acești venetici au pututu 
ajunge cu îndrăsnela până acolo, 
că se încerce a pune genunchele 
pe grumazulă Românului și se le 
trecă prin gândii nenorocita ideă 
de a face chiar încercări se-lu 
desoaționaliseze.

Și totă așa de neesplicatu lu
cru e, cum dascălii și preoții ro
mâni, cu întrega inteligență ro
mână, nu punu umeruhl să scdță 
ghiarele ce acei venetici și le-au 
înfiptă prin unele părți în corpulă 
naționalității române, ca se’lă sfășiă.

Nu cțicemu, că nu suntu 
preoți și dascăli cu inimă româ- 
nescă, inteligență cu simțăminte 
românesc!, care lucră din răspu
teri să înlăture pericululu din păr
țile unde se ivesce elii amenin- 
țâ.ndu; der ce se face pentru că 
acei puțini dascăli și preoți, acea 
puțină inteligență română — și 
ave mă convingerea că puțină, fărte 
puțină e cea de felulii acesta — 
care din lipsa de energiă se lasă 
a fi tîrîtă de nenorocitulu curentu 
alft propagandei naționale streine, 
ce se face, (jicemu, ca ea să fiă 
înșiruită în rândurile falangei na
ționale române, spre a se pune 
stavilă puțernică propagandei ve- 
neticiloru ?

„Revista Politică“ ne-a făcutu 
cunoscute cașuri fărte grave des
pre modulă cum uneltescu mai cu 

semă Rutenii în contra naționali
tății române.

Preoții și cărturarii ruteni se 
veră printre poporulă română, îi 
spună că DumneZeu vorbesce ru- 
sesce și că numai acela are parte 
de raiu, care se face Rusă, er 
limbă românescă, ori moldovenescă 
cum o numescă Rutenii, este limbă 
țigănescă și celu care o vorbsce 
va sta la porta raiului ca cânii; 
îi mai spună preoții și cărturarii 
ruteni, că la masa unui Rusă și 
Dumnezeu șede, bea și mănâncă 
cu plăcere, pe când la masa unui 
Moldovenii, adecă Română, nu.

Când chiar acei nenorociți, cari 
au căcfută în cursele Ruteniloru, 
le spună și le destăinuescă acestea 
celoru cari îi apucă de scurtă — 
de altmintrelea o spună rușinați 
de fapta loră — găsimu cu cale 
se întrebămu: intreprins’a inteli- 
gința română, neînveninată de sem- 
țeminte streine, pașii necesari, ca 
se se pună capătă acestoru unel
tiri ? Luat’a guvernulă țării, care 
negreșitu că e informată despre 
propaganda rutenă, măsuri ca se 
fiă puși la loculă loră și pedepsiți 
cum se cuvine acei uneltitori ?

Cum sufere înaltă Presfinția 
Sa să se uneltescă cu atâta ne
rușinare în contra naționalității 
credincioșiloră săi români, să li-se 
spună, că Dumnezeu rusesce vor
besce. cu alte cuvinte, că Dum
nezeu e Muscală?

Nu’i vorbă, și la noi se unel- 
tesce în contra naționalității ro
mâne, der încă nu s’a găsită Ro
mână, care să fi creZutu vreodată 
apostoliloră mincinoși ce se voră 
fi ivită vre-odată printree poporul 
română din Transilvania, Bănată 
și Țera ungurescă, că DumneZeu 
unguresce vorbesce. Er decă în 
Bucovina se ’ntemplă astfelă de 
lucruri, atunci vina nu se pote a- 
runca decâtă asupra aceloră pre

oți și dascăli, cari nu’și facă da
toria luminândă poporulă asupra 
ființei lui DumneZeu, deschiZendu’i 
capulă ca să înțelegă uneltirile ru- 
tene.

Sperămă, că graiulă „Revistei 
Politice “ nu va răsuna în pustiă 
și că preoțimea, dăscălimea și în
trega inteligință română se va 
pune pe lucru, ca să strivescă ca
pulă ce și’lă redică hidra propa
gandei rutene.

Unii incident! în Belgrad!
Cu ocasiuuea iluminațiunei dela 1 

Noemvre, ce s’a făcută în Belgrade 
pentru Regele Milană, s’a întâmplată 
ună incidență penibilă. Ună individă 
din mulțime, precum se telegrafiază din 
Belgradă, a spartă cu petri ferestrile 
ambasadei austro-ungare. Făcându-se 
imediată cercetare, s’a dovedită, că |in- 
tențiunea n’a fostă d’a se face o demon- 
strațiune politică, deorece din mulțime 
s’a aruncată cu petri și în ferestrile 
altoră case private și edificii publice, 
care nu erau iluminate. Incidentulă, 
fiice-se, nu va ave urmări, deorece afa
cerea s’a aplanată prin esplicărl amicale. 
Ministrulă de esterne sârbă MijatovicI 
și prefectulă poliției GeorgievicI s’au dusă 
la ministrulă plenipotențiară austro-un- 
gară Hegenmuller, ca să’șl esprime re
gretele loră pentru acestă incidență. 
S’au făcută două arestări.

Unprii iute taaoi și Moscali.
„Kolozsvâr“, într’ună articulă 

dela 2 Noemvrie, vorbindă despre 
raportulă în care se află națiunea 
ungurescă față cu marile puteri 
Germania și Rusia, constată mai 
întâi, că e neaperatu nece
sarii ca Ungurii se se alăture ho- 
tărîtu și fără nici o reservălauna 
din aceste puteri. Pledeză apoi 
pentru alianța Unguriloru cu Ger

mania, aducendu între altele urmă- 
torele motive :

Sentimentele și interesele nostre de 
esistență nu ne permită să ne alăturămă 
la puterea slavă. Centra unei asemeni 
hotărîrl se opune caracterulă politică 
ală națiunei ungurescl, se opună tradi- 
țiunile nostre istorice, cultura, religiunea 
și tote sentimentele nostre. Amă da 
totă, ce pănă acum amă câștigată cu 
grele lupte, amă smulge rădăcinile ras- 
sei națiunei și ne-amă rupe de totă tre- 
cutulă nostru, ca se începemă din fun
damentă o vieță nouă. Amă pune în 
jocă tote avantagele năstre politice 
fără a pute fi siguri, decă în schimbă 
amă pute căpăta o recompensă celă pu
țină egală.

