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„Gazeta- iese în fie-CHre 41 
Abonamente pentra Ansu j-Ongar 
Pe unu unu 12 fl., pe ș6selun 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate

Pe unu unu 40 franci, pe șese 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumără Ia tâte ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

AOonamentntu neutru Brașovu: 
laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiujCi I.: pe unii ană 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du sul ii în 

casă: Pe unu anu 12 A- P® 
șAbu luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplArd 6 cr. v. s(n 

16 bani.
Atâtu abonamentele ofttv și 
inaerțiunile suntă a ee plăti 

înainte.

Nr. 83. Brașovu, Vineri 14 (26) Aprilie 

ISTovi abonamentii 
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. s'a deschisu nou 

abonamentu la care învitămu pe top amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:J
Pentru Austro-Un gări a: pe trei luni 3 fl., 

pe șese luni (» fl., pe unti ană 1*2 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unti 
anti 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-Un^aria: pe anti 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

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

Domnii, cart se vorii abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuritii și 
a arăta și posta ultimă.

Adminisîrațniflea „Gazetei Transilvaniei".

Noue agitațiuni unguresc!.
In ajunulu Invierei Domnului, 

foia ungurescă „Budapesta Hirlap“ 
a surprinsă pe cetitorii săi cu ur- 
mătorulu articulu, pe care îlu re- 
producemu în întregu cuprinsulu 
seu, pentrucă elu este o nouă do- 
vedă despre răutatea cu care șo- 
viniștii unguri uneltescu și agi- 
teză în contra naționalității ro
mâne :

Se susține, că Vancea, metropolitulă 
dela Blașiu, ar fi clisă într’o adunare — 
după cum ni-se scrie nouă — că „pe 
Unguri și fără de arme îi putemă cu
ceri ; trebue cumpărată totă proprietatea, 
căci ala cui este pământulă, ală aceluia 
e patria și cu timpulă mare parte a 
Ardeiului va veni în mâna Valachiloră“. 
Aceste cuvinte ori le-a disă capulă bi- 
sericei greco-catolice, ori nu le-a disă, 
ele însă suntă adevărate. Nici Bismarck 
n’a cjisQ alta ceva, când a hotărîtă să 
cumpere în Posen proprietățile nobililora 
poloni și acelea să le împartă între ță
ranii germani pe lângă amortisare înde
lungată, spre care scopa Germania a în
temeiata o bancă deosebită, amăsurato 
voinței cancelarului. Totă acestă poli
tică o urmeză, cu mai multă brutalitate, 
și Rușii și Slavii de mecță-di, cari pură 
și simplu confiscă într'ună loca proprie
tățile Polonilora, în alta locă pe ale 
Turciloră și le liciteză între sine cu 
preță de batjocură. Streinilora nu le 
este iertată a-le cumpăra. Și în Româ
nia s’au luată disposițiunl prin lege ca 
pământulă să nu ajungă în mâni streine.

La noi în Ungaria nimenea nu șl-a 
bătută capulă cu aceea, că ală cui să 
fiă pămentulu patriei: să rămână ală 
Maghiariloră, ori nu. Pe câți proprietari 
de pământă se nimicescă, pe ațâți cum
părători vina din străinătate, din Austria, 
ort cine scie de unde și în ultimii de
cenii multe, multe mii de jugăre, care 
au fostă proprietatea Maghiariloră, au 
trecută în manile Nemaghiariloră, despre 
cari nu totdeuna este sigură, că voră 
deveni buni Maghiari.

E lucru naturală, că în modulă 
acesta se voră vinde multă mai multe 
proprietăți mijlocii și mari, decâtu mici 
parțele țărănescl, dedrece cumpărătorii 
acestora suntă mai cu semă totă din 

acelașă sată, pe când proprietățile mai 
mari suntă de o valore comercială mai 
generală. Mai departe, multă mai rară 
se întâmplă, ca proprietatea mare să se 
cumpere și să se împarță, decâtă ca 
parcele mici să se cumpere la olaltă și 
să se comaseze. In privința economică 
este uuă procesă sănătosă acela, prin 
care proprietățile de totă mari se îmbu- 
cătățescă și astfelă se asigură o esistență 
solidă nu la una, ci la mai multe familii. 
In astfelă de cașuri și rodirea este multă 
mai mare și cultivarea pământului se face 
mai bine, fiindcă însuși proprietarulă îșl 
lucreză pămentulă său.