Apoi chiar lățirea slavismului este 
ceea ce amenință mai multă esistență 
națiunei nostre. Acestă credință este în
fiptă în corpulă statului maghiară pre- 
tutindenea. Naționalitățile năstre, cari 
tindă la răsturnarea stăpânirei ungurescl, 
cu escepțiunea unei mici fracturi, cultivă 
simpatii rusescl. Mai adaagemă, că în 
Austria, care stă cu noi în strînse legă
turi, influința slavă a ajunsă atâtă de 
departe, încâtă în însămnată parte este 
de o putere egală cu cea germană. A- 
lipirea la slavismă ar esploata acestă di
recțiune pentru a cuceri întrega monar- 
chiă și mai curendă ori mai târdiu ar 
pute aduce disolvarea rassei maghiare. 
In decursulă timpiloră ar pute ridica 
aici ună ală doilea puternică stată slavă, 
der în acestă stată abia ar fi posibilă, ca 
națiunea maghiară să mai joce ună rolă 
ponderosă.

Interesele nostre de stată involvă în 
sine mandatulă de a ne alipi la alianța 
cu Germanii. Cultura și instituțiunile 
nostre în esență suntă aceleași cu ale 
Germaniloră.... Afară de acestea, de o 
parte diferența acută a caractereloră, de 
altă parte raporturile geografice și po
litice de stată, pe timpuri neprevădute 
facă imposibilă, ca elementulă germană 
să contopescă în sine Maghiarimea, ce e 
inferioră în numără și putere.

FOILETONUL# „GAZ. TRANS. “

Luxul! fiorilor!.
Lucru sciută de toți este, cumcă 

moda îșl bate jocă de ori și ce logică.
Astfelă femeile îșl împodobescă pă- 

rulu loră cu roșele cele mirositore pe 
timpulă, când întrega natură dorme som- 
nulă celă lungă ală iernei, în vreme ce 
în decursulă verei, când co- iii Florei 
ocupă cu vitejiă întrega câmpiă și văile, 
apară pe pălăriile dameloră totă felulă 
de flori artificiale.

Așa deră dorea, fire-ar ea artifici
ală ori naturală, face parte din obiectele 
de luxă ale timpului nostru, tocmai așa 
precum a fostă în timpurile trecute.

Ca și ună simbolă poetică apare ea 
atâtă în istoria vechiă, câtă și în cea 
nouă, ornândă când mormintele eroiloră, 
cândă ruinele cetățuiloră1, aducendu-șl 
omagiile sale atâtă frumseței, câtă și glo
riei, neuitândă a împleti și viitorului cu
nunile cele mai strălucitore.

Ea era stăpână peste ceremoniile 
tuturoră poporeloră celoră vechi, și bi
serica creștină, care la începută a fost 
eschis’o ca pe ună semnă ală păgânității, 
mai pe urmă totuși nu s’a mai subtrasă 
dela farmeculă ei.

Episcopulă din Poitiers, Fortunată, 
a trimisă o scrisore Reginei din acelașă 
ținută, anume Radequnda, o poesiă ele
gantă, în care se aflau și următorele 
cuvinte:

„In acestă frumosă anutimpă ală 
primăverei, toți omenii îșl orneză casele 
loră cu flori. înălțimea vostră însă să 
adunați florile cele strălucitore și să le 
duceți la biserică, ca să fiă ornate cu 
densele altarele, strălucindă astfelă în 
nisce colori prea frumose. Nusceaua 
(crocus) cea purpuriă să se asocieze cu 
vioreaua măiestosă, roșulă celă frumosă 
să fiă adeseori înlocuită cu albulă celă 
inocentă, vânătulă celă închisă să fiă 
aședată lângă verde. Este o luptă în
tre flori, una învinge prin frumsețea ei 
triumfător e, cealaltă prin profumulă ei 
celă dulce; ele întunecă tote petrile 
scumpe și’șl bată jocă de tămâiă.“

Acestea s’au întâmplată în secululă 
ală șeselea.

In Roma și adl se înfrumsețeză al
tarele dela biserica sânta Maria Magiore 
cu rose albe și cu flori de iasomiă.

In evulă mediu florea se număra 
între luxurile cele mai mari ale bisericei.

Biserica anglicană nici astăcll nu 
cunosce altă pompă pentru altare decât 

numai florile, de aceea ele au forte mare 
căutare, și mai alesă însă înainte de 
Pascl.

Odinioră Romanii îșl puneau cununi 
de flori pe capă, acestă datină însă a 
abrogat’o la începută biserica creștină.

In seclulă ală nouălea erau cunu
nile de rose ceva de tote dilele și de 
myrtă pentru mirele și miresă pe cari ’i 
cununa preotulă creștină.

Cununile de flori, la înmormântări 
scăse din usă, în curândă apară erășl, 
mai înteiu pe cosciugurile cele micuțe 
ale copiiloră creștini și au jucată peste 
totă la înmormântări de acum înainte 
rolulă celă mai importantă, pe care și 
astădl îlă jocă.

Der nu numai peste ceremoniele 
bisericescl a devenită flărea stăpână, 
ci și peste tote celelalte lucruri lumescl. 
In Francia esista ună felă de contribu- 
țiune de rose, care s’a dată pănă pe la 
finea secuiului ală șesespredecelea. A- 
cesta a fostă ună tribută, pe care tre- 
buiră să-lă aducă parlamentului pairii 
Franciei. Acelă tribută trebuia să fiă 
dusă în vre-o di a lunei lui Aprilie, 
Maiu seu Iunie, când se ținea prima șe
dință. înainte de începerea ședinței tre
buia să îngrijescă pairulă, căruia îi ve

nea rândulă să dea așa numita dare 
de rose, a înfrumseța tote apartamen
tele cu flori, și a împrăștia chiar și pe 
josă flori de câmpă și erbă verde. După 
aceea mergea în sala cea mare și îm
părțea roșele, ce erau purtate în corfe 
de argintă înaintea lui, membriloră par
lamentului și oficeriloră domestici, cari 
erau de serviciu. După ce împărțirea se 
finea și ședința se încheia, apoi da acelă 
pairă ună banchetă mare președințiloră, 
consilieriloră, oficialiloră și maestriloră 
de ceremonii.

Originea acestei datini nu este cu
noscută. Ea esista nu numai la parla- 
mentulă parisiană, ci și la celelalte par
lamente ale regatului. Mai alesă la celă 
dela Toulusa. Contribuțiunea de rose 
trebuia să fiă solvită și copiiloră rege
lui, prințiloră, duciloră, cardinaliloră 
și celoralalțl pairi. După cum se 
dice, ună edictă ală lui Enrică ală III. 
să fi ordonată solvirea acelui tribută 
mirositoră.

O estindere mare a luată în Fran
cia luxulă floriloră pe timpulă lui Lu- 
dovică ală XIV-lea, care era ună mare 
prietină ală floriloră. Elă iubea forte 
tare a sorbi sera profumulă floriloră rare 
și prețiose și în grădinile regale se aflau
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Statulă maghiarii s’a consolidată 
destulă de tare, pentru ca d. es. niciîn- 
riurințele austro-germane să nu mai potă 
fi amenințătore pentru noi. Din contră, 
acelea înriurințe chiar și în propria loră 
țâră numai luptându-se mai potă se se 
validiteze, așa precum se validiteză. 
Ll-ară părâ bine decă ară pute să ger- 
manisf*ze  Austria și la germanisarea Un
gariei nici nu se mai gândesce nime
nea. Ca oposițiă germană, care asal- 
tâză tendințele maghiare, remână sin
gură numai Sașii din Ard elă. Ei, der 
oposițiă acestora nu ne pote opri pe noi, 
ca să nu abdieemă de acele sentimente 
străine față cuGermanii, ce au mai rămasă 
icl-colo ca moștenire din vechia antipatiă. 
Avemă lipsă de Germania, și fără îndo- 
elă și ea are lipsă de noi. Avemă lipsă, 
ca în Austria să nu domineze slavismulă, 
ci germanismulă.... Decă și în senti

*) Cum vedemă, astădl cu încetulă și 
pe nesâmțite dispare dinaintea ochiloră 
noștri cirilismulă de pe tote terenele, 
după o domniă de peste o miiă de ani. 
Așa a dispărută încetulă cu încetulă 
grafica dăcâscă dinaintea cirilismului, toc
mai cum dispare acesta dinaintea lati
nismului. Alfabetulă dăcescă s’a păs
trată la Români totă în acelă chipă 
după cum s’a păstrată la AlbanesI, pe 
lângă alfabetulă grecescă și latinescă, 
și alfabetulă loră națională, despre care 
dice Hahn, că are o vechime de peste 
trei mii de ani. Românii scriau cu al
fabetulă loră pe lemne dela drepta spre 
stânga. Că Românii au scrisă pănă târ- 
cliu pe table de lemne, se vede de acolo, 
că „lecțiune44 pănă mai dăunădile nu 
s’a numită , decâtă „tablă.44 Dascălii 
cei bătrâni întrebau copiii de tablă. Țl-ai 
învățată tabla, scii tabla, țl-ai :dată ta
bla ? Acești termini scolastici suntă forte 
instructivi din tote punctele de vedere. 
Mai întâiu terminulă tablă are două ac
cepțiuni, una reală și alta ideală, ceea 
ce ne arată în modulă celă mai limpede, 
că aplicarea tableloră la scrisă și la in
strucțiune în totă decursulă timpului, în- 
cepândă dela Români, dela cari ni-s’au 
păstrată în băile dela Roșia mai multe 
table cerate cu o grafică cu totulă par
ticulară, și pănă în dilele nostre au fostă 
tare întrebuințate, de unde a urmată, 
că terminulă „tablă14, care la începută 
însemna numai lucrulă, pe care se scrie, 
numai mai târdiu s’a aplicată și la lec- 
țiunea scrisă pe tablă. Nenorocirea năs- 
tră a Româniloră ardeleni este, că pănă 
acuma n’amă putută afla nici o tablă 
scrisă cu literile cele vechi ale Vlachi- 
loră, care nu erau nici latine, nici gre- 
cesci, nici ciriliane. Multe transac- 
țiunl n’au prefăcută strămoșii noștri în 
scrisă, deși avemă dicala poporală: „ai 
carte, ai parte.44 Scrierea pe lemne a 
fostă forte obicinuită la Românii ar
deleni. Tote contribuțiunile erariale 
se scriau pănă mai erî-alaltăeri în comu
nele sătesc! pe răvașe, răboșe și pe 
țîncușe. Cuvântulă răvașă și țincușă pe 
lângă însemnarea reală-materială, are și 
accepțiunea sa ideală, unulă de scrisore, 
eră altulă de semnă. Din aceste esem- 
ple se vede, că odinidră au esistată 
între Români o grafică particulară ro- 
mânescă, care cu timpul ă a fostă alun
gată de altă grafică, rămănândă numai 
terminii: tablă, răboșă, răvașă și țincușă 
(dica) din aceea epocă memorabilă și ne- 
gurosă a istoriei nostre.

mente ne vomă apropia unii de alții, din 
acâsta ambele părți numai folosă potă 
să tragă. Ce se ține de noi, ună mij- 
locă de a ne apropia este acela, ca să 
ne lăpădămă da acea neîncredere și ne- 
pretiniă, cu care și astădl se portă o 
parte a națiunei față cu rassa germană. 
Trebue să recunoscemă, că abia în câți
va ani lumea s’a schimbată multă și în 
acestă schimbare Nemțulă s’a făcută ami- 
culă nostru.

Strașnici politici suntă „patri- 
oții^dela Kolozsvâr“! Vreu se fia 
tari sub aripi streine și nu sub ale 
loru; preferă să trăiască’n vrajbă 
cu majoritatea poporațiunei sta
tului, er de dușmani să’i apere 
Germania! Ore așa voru fi c|icendu 
și cei din Berlinu ?

SCIBILE BILEI.
In adunarea de dăunădile a comi

tetului administrativă din comitatulă 
Ciucului, viceșpanulă a presentată a- 
dunărei ună raportă asupra regulărei 
granițelor^, cu România. In sensulă aces
tui raportă, din teritoriulă comitatului 
Ciucă au trecută în proprietatea Ro
mâniei în ună locă 192 jugăre, în altă 
locă 132 jugăre, în ală treilea locă 133 
jugăre, în ală 4-lea 83 jugăre și în ală 
5-lea locă 1102 jugăre. Cu totulă 1642 
jugăre. Pentru ca comitatulă să primescă 
6re-care despăgubire pentru acestă te
ritoriu perdută, precum și pentru pădu
rile aflătore pe elă, viceșpanulă comita
tului a propusă autoritățiloră jădecăto- 
rescl, ca să profite de dreptulă garan
tată prin lege, pentru a întreprinde pa
șii necesari ca România să răscumpere 
acestă teritoriu. Propunerea s’a primită. 
S’a numită o comisiune constătătore din 

viceșpanulă, ca președinte, pretorele cer
cului respectivă, ună membru ală ofi
ciului silvanală și directorulă' montană, 
ca trimisă din oficiu. Acestă comisiune 
va ave să stabilesc ă prețulă de vândare 
și să ia tote disposițiunile necesari pen
tru acesta, avendă a-șl da raportă în 
proxima adunare a comitetului comita- 
tensă.