Acum însă noi nu vorbimă despre 
politică economică, ci privimă lucrulă 
din punctulă de vedere ală politicei de 
stată și naționale. In stată classa mij- 
lociă este ună factoră politică și socială 
mai puternică decâtă țărănimea, deorece 
inteligența lui este mai superioră, cres- 
cerea lui, tendințele și independența lui 
este mai mare și astfelă elu este chie- 
mată a purta rolulă conducătoră. Fără 
proprietate de pământă acestă classă 
mijlociă devine ună proletariată neme- 
șescă și nu’șl pote esercia asupra popo
rului de rând influința, pe care ar esercia-o 
când ar ave proprietate. Acesta o es- 
periămă pretutindenea și cu deosebire 
în timpulă mai nou în Ungaria, de când 
se nimicesce nobilimea, care timpă de 
secuii a susținută statulă. Chiară și 
acolo însă, unde se află o națiune uni
tară, disparițiunea proprietății mijlocii 
seu desa ei preschimbare numai întru 
atâta nu este periculăsă, încâtă pămân- 
tulă erășl trece numai în mâna unui 
Francesă, Italiană seu Germană și prin 
urmare acesta este indiferentă pentru pa- 
triă. Ei, der în Irlanda de pildă nu 
este totă una, decă pămentulă este ală 
Englesiloră ori ală Irlandeziloru. Ast
felă de cestiunl agrare potă să provină 
în Ungaria și este mare periculă națio
nală, decă Maghiarii îșl pierdă proprie
tățile loră de pământă și acelea ajungă 
în mâna naționalitățiloră. In țera de 
josă (Alfold) e forte îmbucurătoră, că o 
anumită comună cumpără o pustă și a- 
ceea o împarte în cătune, der decă în 
Lipto, Torocz seu în Ardeală domnii 
maghiari de pământă se nimicescă și 
proprietățile loră le cumpără și le par- 
celeză bănci panslaviste seu valache: 
acestă împrejurare din punctulă de ve
dere ală statului maghiară numai că nu 
se pote numi îmbucurătore.

O corespondență ce amă primit’o 
din Transilvania, ne împărtășesce triste 
date în astă privință. Că suntă ore 
aceste date autentice, asta n’o putemă 
sci, der cumcă suntă de bună-credință, 
acesta o presupunemă. Astfelă ni-se 
comunică , că proprietatea baronului 
Szentkereszty dela Vidrasău, depărtare 
de 2 ore de Tergu-Mureșului, au cum- 
părat’o în anulă trecută Valachii dela 
Blașă cu 123 de mii florini, er acum, în 
anulă acesta, au cumpărată marea pro
prietate a contelui Toldalaghy dela Er- 
cea. După cum se aude, ei au de gând 
se împarță aceste proprietăți în parțele 
de câte 10 jugăre pe sema Valachiloră 
greco-catolicl cu amortisare de două 
deci de ani și în scopulă acestei coloni- 
sărl în tăte părțile suntă în mișcare a- 
gențl, cari umblă să câștige cumpără
tori potriviți.

Nici prin gândă nu ne trece, ca a- 
cesta să li-o luămă în nume de râu Va

lachiloră, ei potă s’o facă acesta în in- 
teresulă loră propriu; totă așa de firescă 
lucru este și aceea, că cine pune în 
vendare o proprietate, pentru ceea ce 
pote să aibă motive fundate, aceluia o 
vinde, care-i dă mai multă pentru ea. 
Noi avemă să ne plângemă contra Ma
ghiariloră , contra guvernului, contra 
bănciloră, contra „Kulturegylet“-ului, 
pentru că nu bagă de semă și nu îngri- 
jescă, ca pământulă Maghiariloră, decă 
e de vândare, erășl în mâna Maghiari
loră să ajungă. Precum la Ercea se 
potă colonisa ValachI, totă așa s’ar pute 
aduce acolo Săcui și Maghiari. Nu nu
mai acolo, ci peste totă în Câmpiă, 
unde se află de vândare destule propri
etăți asemenea celoră amintite, der ni
menea nu se gândesce la aceea, că ar 
trebui să purcedă astfelă, după cum sfă- 
tuesce și după cum arată Bismarck și 
Vancea. „Kulturegylet“-ulă ardelenescă 
să fiă atentă și asupra unoră asemenea 
preschimbări a proprietățiloră; specula- 
țiune cu proprietățile ce-i dreptă elă nu 
păte să facă, der pote să-și validiteze 
influința sa în ceea ce privesce intere- 
sulă națională.

E mare năcază, că tocmai în Ardelă 
raporturile crediteloră agrare suntă toc
mai așa de rele, încâtă nu pote succede 
a se conserva proprietățile pe sema fa- 
miliiloră ungurescl pe lângă ună credită 
eftină. Adese-orl s’a atrasă atențiunea 
guvernului asupra acestei împrejurări din 
partea fideliloră săi partisanl, cari mai 
vîrtosă suntă din Ardelă, — der înza- 
dară. La altceva se gândesce guvernulă 
și nu la susținerea naționalității ungu
rescl. Au cerută și ajutorulă institutului 
de credită agrară unguresc ca să fiă cu mai 
multă promptitudine și luare aminte asupra 
proprietățiloră din Ardelă, der acestă insti- 
tută de credită național, „de binefacere pu- 
blică“șl-aînchiscasseledinaintea cercurilor 
ardelene și astfelă proprietățile neme- 
șescl ale Unguriloră din Ardelă se perdă 
una după alta. Și esperiența arată, că 
în Ardelă mai vîrtosă se îmbogățescă 
Valachii și aceștia cumpără cele mai multe 
proprietăți.

La noi îu Ungaria, decă cineva cum
pără proprietate, îi place a se alătura la 
classa proprietariloră; în Ardelă societa
tea valahă se eschide și formeză socie
tate deosebită, din asta causă acolo pe- 
ricolulă este și mai mare ca la noi.

Din valahisarea Ardeiului pote să 
urmeze perderea Ardeiului, seu celă pu
țină încurajarea acelora, cari voescă să 
rupă Ardelulă de Ungaria. A preveni 
acesta, este problema vrednică a politici- 
loră magharl.