* * *.
Intre visitatorii de școle numiți de 

ministrulă ungurescă de culte și instruc
țiune găsimă: solgăbirăi, raportori de-ai 
comisiuniloră administrative comitatense, 
proprietari de pămentă, proprietari de 
mori, magistrii poștali: totă pedagogi. 
Ne surprinde însă numirea părintelui 
protopopă ală Trei-Scauneloră Dimitrie 
Coltofeană între acești visitatorl de șcâle 
(dânsulă pentru comunele Saciva, Lisnău 
și MăierușI), numire făcută de ministrulă 
ungurescă de instrucțiune.

Noi sciamă, că părintele Coltofeană 
e deja, ca protopopă, inspectoră școlară 
peste școlele nostre din tractulă d-sale 
și că atârnă de autoritatea nostră biseri- 
cescă-școlară superidră, er nu de minis- 
terulă ungurescă. Ce să fiă la mijlocă?

* * *
Resultatulă alegerei de deputată pen

tru Reichsrathulă din Viena, în districtulă 
Svceava-Rădăuțl-Câmpulungu din Bucovina, 
a dovodit o isbândă totală a Romăniloră. 
Anume s’a alesă în loculă răposatului 
Zotta, candidatulă Româniloră Corneliu 
Cosoviciu cu 403 voturi din 404. D-lă 
Cosoviciu, carele e și deputatulă țărei 
alesă în Suceava, aparține maiorității 
partidului națională română.

* * *
Scriitorii cehi nu mai voescii să lucreze 

pentru opera prințului de coronă „Aus- 
tro-Ungaria în cuvinte și tablouri*,  decă 
nu se ține sâmă de dreptulă publică (de 
stată) ală Cehiloră, decă țările coronei 
boeme nu suntă deopotrivă tratate în 
operă, ca Ungaria, și decă titlulă cărții 
nu se schimbă dicându-se „Austro-Un- 
garia-Boemia în cuvinte și tablouri14, ori 
„Austro-Boemia-Ungaria etc.44 Lumea e 
curiosă să vadă, ce va eși de aci, deârece 
se vorbesce, că prințulă de coronă ar fi 
contra cererei Cehiloră.

* * *
Din Reghinulă săsescă se scrie, că 

tergulă de tomnă, ce s’a ținută acolo, a 
fostă bine cercetată. Fiindcă s’au mâ
nată la târgă forte multe vite, pre
țulă loră a fostă cam slabă. Părechea 
de boi grași s’a vândută cu 300 fi., mai 
slabi cu 150 fi. O vacă 40—80 fi. Cu 
totulă s’au vândută 300 cai, 5200 vite 
cornute. *■ * *

Culesulu de vii în părțile Bistriței și 

ale Reghinului a dată resultate forte slabe! 
în părțile Devei vinulă are să fiă mai 
bună, der mai puțină ca celă din anulă 
trecută; în părțile Mediașului culesulă 
viiloră a dată rdde forte satisfăcătore 
atâtă în ce privesce calitatea, câtă și 
cantitatea.

** £
In cancelaria cărțiloru funduare dela 

tribunalulă din locă se va vinde la 8 
Noemvre nou c., 9 ore a. m., realitatea 
Benei Voicu Vulcăneană prețuită cu 267 
fi. și la 9 Noemvre, drele 9 a. m. rea
litatea lui Karl Szekely și Iuliana Csorlai 
prețuită cu 1200 fi.

** *
La cererea sa, sublocotenentulă în 

reservă George Bârsanu dela reg. 2 de 
inf. a fostă liberată din servițiulă ar
matei. ** *

Duminecă în săptămâna trecută, po
liția din Budapesta a oprită cu puterea 
lucrările pe locurile de încărcare și des
cărcare ale societății de navigațiune pe 
Dunăre. La întrebarea ce i s’a făcută, 
poliția a răspunsă, că o face acesta în 
puterea § 19 art. de lege LIII din 1868, 
care opresce lucrulă Dumineca pe piețele 
publice.

** *
La tergulu de vinuri, ce s’a ținută în 

șăptămâna trecută în Sibiiu, s’a adusă 
forte multă vină. S’a vândută vadra ar- 
delenă de mustă de Ohaba cu 1 fi. 30 
cr. pănă la 1 fi. 60 cr.

* * *
Alu doilea concerta cu abonamentă 

ală orchestrei orășenescl din locă se va 
da Joi în 8 Noemvre a. c. în sala ho
telului Nr 1.

** *
Universitatea săsescă ’șl-a începută 

în Sibiiu ședințele ordinare.

„0 surprindere/1
(Fine.)

Ceea ce intereseză însă casulă acesta 
pe poporală slavă este, că accentuămă 
simplu faptulă, că literile ciriliane sufere 
o perdere sâmțitore și că în Europa, în 
locă de a se lăți și de a progresa, ca 
grafica cea mai perfectă, preste totă perde 
din teritoriulă, unde se întrebuințeză. Că 
Românii, dela cari poporală slavă a 
așteptată multe, scotă literile ciriliane 
din biserica gr. or. și introducă literile 
germane latine, este ună evenimentă, 
care, fiind-că a (venită fără veste, a sur
prinsă și va da ocasiune poporului slavă 
să cugete asupra teritoriului ce-lă ocupau 
odată literile ciriliane, asupra causeloră 
pentru care dispară și asupra teritoriului, 

unde se mai află.*)  Literile ciriliane nu 
suntă pentru Slavi ună lucru indiferentă, 
ci o parte bună din naționalitatea loră, 
vestmântulă în care se înfățiseză de obi- 
ceiu limba slavă. Literile ciriliane se țină de 
caracteristica particulară a poporului slavă 
și se va cuveni poporului slavă să medi
teze, că acestă particularitate specialiș
ti că totă mai multă dispare în curentulă 
celă nivelatoră ală culturii moderne. E 
de lăudată poporală germană, că are 
bărbați, cari țină cu atâta tăriă la literile 
loră germane, ce nu suntă decâtă litere 
latine, mai multă seu mai puțină colțu-

paturi mari de viorele, flori de portocală, 
iasomiă, tuberose, heliotrope, hyacinthe 
și narcisse. Predilecția regelui de sine 
se înțelege, că a fostă imitată în pala- 
turile bărbațiloră însemnați. Acea casă 
de porcelană, în1 care se țineau sărbă
torile cele mai splendide, purta numele 
„Palais de Flore44 (palatulă deiței Flora). 
Ună capriciu regescă însă a nimicită 
acelă paiață de porcelană. Elă a cădută 
deodată cu d-na de Montespan în dis- 
grațiă și în loculă său se ridica ună alt 
edificiu imposantă, în onorea stelei sale 
celei nou răsărite, adecă în onorea d-nei 
de Maintenon. Acesta s’a numită Tria
non, și a fostă edificată în stilă italiană, 
din marmoră roșiatică împodobită fiindă 
cu o balustradă grozavă, care încoțona 
întregă edificiulă, ornată fiindă și cu 
statue de marmoră, corfe, urne și co
rone.

Lenotre a aflată ună nou stilă pen
tru întocmirea grădiniloră regale. For- 
toulă scrie în „Fastes de Versailles44 ur- 
mătorele:

„Când se întâmpla ca să viu dela 
Versailles la Trianon, trebuia să credl 
că s’a schimbată țâra și zona și că ai 
ajunsă la cine scie ce vilă deliciosă a 
Italiei. Pământulă astfelă este înfrum- 

sețată și întraurită de flori și de mar
moră, care se oglindeză în apele cele 
line, încâtă ți-se pare, că aici lucesce 
ună sore mai caldă împrăștiindu-șl peste 
întrega câmpiă splendorea sa.44

(Va urma.)

Poesii poporale.
Culese de Iuliu XtoldovanU. 

Așa dice frunt^a’n plopă, 
Că dragostea nu-i norocă; 
Așa di ie frunda’n vie, 
Că dragostea nu-i soție; 
Unde dragostea se pune 
Nici îi frică, nici rușine.*
Fată mândră calapără, 
Face-țl-ai gura isvoră 
La celă capătă de răzoră 
Bândă apă să beu cu doră.

*
Dulce-i gura de copilă 
Ca și mierea din stupină, 
Dulce-i gura de nevastă 
Ca și mura de pe costă.

*
Mândră-i lelea ’n sărbători, 
După dânsa stai să mori, 
Când o vedl într’alte dile 
Arde cămașa pe tine.*
U-i u-iu, că iu mă chiamă, 
Iepurele-i bună de zamă, 

Iepuroica de friptură, 
Lelea de țucată în gură.

*
Frundă verde de cicore 
Țucu-țl ochii lelișoră;
De când nu te-am sărutată 
Buzele mi-s’au muiată, 
Sângele s’a făcută apă, 
Inima în mine crâpă.

*
Hăi leliță trupă de flori, 
Nu da gura la feciori, 
Ci-o lasă pe sărbători;
Atunci hai și ml-o dă mie, 
Eu țl-oiu da sufletulă țiă.

*
Frundă verde de bujoră, 
Măi bădiță, bădișoră
Mândra ta more de doră.

*
Decâtă cu doră și urîtă, 
Mai bine ’n negru pământă; 
Decâtă cu doră și năcază, 
Mai bine pănză p’obrază.

*
Pănă-i lumea draculă more 
Căci nici capulă nu mă dore; 
N’am murită păn’am fostă mică 
Der acuma că’să voinică;
N’am murită păn’am suptă țîță 
Der acum că am drăguță.

*
Frundă verde-a pădurii 
Pune m’oiu și-oiu chiui.

Să tremure ghiața ’n vale 
Să iâsă mândra în cale.*
Multă mă uită din delă în luncă 
Să vădă mândra unde lucră, 
La miâdădi und’se culcă,
Să mă ducă ca să-i facă umbră, 

Că-i albă ca domnele 
Șl-o pălesce sorele.*

Etă badea trece dealulă 
Că’i cunoscă frâulă și calulă; 
Ba cjâu elă nu-i bădița, 
Că’lă cunosce lelița.

*
Nu-i ceteră nici cimpoiu 
Să-mi bată gura ’napoi, 
Cetera-i de lemnă uscată, 
G-ura mea s’aude ’n sată,

*
Frundă verde săcărea, 
Maică, măiculița mea, 
Când ai fostă cu mine grea, 
Maică, rău îți mai părea, 
Deră decă m’ai făcută, 
Ție bine țl-a părută;
Ml-ai făcută plaponă de lână 
Fașiă de mătrăgună 
Și legănă de măgherană 
Să mă legănă de măgană.*
Nu bate dămne lumea, 
Cum ai bătută pădurea 
De nu-i ierna frundă’nea.

(Va urma).
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rose, pentrucă ei cu dreptă cuventă pri- 
vescă în ele espresiunea rassei loră. Cu 
atâta are temeiu mai mare poporală slavă, 
de a conserva Eterile ciriEce, cu câtă 
grafica ciriEană este, după esprimarea 
bărbațiloră germani celoră mai învățațî, 
grafica cea mai perfectă, ce o pote arăta 
omenirea; der suntă numai părțile orien
tale și meridionale ale poporului slavă, 
care conservă și cultivă grafica cirifică în 
biserică și pe terenulă mirenescă, pe când 
părțile apusene au perdută Eterile ciri
Ece și astădl încă totă întârdiă a se în-, 
torce la Eterile cirilice și să părăsescă pe 
cele germane latine, după cum au pără
sită de multă Eterile germane.