F6ia ungurescă „Erdelyi Hir- 
ado“ din Clușiu vorbesce cu multă 
însuflețire despie cuprinsulă aces
tui articulu și se unesce întru a 
condamna guvernulă, f|icendă că: 
„Decă Valahimea se va lua după 
cuvintele Metropolitului Vancea, 
guvernulă va privi cu manile în 
sînu cum ei în modulă acesta por- 
nescu fără de arme contra nostră 
grozniculă resboiu.11

Vomă reveni asupra acestora 
uneltiri ale agitatoriloră unguri în 
contra poporului română.

„Germanii despre Unguri.“
Sub acestă titlu publică „Budapesti 

Hirlapu Nr. 104 ună articolă, în care 

se ocupă de cele ce au scrisă foile ofi- 
ciose germane în urma desbateriloră din 
dieta ungurescă asupra legei militare.

„Nordd. Allg. Ztg.“ de pildă lăudâ 
pe contele Andrassy pentru vorbirea ce 
a ținut’o în camera magnațiloră susți- 
nândă legea militară și limba germană în 
armata comună.

„Magdeburger Ztg.“, care e inspi
rată de ministerulă de esterne din Ber
lină, a scrisă sub titlulă : „Răsturnarea 
politicei maghiare de rassău ună articolă 
forte interesantă, în care se cflce > vă 
după spusele celoră cart cunoscă refe
rințele, regele Franciscă Iosifă ar fi pusă 
capătă și fără cunoscutele demonstrațiunl 
de stradă erei esistente dela 1875, der 
n’a vrută să se retragă dinaintea de- 
monstrațiuniloră de stradă și în acesta 
trebue să’i dai deplină dreptate. Der 
tocmai cu acesta s’a sigilată nu numai 
sfârșitulă faptică, ci și sfârșitulă morală 
ală sistemului, căci ce felă de ministru 
este acela, pe care’lă ține numai plebea 
de pe strade?“ (Acestă pasagiu tradusă 
din nemțesce în unguresce e cam con- 
fusă. Red. Gaz.)

Foia germană mai declară, că prin- 
cipiele austriace consideră, că a venită tim
pulă, se facă acum, când au căpătată pu
terea militară, o nouă încercare cu Ungaria, 
pentru că domnitorulă nu pote admite kos- 
suthianismulă antidinastică, și fiind-că toc
mai Ungaria trebue să formeze ună stă- 
vilară în contra potopului slavă, după 
sistemulă usată ală lui Tisza, maghiaris- 
mulă nu se mai pote urca în acestă 
stată.... In urma esceseloră politicei de 
rassă a maghiarismului, idea de stată 
maghiară se omoră ea însăși pe sine și 
urmeză : ori federalismulă negru-galbenă, 
ori în loculă ideii de naționalitate ma
ghiară idea de stată ungară („înlocuirea 
încercată a rassei maghiare prin idea de 
stată ungară11); a ține la dualismă și la 
idea de stată ungară, der a părăsi nete
meinica politică maghiară de rassă.

Foia ungurescă s’a năcăjită focă de 
acestea perspective pentru viitoră. Ț)ice 
că ordinațiunea lui Csaky, articululă lui 
Spectatoră din „Nemzet“ și foia sa vo
lantă contra șovinismului maghiară, vor
birea lui Andrassy, resultatulă votului: 
tote caută a stîrpi idea de stată maghiar 
din statulă ungară, păstrându-se dualis- 
mulă, și a nimici alipirea de limba ma
ghiară și egemonia rassei maghiare; se 
susține corpulă Ungariei, der i-se strică 
sufletulă.

„Der — încheiă foia ungurescă — 
socotela are o greșelă: că și noi vomă 
fi acolo. Națiunea maghiară nu se pre
dă așa ușoră nici lui Tisza, nici succe- 
soriloră săi. Și aci pe acestă pământă 
numai o ideiă de stată pote fi: Ungaria 
nu pote fi altcum decâtă maghiară și de 
aceea să fiă maghiară, pentru ca să se men
țină ca stată.“

Fără a mai face vre-o observațiune 
la espectorările șovinistice din urmă ale 
foiei ungurescl, care n'au nici o valore, 
ne mărginimă a semnala vocile de mai 
susă, ca să se vacjă cum e judecată în 
Viena și în străinătate politica maghia
rismului violentă. Pentru „liberalulău 
și „constituționalulă“ regimă ungurescă 
nu pote fi de locă măgulitoră, când i-se 
dă a înțelege, că trebue să i-se pună 
capătă politicei de maghiarisare și de 
asuprire a naționalitățiloră nemaghiare.
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I’ofte rusesei.
0 corespondență adresată din Pe

tersburg cătră „Politische Correspon- 
denz" constată, că presa și cercurile 
oficiale ruse au primiți! cu o sinceră sa
tisfacția venirea la putere a cabinetului 
Catargiu, care face să se spere că Ro
mânia se va apropia de Rusia. Cu tote 
astea diarele ruse recomandă o reservă 
ore-care cjicendil, că decă guvernultl ro
mână are simpatii pentru Rusia, elă tre
buie să combată continuarea fortificații- 
loră și să insiste ca moștenitorulă tro
nului, prințulă Ferdinand de Hohenzol- 
lern, să îmbrățișeze religia ortodoxă. 
Insă cabinetulă rusă se va absține dela 
orl-ce demersă ce ar putea fi conside
rată ca ună amestecă în afacerile inte
riore ale României. — ’Șl voră pune 
Rusii pofta 'n cuiu.