O învățătură s’ar pute lua din fap- 
tulă acela, că Românii au scosă din bi
serica loră gr. or. literile ciriliane și au 
introdusă în loculă loră pe cele germane- 
latine. Românii credă a fi datori cătră na
ționalitatea loră a depărta tote elemen
tele străine, a curăți ființa rassei loră de 
amestecături străine; ei se adună și iau 
hotărîrî de a scote grafica slavă ciriEană, 
măcarcă se potrivesce mai bine pentru 
ortografia limbei române, decâtă grafica 
germană-latină, și de a introduce în căr
țile bisericescl Eterile latine, pentrucă 
Eterile latine suntă după părerea loră oi 
parte istorică a caracterului loră romană, 
o parte bună a rassei loră latine, care 
trebue reocupată pe tote terenele. Ro
mânii nu întrebă pe poporală slavă, că-i 
place seu nu-i place, că Românii scotă 
din biserica loră gr. or. Eterile ciriEce, 
care au fostă în ea sute de, ani între
buințate, și le substitue prin cele germane- 
latine. Românn sciu, că Eterile suntă o 
afacere culturală, și de poEtică atâtă de 
depărtate, ca ceriulă de pămentă, și nu 
se interesâză de doctrinele și de instruc
țiunile, pe cari mâni active caută să li-le 
oferescă. Românii, avendă voința de a 
introduce Eterile latine și în biserica 
loră gr. orientală, pentru-că corespundă 
naționafitățn loră, voră sci să dea acestei 
voințe espresiunea corăspundătore și să 
pășăscă dela voință la faptă.

Ună poporă mică, ca Românii, scie 
să-și conserve naționalitatea sa și a 
pute servi de modelă părțu apusene a 
poporului slavă, cum îșl reocupă grafica 
sa primordială. T6te obiecțiunile ordi
nare îșl perdă ponderositatea loră față 
de faptulă, că Românii introducă astăcjl 
în biserica loră gr. or. Eterile latine |în 
loculă literiloră ciriliane, ceea ce nici 
astăcjl nu-i pre târdiu. Protestele, că o 
astfelă de schimbare astădl nu se mai 
potrivesce n’au, locă și și obiecțiunea, 
că esercițiulă celă îndelungată de sute 
de ani și obiclnuința cu literile cirile 
voră face greutate schimbărei, se slă
besce prin împrejurare^, că Românii 
tocmai din biserică, la care ține popo
rală atâtă de tare, voră să scoță literile 
ciriEane, care au stată atâtea sute de 
ani în biserică. Decă grafica ciriEană 
este o parte bună din naționaEtatea po
porului slavă, o parte însemnată a rassei 
sale, ba și mai potrivită pentru orto
grafia limbei slave, totdeodată o proprie
tate istorică a părții occidentale a popo
rului slavă, atunci acestă convicțiune 
ar trebui să-și afle espresiunea corespun- 
4ătore.

Pentru perderea, ce o sufere grafica 
ciriliană prin Români, ar trebui să se 
caute despăgubire în teritorulă occiden
tală slavică. Deși poporală slavă va 
trebui să primescă cu părere de rău sco- 
terea literiloră ciriEane din biserica rom. 
gr. or., totuși va trage învățătură corespun- 
âătore din acăstă faptă, cum șă-șl recâș
tige naționaEtatea, caracteristica sa, decă 
aceea a fostă pierdută. Poporală slavă 
din partea apusenă este în posițiune pe 
basa constituțiunii și în specială pe basa 
art. 19, de a-șl conserva și cultiva na
ționalitatea și limba sa. De naționalitate 
se ține și grafica (scrisorea). Decă gra
fica este străină, atunci nu putemă vorbi 
de o naționalitate propriă. După cum 
poporală slavă este chemată, pe basa 
legei fundamentale de stată, de a-șl cul- 
iva și conserva naționaEtatea sa, carac- 
t

teristica sa, totă așa este de îndreptățită 
și îndatorată pentru conservarea sa de 
a-șl reocupa tote elementele primor
diale ale naționalității sale istorice. 
Spre scopulă acesta îi dă legea funda
mentală a statului dreptă inviolabilă. 
Negreșită, că pentru acesta trebue să 
esiste mai întâiu voința și apoi să urmeze 
fapta, precum au dovedită Românii.

Din adunarea comitatensă a 
Brașovului.

In adunarea comitatensă ordinară 
tomnă a Brașovului s’au pertractată 
de obiecte. Intre altele, s’a roportat

de
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despre trebile pubEce din comitată și 
despre activitatea administrațiunei, s’au 
comunicată mai multe legi și numiri con
sulare, s’a desbătută asupra emisului mi- 
nisteriului de interne privitoră la statu- 
tulă orășenescă despre încetățenire în 
comuna Brașovă, precum și asupra emi
sului privitoră la înființarea unei farma
cii în Satulungulă Săceleloră, și după o 
scurtă, der agitată, desbatere s’a primită 
propunerea comitetului permanentă, d’a 
nu se recomanda ministrului înființarea 
acestei farmacu. Proiectulă de bugetă 
ală comitatului pe 1889 s’a primită. S’au 
alesă în comitetulă administrativă : Chris
tian Porr, Karl Resch, Iosefă Duk, Dr. 
Ed. Grusbeth și Ioh. Imrich. In comite
tulă verificătoră: Fabricius, Ridely, Stră- 
voiu, Schlandt și Dr. Zeii. S’a încuvi
ințată să se plătescă societății de cons- 
trucțiuni restulă de 29,000 fl. pentru 
zidirea spitalului militarii din fondulă de 
construcțiune a șoseleloră. Se decide 
în principiu facerea unui împrumută de 
45,000 fl. pentru fondulă spitalului mili
tară și s’a însărcinată comitetulă de 15 
să tracteze asupra modului și duratei 
ștergerei datoriei. Cu supraveghiarea spi
talului militară au fostă însărcinați con- 
tabilulă primă și inginerulă Karl Fruh- 
bek pe lângă o lefă anuală de 200 fl.

S’a stabilită apoi arunculă de în- 
cvartirare militară cu l3/4% și 1%% și 
arunculă pentru fondulă jurisdicțiunei 
ală bolnaviloră cu 1%. Diferite soco
teli comunale, precum și preliminarulă 
de cheltuell ale comuneloră pe 1889 s’au 
primită. Deasemenea s’au primită ho- 
tărîrile representanței comunale privitore 
la alegerea celoră doi medici ai orașu
lui și a curatorului și controlorului spi
talului, precum și ună stătută asupra 
transportului de animale mici vii și ună 
stătută asupra spargerei petrii pe teri- 
toriulă comitatului. Statutulă asupra 
plantațiunei arboriloră pe șoselele comi
tatului s’a modificat într’acolo, că de plan- 
tațiunea și întreținerea arboriloră au să 
îngrijescă singuraticile comune pe lângă 
cuvenita rebonificare.

Mai amintimă, că institutulă de 
bani „Albina“ a fostă primită în ren- 
dulă aceloră institute de bani, în care 
se potă depune bani comitatensl și or- 
fanali. Recursulă eforiei gr. or. și ală 
lui I. G-. Popă și consoțl în afacerea lo
cului de patinată din Scheiu s’a predată 
comitelui supremă' ca să-lă înainteze mi
nistrului de interne.

ULTIME SCIR1.
Cernăuți 3 Noemvre. Profesorii 

facultăților!! profane au predatu 
aeji rectorului universității de aci 
unu protestă în scrisu, prin care 
pretindu a apăra caracterulu ger
mană alu universității. Rectorulu, 
unu teologu românu, depusese în 
dietă jurămentulu în limba ro
mână. Corpulu profesorală vede în 
acesta o lovitură dată caracterului 
germanii alu universității, care 
este garantată prin lege și ridică 
protest espres contra orî-cărui pasu, 
care ar pute amenința într’unu 
modu seu altulu caracterulu ger
mană ală universității. Rectorulă 
a răspunsă deputațiunei, care i-a 
predată adresa, că densulu a con
siderată jurămentulă ca o afacere 
curată privată.

Vinarsu s£u rachiu.
(Prelegere publică dela mediculă Petru Argin- 
tariu. Din cartea „Merinde dela școlă“,’ de Dr.

Georgia Popa.) 
i (Urmare).

Consecința primă și cea mai cunos
cută la cei ce beu vinarsti este, că vine

în disordine și se întrerupe digestiunea 
seu consumarea, slăbesce activitatea sto
macului. Acesta e starea Ice o numimă 
de comună, deși nu corectă, catarii, de 
stomaci. Din lipsa digustiunei, e naturală, 

scade apetitulă, și cu acestă scădere 
turbură tote relațiunile de nutrire și 
subsistință ale corpului.
După lipsa de apetită, continuândă 

vinarsulă, urmeză greța în o dimi-

se
se 
de

cu
neță ca într’alta, și sforțarea la vomată. 
Veți înțelege, căstomaculă, ostenită de 
ună lucru greu, cum e vomarea, nu mai 

■ pote ca, în restimpurl, să funcționeze 
ț de ajunsă a consuma nutrimentulă. Din 
• apetitulă micșorată, din îngreunarea după 
l o mâncare, din slaba funcționare a sto

macului, omulă simte — seăderea pute- 
' riloră sale. Cercă să suplinescă acestă 

scădere, și alergă la vinarsă, permițen- 
' du-șl cantitate mai multă; și acum șl-a 
. făcută rău mai mare, că estinde morbulă.

Din stomacă, morbulă se estinde și 
atacă pelița de umedelă din gâtă și din 

' gură, formândă aici adevărată catară, 
adecă catarii de gătii. O flegmă grosă și 
tenace acopere păreții gâtului: n’o pu- 
temă lăpăda, fără numai în parte, după 
o tușire lungă și grea, și lăcrămândă de 
nădușelă. Totodată, asemenea flegmă 
grâsă s’a aședată pe limbă, și împedecă 
organele gustului de nu mai potă func
ționa cu receruta sensibilitate și fineță. 
Decă acum mâncarea nu posede arome 
tari, ună stimulă ca să producă irita- 
țiune, omulă dice că nu e de bună 
gustă și nu e delicată. Așa e și cu 
beutura, nu se îndestulesce cu cantitatea 
de vinarsă de pănă acum, fără pretinde 
seu mai multă seu mai tare. Chiar 
acestă morbă ală gâtului face să crescă 
setea. Morbosulă crede, că numai setea 
șl-o stempără când continuă cu sprituo- 
sele. In faptă însă, durerile, ce se alină 
pentru momenta, 
mai mare.

Dela catarulă 
părândă setea cu 
ajunge de regulă la catarulu de gâtlegiu 
său de laringe, ce ne este aparată ală 
vocei. ScițI că în unele stadie cunăs- 
cemă, încă de pre voce, omul ce trăesce cu 
vinarsă. Vocea e aspră, dură, signifi- 
cativă ca la nici unulă dintre celel’alte 
morburi ale gâtlejului.

Urmeză acum, ca mai din tote morbu- 
ile gâtlegiului, catari, de plumâm, fortea 
periculosă. Beutorulă tușesce și aruncă 
puțină flegmă. Tusa e caracteristică; de 
pre tușă se cunosce îndată suferința 
acelei persone. In apropiere ne lovesce 
mirosulă de vinarsă, răspândită din gură 
și din gâtă. După esperiință, din acestă 
catară se desvoltă ușoră acea aprindere 
seu inflamațiune de plumânl, ce la beu- 
torl o finesce adesea mârtea.

Continuândă, vină morburile, cari 
cu greu se potă vindeca, seu nicidecum. 
Intre acestea majoritatea casuriloră de 
inflamațiune de ficați, seu de maiu, se 
reduce la beuturî. Este menițiunea fi
catului să ajute la digestiune, să forme 
sânge și să-lă curețe de materiile dău- 
nătore. Deci înțelegemă că e fatală in- 
flamațiunea, ce-lă reține de funcțiunile 
enarate.

întrebuințarea necurmată a spir- 
tuoseloră produce iritațiune mare asu
pra reruncliiloru (renunchl), cari în cu- 
rendă nu mai potă satisface deplină 
funcțiunei loră, pentru urinare, întru a 
lăpăda prisosulă apei, scl. Acestă stare 
a rerunchiloră altereză activitatea inimei 
și causeză mai alesă la beutori de vi
nars hydropesia său boia de apă. Se adună 
apa în vasele corpului, că rerunchii și 
inima nu și-au făcută deplină datorința. 
ScițI, ce grele suntă suferințele în boia 
de apă!

Stricăciunea, ce o face vinarsulă în 
sistema nerviloră, o vedeți înși-vă, că 
beutoriloră le tremură degetele și mâna. 
Vinele încă, altmintrelea moi și estensi- 
bill, devină aspre și fragile.

Voiu accentua tare, că erorii și me
dita din spinare suferă forte multă dela spir
tuose și alesă dela vinarsă.Din daunarea

revină cu violență

de gâtă, mai stem- 
vinarsă, morbosulă

crerilorii urmeză naturală o scădere a 
puteriloră intelectuali și morali. Ați vă
zută omeni diEgențl, deștepțl, voioși, că 
după ce s’au dată vinarsului, și-au per- 
dutu din pricepere și inteEgință, nu mai 
au sporiu la lucru, suntă indiferenți și 
fără energiă. Acum eră lipsa de ener- 
giă, adecă lipsa de o voință tare, este 
causa că ajunsă în acestă stadiu, omulă 
nu se mai pote lăsa de beutură. Ce-lă 
așteptă? o morte grabnică, de apoplec- 
siă, seu — ceea ce este mai durerosă 
— nebunia (neroejia, pierdere de minte).