Boulanger e in Londra.
O telegramă de adl ne comunică 

despre sosirea lui Boulanger în Londra. 
Generaiulă n’a fostă espulsată din Bel
gia,] precum ne spunea și o telegramă de 
ieri, că se va întorce chiar în curendă 
la Bruxella. „Neue freie Presse" dice, 
că guvernulă Belgiei l'a rugată în mo
dulă celă mai cruțătoră pe Boulanger 
să părăsescă Bruxella, însă numai la stă
ruința guvernului francesă. țharele bou- 
langiste dică, că Boulanger s’a dusă nu
mai pentru câteva 4^0 la Londra, ca să 
presideze ună banchetă ce’lă dau Fran- 
cesii de acolo și apoi se întorce la 
Bruxella.

SC11ULE VIEEI.
Ciangăii se mișcă. Așa spună diarele 

ungurescl, că Ciangăii din Bucovina și 
Moldova erășl au începută a se mișca. 
Câtă mai curendă se dice, că voră veni 
de acolo pentru a se colonisa în Ardelă 
ca la 150 familii de Ciangăi, cari toți 
se află în bună stare materială. Minis- 
teriulă ungurescă de finanțe ll-a dată 
respectiviloră Ciangăi spre scopula a- 
cesta locuri din domeniile statului cu 
prețuri moderate, pe cari unii le voră 
plăti în rate, er cei mai rnulțl cu bani 
gata. Ca la 100 familii se voră colo
nisa, precum amă spusă, în Deva, er ce
lelalte la Hunedora. Parte din pămân
turile destinate pe seina loră s’au și să- 
mănată deja și asemenea suntă aprope 
gata și locuințele destinate pentru ei. 
Se vede că agitatorii KulturegyletiștI ori 
11-au tăinuită acestoră Ciangăi pățaniile 
celoră cari s’au întorsă îu Bucovina cer- 
șindă, ori le-au mințită că ,nu suntă 
adevărate" cele ce se scriu, ori au a- 
runcată vina totă asupra loră. Așa e 
când omulă îșl voesce peirea. Ce privesce 
pe Ciangăii din Moldova, numai foile 
din România ne poți! spune, decă agita
țiunile și uneltirile kulturegyletiste au 
pătrunsă și p’acolo.

* * *
Din comitatului Bistrița-Năsăudil. Co- 

misiunea administrativă a acestui comi- 
tată cu scrisorea Nr. 866 d. d. 8 Aprilu 
1889, încunosciințeză senatele scol, co
munale din comunele în cari deja s’au 
înființată acestă soiu de școle, cumcă 
fișpanulă Banffy a recomandată suma 
de 50 fl. v. a. ca remunerațiune pentru 
acei 2 învățători comunali, cari în de- 
cursulă anului școl. 1889 — 90 voră do
cumenta, prin inspectorulă reg. ung. școl. 
din Bistriță, ună mai bună progresă în 
propunerea limbei maghiare. Va fi spe- 
rândă pașa, că pe acestă cale îșl va a- 
junge câtă mai în grabă scopulă ce-lă 
urmăresce ? Câtă e hăulă nu !

* * *
Oficerl la glote. Ministrulă ungurescă 

de honvetjl cu data de 1 Aprilie a pu
blicată ună regulamentă cu privire la 
organisarea cursuriloră de oficerl pentru 
glote și la dobândirea posturiloră de o- 
ficerl la gldte. In sensulă acestui regu
lamentă acei foști militari (foști oficerl 
și suboficerl), cari nu mai suntă obligați 
la serviciulă militară, se denumescă ofi

cerl la glote, decă în fiăcare ană se 
presentă pănă la 1 Octomvre, pe câtă 
e cu putință în personă, la comanda 
pentru glote a acelui cercă, pe ală că
ruia teritoriu se află, cu scopulă de a 
cere acestă postă. Mai departe acei 
ostași de rândă, cari au eșită dela mili- 
țiă, precum și acei locuitori ai patriei, 
cari n’au fostă apțl pentru serviciulă 
militară și cari n’au a se mai presents 
la asentare, după absolvarea cursului de 
oficerl la glote voră fi de asemenea nu
miți oficerl de glote. Cererile pentru a 
intra în scdle de oficerl la glbte suntă 
a se înainta, scutite de timbru, la co
manda pentru glote a respectivului cerc 
în care locuesc, celă multă pănă la 1 
Maiu a. c.

* 
* *

Ședință publică. Societatea literară 
„Virtus Romana Rediviva" a junimei 
studiose dela gimnasiulă superioră rom. 
gr. cat. din Năsăudă învită la ședința 
publică ce se va ține în localitatea Reu- 
niunei de lectură în Năsăudă la 27 Aprilie 
1889. Inceputulă precisă la 7 ore sera. 
Programa: 1. „Marșă românescă," esecu- 
tată de musica studențiloră 2, „Cuvântă 
de deschidere" rostită de președintele 
societății Ionă Păcurariu stud, de cl. 
VIII gim. 3. Influința protestantismului 
în literatura română, disertațiune de 
Oct. Popescu studentă de classa VIII 
gimnasială. 4. Inima de Română, poesiă 
și melodiă de C. Porumbescu, coră mixt.
5. „Frații Jderi," poesiă de V. Alexandri, 
deelamațiune de Nicolau Tancu stud.de 
cl. VII. gim. 7 „Jalea", poesiă de D. Bo- 
lintinianu; melodiă de C. Auner, solo de 
voce de Vasilie Nacu stud, de cl. VIII.
7. „Charlotta Corday", narațiune isto
rică de Nicolau Popoviciu stud, de cl. 
VII. gim. 8. „Serenadă", operă de Fr. 
Schubert, solo de flaută de Alexandru 
Maiereanu stud. cl. VIII. gim. 9. „Liber
tatea", poesiă de Gorschy, deelamațiune de 
Octaviu Utalea stud, de cl. VIII gimn. 
10. „Cântecu ostășescă" choră mixtă. 11. 
„Despre halucinațiunl", desertațiune de 
Ionă Păcurariu stud, de cl. VIII gimn. 
12. „Doră de mare", poesie de I. Neni- 
țescu ; melodiă de I. Mureșianu, solo de 
voce de Aureliu Moțiocu stud, de cl. VIII 
gimn. 13 „Clopoțelulă fericirei", poesiă 
de J. G. Seidl, deelamațiune de Ionă 
Mititeanu stud, de cl. VII. gimn. 14 
„II Trovatore", operă de Verdi, esecutată 
de musica studențiloră, 15 „Cuvântă de 
închidere", rostită de vice-președintele 
societății Titu Popă stud de cl. VII gimn.

¥
4 *

Teatru de diletanți. In Bocșa-mon- 
tană s’au jucată în 22 Aprilie nou pie
sele „Nobila cerșitore", comediă, și „Flo
rină și Florica," vodevil, ambele de V. 
Alexandri. După aceea a urmată jocă.

** *
Prelegere dramatică va da Vineri în 

26 Aprilie n. 1889 magistrulă de prele
geri George Biagosch, în sala scolei ev. 
de fete din locă. Programa: 1) Shakes
peare: Iuliu Cesară, mare scenă. 2) 
Heine: Seegespenst. 3) Prinz Emil zu 
Schonaich-Carolath: Sulamita. 4) Baum
bach : Tempora mutantur. 5) Gellert: 
Die Wiedersprecherin. 6) Fritz Reuter: 
Ut de Franzosentid. Inceputulă la 7‘/2 
ore. Prețulu locuriloră: cercle 1 fl., 
scaună 70 cr., intrarea 50 cr. Bilete se 
află de ven4are în librăria Albrecht și 
Zillich.

*
* *

Teatru și concertă. In 28 Aprile n. 
se va arangia în comuna Izvină ună con
certă împreunată cu piesa teatrală; 
„Nunta țărănescă" ; se voră produce 
și clasicile jocuri naționale’ „Călu- 
șarulă" și „Bătuta". Venitulă e destinată 
în favbrea corului. Suprasolvirile se voră 
chita cu mulțămită pe cale 4'aristică. 
Programa; 1) O vorbire ocaBională va 
rosti președintele corului. 2) Motto: 
„Cântarea ne însuflețesce", în cuartetă. 
3) Junimea parisiană", cuartetă. 4) „Cân
tecu venătorescă," cuartetă. 5) „Popo
rului română", poesiă de I. Vulcană, 
va declama coristulă Ioană Gruescu. 6} 

„Hora Sinaiei", coră miestă. 7' „Lun- 
trașulă", coră miestă. 8) „Mulțl ani".
9) Piesa teatrală: „Nunta țărănescă,"
10) Jocurile „Călușarulă" și „Bătuta" se 
voră produce prin 11 coriști. Urmeză 
danțulă.

Turburările în Viena.
In sărbătorile Pasciloră a fostă, 

precum s’a vădută din telegrama de erl, 
mari turburărl în Viena.

Visitii dela tramvaiu, vădândă că 
nu li-se ia în semă cererea loră de a 
li-se reduce orele de lucru și a li-se spori 
lefa, au hotorîtă să facă grevă și pentru 
acesta au alesă sărbătorile Pasciloră. 
Nu-i vorbă, n’au isbutită să întrerupă co
municația pe tote liniile, der totuși 
comunicațiunea a fostă mărginită și 
turburată în modă simțitoră. Cu tote 
astea publiculă simpatiseză cu mișcarea 
visitiiloră, și doresce să li-se împlinescă 
cererile din partea societății tramvaiului.

Luni greva a degenerată în excese, 
care s’au repețită Marți în măsură și 
mai mare, der de astădată au luată parte 
la ele și poporă. încă Duminecă chiar a 
trebuită să esă oștirea ca să facă liniște, 
er Marți a trebuită să facă soldații usă 
de arme.

Mișcarea a începută Duminecă în 
cerculă Favoriten. Organele polițienescl, 
care au încercată să împedece mișcarea, 
au fostă amenințate și atacate, așa că 
pela 9'/2 ore sera eșiră două escadrone 
de dragonl, cari făcândă usă de săbii cu 
mare greutate putură ctirăți stradele și 
se restabilescă liniștea pela medulă nopții.