Multe deslușiri folositore le avemă 
dela statistică. Voiu cita datele ce s’au 
culesă de curendă în archiducatulă Au
striei inferiore. Acestă țeră e mai aprope 
de noi, dintre celea cari portă o statis
tică, deci — în lipsa de date proprie — 
acelea se potă referi și apEca mai bine 
la stările nostre. Intre morboșl în spi
tale, suntă acolo 47%, cari din beu
turî spirtuose au luată causa, directă 
seu indirectă, la morbulă ce-lă portă. Și 
erășl între aceștia suntă 15% —16% în 
nebuniă; escesivl și periculoși, spaima 
celoralalțl nefericiți. Nimică mai tristă 
și mai înspăimântătoră, decâtă nebunia 
seu „deErulă“ omului beutoriu. Se a- 
runcă, sfășiă, sparge. Suntă mai multe 
gradurl de deliră. Unu se vindecă, dâr 
cu greu ; mulțl moră. Nu voiu enara 
acele scene înfiorătore (Emoțiune).Trecă 
la date, la cari am observată, că ați tre
sărită. Eu unulă am temă nu cumva 
reaEtatea să fiă încă mai tristă. SpiritU- 
osele s’au estinsăpănă în regiuniiejînalte. 
Acelora le dă mâna a se lecui a casa, deci 
nu cercă spitale,și se subtrag dela statistică. 
Ați audită dicendu-se că domnulă său 
domna cutare sufere, o iritațiune în gradă 
mare, seu de nervositate scl. Se scie 
că iritațiunea și nervositatea suntă a- 
dese numai termini convenevoll pentru 
urmări din spirtuose. Mediculă mai 
vede, la secțiuni, că s’a formată o gră
sime la inimă, semnă că repausatulă a 
beută vinarsă, doră puțină, însă regulată 
și prin acesta s’a slăbită puterea de re- 
sistință a inimei în contra morbului; 
altminterea inima învingea și salva o 
vietă. Deducă deră, că datele citate 
nu suntă esagerațiune.

(Va urma).

Rectificare. Suntemă rugați a pu
blica ca rectificare, că „Tatălu ,nostruu, 
cântată în biserica gr. or. română din 
Lugoșă cu ocasiunea adunării generale a 
Societății pentru fondă de teatru română, 
despre care la timpulă său s’a făcută 
amintire în colonele foiei nostre, este 
composiția regretatului G. Porumb eseu.

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Septemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.33
Argintă românescă . „ 9.30 9.35
Napoleon-d’orI . . . „ 9.59 M 9.62
Lire turcescl . . . „ 10.90 M 10.95
Imperiali.................. „ 9.90 11 9.95
GalbinI.................. „ 5.70 n 5-76
Scris, fonc. „Albina“6’/o „ 10L— n —.—

„ „ n 57o „ 98— H 98.50
Ruble rusescl . . . „ 126— » 127—
Discontulă .... 67,-8% pe ană.

Cursulâ la bursa de Viena 
din 3 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4%............................
Renta de hârtiă.5°/0.................. ' , .
împrumutul^ căiloriî ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloriî ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloriî ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloriî terate de 

ostil ungare (3-a emisiune) . . 1 
Bonuri rurale ungare.......................
Bonuri cu clasa de sortare .... 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Renta de hârtiă austriacă 
Renta de argintă austriacă . 
Renta de aură austriacă . .. 
LosurI djn 1860 ..................
Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credităaustr. 
Galbeni împărătesei . . . . . . 
Napoleon-d’orI.................... ....
Mărci 100 împ, germane .... 
Londra 10 Livres sterlings . . .

cu cl. de sortare 
rurale transilvane 
croato-slavone .

101.45
92.40

144—

98.50

117.25
105.25
105.25
104.75
104.75
104.50 
104.—
82.25 
82.70

109.45
140—
875—
304.50 

. 309:90
5.77
9.64

59.60
121.55

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Unu mecanicii română,
care a făcută studii seriose și a practicata timpă de doi ani în Bel
gia și în Germania, dupăce a fostă ocupată la calea ferată în 
Brașovă și în Tergoviște, provS4utd fiindu cu forte bune certificate 
legalisate de autoritățile germane, caută ocupațiune la o loco- 
mobilă stabilă, de trierată, la o mașină de lumină electrică, într’ună 
atelieru ori într’o fabrică.

Informațiunl dă Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei^

A vist i-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

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

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovă la Pesta:

Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucurescî:
Trenulii accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedi.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedi.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:

Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedi.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Beșnovu-Zemesci-Brană la Brașovă: 10 ore înainte de amedi.
b) „ Zizinu, la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Sfcuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) „ Sdcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

A. Plecarea posteloru:

b) 
G 
d) 
G

Dela Brașovă la Reșnovă-Zernesci-Branit: 12 ore 30 m. după amedi. 
„ „ „ Zizinu: 4 ore după amedi.
„ „ în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.
„ „ la Făgăraștk: 4 ore dimineța.
„ „ la Săcele: 4 ore dimineța.

Se deschide abonamente pre anulu 1888
la

77

AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 <|i 
a lunei în numeri' câte de 2—3 cdle cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o dră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicțiloră 
din fa.miliă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII, piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘/2 — 3*/ 2 cdle; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunî, — 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-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanțil primeseft gratisă totă alu patrulea esemplară.
Numeri de probă se trimitu gratisu ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania.
-------

Toții de aci se mai potti procura și următorele cărți din editura propria:
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 românescî în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. U. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericescl la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuventărl bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fl.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinarn. Prețulă 20 cr.

Idealul!! perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omfi de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdutij de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

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

Codreanu craiuIu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

UltimulO Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

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

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
dăpă 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
țulă 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 Bi de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, H, HI, 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 aniu- 
sante. Prețulă 30 cr.

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiali), a în- 
vSțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-unu opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în mSstu'a în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învâ- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

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

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 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țătorii și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

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

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

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pân4ă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50—3 flor.; 
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl.., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