încă de dimineță erau aședate pe 
strade patrule de polițiști, căci poliția 
luase tote măsurile pentru a împedeca 
turburările. Deodată începură a nă
văli din tote părțile lucrători în grupe, 
între cari se aflau și femei de ale visiti
iloră greviști. Abia trecu celă dintâiu 
tramvaiu peste linia gardei de siguranță, 
și mulțimea începu să strige,săînjure pe 
visitii și pe conductorii tramvaiuriloră, și 
să’i amenințe. Petrile curgeu ploiă asu
pra tramvaiuriloră spărgendu-le ferestrele, 
er dula ună tramvaiu au deshămată gre
viștii caii și au silită pe visitiulă să se 
întorcă îndărătă acasă. Polițiștii călăreți 
nu putură face nimică contra mulțimei. 
Câțiva greviști au ținută mulțimei dis
cursuri pe strade provocând’o să ia po- 
sițiă în contra capitaliștiloră jidovi, și 
peste totă în contra jidoviloră. Poliția 
intervenindă, a fostă insultată și bătută 
cu petri. Abia după o luptă cu săbiile 
scose putură polițiștii să libereze comu
nicațiunea. Șese polițiști au fostă răniți 
cu petri.

Sera escesele s’au repețită, poliția 
fu erășl bombardată cu petri, așa că din 
nou fu silită să facă ordine cu săbiile. 
Ună mare numără de grevișl se retra
seră în birturi și de aci aruncară pe uși 
și pe ferestri cu sticle de bere și de 
vină în polițiști. Pe la 10 ore eși ună 
escadronă de dragonl, care fu primită 
cu sburăturl de petri. Atunci călăreții 
scoseră săbiile și lovindu în drepta și’n 
stânga făcură încâtva locă. Numai pe 
la me4ulă nopții se făcu liniște. Suntă 
mulțl răniți și multe arestări s’au făcută.

A patra aniversare a inerții lui 
C. A Rosetti.

„Românulă" apărută în diua de 8 
Aprile pentru sărbătorile Pasciloră e 
dedicată memoriei neuitatului C. A. 
Rosetti.

Ilustrația de pe pagina ântâiu este 
o reproducere a unei gravuri, care a 
fostă forte răspândită în tiinpulă revo- 
luțiunei din 1848. Pentru a face să ră
mână întipărită în inima tuturoră Ro- 
mâniloră diua, în care poporulă capitalei 
României a arsă regulamentulă organică 
ală Muscaliloră și archondologia boerescă, 
pictorulă Rosenthal desemnă schița, de 
care vorbimă și care a fostă trasă în 
mai multe mii de esemplaro.

Gravura represintă spendurarea pri- 

velegiuriloră și a vechiloră instituțiunl, 
scuturarea jugului streină, spendurătorea 
stă ridicată în fața vechiloră boerl. De- 
supra ei stă încrustată trecutulă Româ- 
niloră: Jlegulamentă și Archondologia, în 
față’i suntă drapelele viitorului, pe cari 
stau întipărite aspirațiunile poporului: 
Libertate, Fraternitate, Dreptate. La stânga 
spendurătorei stau membrii revolnțiunei 
române, printre cari se distingă fărte 
bine C. A. Rosetti, Eliadă, Tel, Golescu, 
D. Brătianu. In drepta stă ună ursă 
îmbrăcată în uniformă rusescă, care re
presintă pe generalulă museălescă Du
hamel. Elă este urcată pe spendurătore 
de cătră democrații români.

Textulă acestui nnmeru din „Ro
mânulă" îlă formeză interesanțl articull, 
mai toți eșițl din pena marelui cetățenă 
română C. A. Rosetti.

Amicii și aderenții principiiloră mari 
românescl oe le-a profesată Rosetti, au 
făcută și în dina de 8 Aprilie a. c., ca 
și în alțl ani, ună peregrinagiu la mor- 
mântulă lui. Așa se venereză memoria 
mariloră patrioțl români.

Sinoânlu prot. nr. cat. ala Clnșulni.
Procesă verbală,

Suscepută în Sinodulă prot. gr. cat. 
ală Clușului ținută în 3 Aprilie 1889 sub 
presidiulă ordinară ală Rever. D-nă pro- 
topopă Gavrilu Popă.

Conformă convocărei Reverendissi- 
mului D-nă protop., preoții tractuall coa- 
dunându-se în 4iua acesta la Sinodă 
tract, la 9 ore s’a celebrată s. liturgiă 
servindă notariulă tract. M. On. D-nă 
Basiliu Podobă, er ca lectoră teol. abs. 
Ioană Nicoră. După s. liturgiă toți pre
oții s’au mărturisită alegându’și de con- 
fesarl pe M. On. D-nă Ioană Podobă 
parochulă Topei deș. și Basiliu Bălană 
parochulă S. Paului ung.

După acesta parochulă Eeurdului a 
ținută o eshortațiune cătră preoți ară- 
tândă mijlocele prin cari să se escite a- 
adevărata pietate în ascultători cu oca- 
siunea săvîrșirei funcțiuniloră religiose. 
Cuvântarea a fostă bine lucrată și bine 
primită de cătră ascultători.

1) Severșindu-se acesiea tote, preoții 
s’au adunată îu sala „casinei române de 
lectură", unde mai ’naiute de tote s’a in
vocată ajutorulă spir. sântă.

După acesta Reverend. Domuă Pro- 
topopă prin o cuvântare acomodată ară- 
tândă între altele necesitatea sinodali- 
tății în s. nostră biserică și accentuândă 
scirea cea imbucurătore, că Eseel. Sa 
Pre Sânțitulă Domnă Metropolită prin 
cercul. Cons, din 1 Ian. a. c. Nr. 721 — 
1889 s’a îndurată a ne pune în prospect 
ținerea sinodeloră nostre dorite de toți, 
— dechiară adunarea sinodală de deschisă.

Sinodulă îi răspunde prin: „Se 
trăescă."

2) Presidiulă aduce la cunoscință 
trista scire, că în decursulă anului tre
cută 1888 neîndurata morte a răpită din
tre noi pe neuitatulă canonică și fostă 
protopopă ală Clușului I. F. Negruțiu. 
Face cunoscută ven. cleru tractuală, că 
tractulă nostru a fostă representată la 
îmormântare prin not. tract. M. On. D. 
Basiliu Podobă, care dimpreună cu re- 
presentantulă parochiei Clușiu 11. Sa La- 
dislau Vaida a depusă câte o cunună pe 
mormântulă iubitului defunctă.

Propune ca ven. sinodă să ia actă 
despre acestă lucru și să’șl arete reve- 
rința prin sculare și întonândă: Vecl- 
nica lui amintire și Dumnedeu să-lă ierte 
și repauseze 1

Toți membrii se seblă și întoneză 
veclmca lui amintire și Dumne4eu să-lă 
ierte și repauseze.

3) s’a cetită procesulă verbală din 
1 Noemvre 1888. S’a verificată fără ob- 
servațiune.

4) Not. tract. Basiliu Podobă pro
pune, ca pe viitoră să se verifice proce
sulă verbală ală Sinodului nostru îndată 
după ședință, căci prin acesta de o parte 
se câștigă din timpă, de altă parte, fi- 
indă procesulă verbală verificată, deci- 
siunile din elă se potă și esecuta mai 
curendă.

Se primesce și cu verificarea pro- 
ceseloră verbali se însărcineză membrii 
comitetului fondului cultului în viitoră.

5. Se purcede la verificarea mem- 
briloră sinodali. Se constateză presența 
celoră 29 membri. Absenți suntă ca 
morboșl și prin urmare ca scusațl M. O. 
Domni preoți din Feneșulă săsescă N. 
Popă, Berindă, Tică și Macicașiu.

6. Cassarulă tractului M. O. Domnă 
Ioană Popă raporteză despre starea fon

stud.de
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dului cultului. Din raporta resultă, că 
pe anulă 1888 s’a încasată suma de 
219 fi., s’a erogată suma de 223 fi., sta- 
tulă activă ală fondului este 3568 fl. 67 
cr., stată pasșivă 367 fl.

Servesce spre sciință și se decide a 
se preda comisiunei însărcinate cu reve
derea socoteleloră tractuall.

7. Cassariulă fondului pentru aju
torarea preoțiloră tractuall în casă de 
morba și morte, Basiliu Podăbă, rapor- 
teză despre starea fondului. Din raportă 
resultă, că în anii trecuțl s’au încasată 
327 fl., s’au erogată 6 fl. 20 cr.; statuia 
activă ală fondului cu începutulă anului 
1889 este 375 fl.

Spre sciință. Rațiunile se predau 
comisiunei censurătore, care stă din 
membrii: M. O. D. Nicolau Popă din 
Clușiu-Mânăștură, Gavrilă Popă din Fe- 
leacă și Iuliu Vlasa din Feneșă.

8. Cu respectă la fundațiunea în
cepută prin Escelența Sa Pre Sânțitulă 
Domnă Metropolită Dr. Ioană Vancea 
comunicată clerului archidiecesană prin 
ven. cercul, din 1 Ian. 1880 Nr. 721 — 
1889, Sinodulă cu unanimitate ia urmă- 
torea resoluțiune :

1. Sinodulă aduce prin acesta fer- 
binte mulțămită Pre Sân. D-nă Metropo- 
lită Dr. Ioană Vancea pentru noula sa
crificiu, că a depusă pe altarulă s. bi- 
serice 5000 fl. v. a. ca începutulă unui 
fondă pentru preoții invalidl (deficiențl).

2. Sinodulă voteză recunoscință 
Escelenței Sale pentru mângâierea ee a 
făcut’o clerului și poporului prin aceea, 
că ni-a pusă în prospectă ținerea sino- 
deloră prescrise și de s. canone.

3. Sinodulă rogă pe Escelența Sa 
sâ se îndure a adauge suma cea de 
5000 fl. v. a. la fondulă vecliiu ală 
preoțiloră invalid! (deficiențl) și ală preo- 
teseloră văduve, ca așa să nu fiă 2 fon
duri cu una și aceeșl menire.

4. Sinodulă rogă pe Escelența Sa 
să se îndure a dispune elaborarea unui 
proiectă de statute pentru pensionarea 
nu numai a preoțiloră, cari devină in
validl (deficiențl), ci considerândă că în 
s. nostră biserică cu forte puține escep- 
țiunl preoții sunta căsătoriți, în proiec- 
tulă acela să se reguleze și pensionarea 
ț reoteseloră văduve și a orfaniloră de 
preoți, pentru ca să nu fiă siliți după 
mortea soțiloră loră și respective a pă 
rințiloră loră să se bage servitori șiser- 
vitore cei mai mulțl.

5. In proiectulă acela să se regu- 
guleze referința preoțiloră invalidl (defi
ciențl) și a preoteseloră văduve, precum 
și a orfaniloră de preoți de pănă aci.

Apoi să se fixeze taxele ce le voră 
ave de solvită toți preoții, câtă timpă 
suntă apțl de a purta oficiu bisericescă. 
Să se statorescă momentulă acela, când 
are cineva dreptă de a se folosi de be- 
neficiulă fondului de pensiune.

Tote aceste după norma statuteloră 
altoră confesiuni și în specială după 
norma statuteloră votate de dieta țărei 
pentru pensionarea învățătoriloră popo
rali. Tacsele preoțiloră să nu fiă mai 
mici de 5 fl. v. a. pe ană, cari credemă, 
că decă ună învățătoră este în stare să-i 
plătescă din modestulă său salară, cu 
atâtă mai vertosă pote fi în stare a-i 
plăti una preotă pentru asigurarea vii
torului și ală familiei sale. Fiă-care preotă 
să aibă o cărticică în care să i se in
ducă regulată solvirea tacsei, care în 
decursulă anului se o potă plăti când 
va voi.

6. Considerândă că însăși sf. scrip
tură dice, că celă ce servesce altarului 
dela altară să și trăiescă, Sinodulă rogă 
pe Escelența Sa ca pentru fondulă acesta 
să se pună o tacsă moderată și pe ave
rile bisericescl și încâtă și d-nii profe
sori din Blașiu suntă și voră fi membrii 
acestui fondă, și pe fondulă basilitauă.

7. Fiindă că pănă acuma au con
tribuită la fondulă invalidiloră (deficien- 
țiloră) și prea on. domni protopopi și 
profesori gimn., să se reguleze în pro
iectulă amintită și drepturile și obliga
țiunile acestora.

8. Sinodulă rogă pe Escelența Sa 
ca amintitulă proiectă să se îndure a-lă 
comunica cu clerulă înainte de a se ține 
sinodulă archidiecesană, ca fiecare să-lă 
pută studia și apreția.

9. Sinodulă se promite prin acesta 
solemnă, că statutele ce se voră face și 
primi în sinodulă archidiecesană le va 
primi și considera de obligătore pentru 
sine pentru totdeuna.

9. După ce Ven. Cons. Metr, prin 
cercul, său din 2 Ianuarie 1888 Nr. 
1717 demandă a se procura dela cărțile 
funduare estrase autentice despre tote 
averile bisericescl și scol., sinodulă a 
luată următorea resoluțiune în respectulă 
acesta :

Considerândă, că câștigarea estra- 
seloră autenticate prin conducătorii căr- 

țiloră funduare este împreunată cu spese 
forte însemnate, aveudă numai acestă 
tractă a spesa aprope la 400 fl. v. a.; 
considerândă, că acestă sumă după a- 
mintitulă cerculară este de a se plăti totă 
la 10 ani; considerândă că prin aceste 
spese se îngreueză torte bugetele bis. 
și scolei: Sinodulă din aceste conside- 
rațiunl rogă pe Ven. Consis. să bine- 
vuiescă a-șl modifica ordinațiunea susă 
memorată întru acolo, ca estrasele amintite 
să se potă face în comuna cu ocasiunea 
visitațiuniloră canonice protopopescl.

10. Presidiulă face cunoscută, că 
după regulamentulă trimisă din partea 
Ven. Consis. cu cercularulă susă amintită, 
curatorii suntă de a se alege câte pre 
3 ani în presența protopopului seu a 
substitutului său. Propune ca pentru în- 
cunjurarea speseloră alegerile aceste să 
se amâne în totă loculă pănă când se va 
face visitațiuuea canonică protopopescă 
anuală.

Se primesce și se decide ca numai 
acolo să se facă alegerile mai curendă, 
unde ar fi necesitate imperativă.

11. De eshortante pe annlă venitor 
se însinuă și se aclamă: M. On. Domnă 
Ioană Topană parochulă Dretei.

12. Presidiulă face cunoscută, ca 
pentru insinuarea rescumpărărei regate- 
loră bis. și școlare din tractă s’a alesă 
advocată, căruia i-sau și predat tbte do
cumentele sosite pănă aci la of. protop.

Se ia spre sciință și se decide, ca 
documentele ce nu suntă trimise pănă 
acuma preoții să le trimită câtă de cu- 
rendu pentru ca să se încunjure neplă
cerile și daunele ce potă urma.

13. Presidiulă relateză ven. sinodă, 
că în decursulă anului 1888 în tractulu 
nostru s’au născută 1124 și au repausat 
796, crescămentulu este 328 suflete. Pro
vocă pe preoții tract., pentrucă acest cres- 
cămeută să fiă stabilă să nu înceteze 
a îndemna pe poporă cu totă ocasiunea 
la iubirea de curețeniă, la încunjurarea 
băuturei de vinarsă și la diligință în o- 
cupațiunile sale economice, că tote aces
tea contribue la vitalitatea poporului 
nostru.

Se ia spre plăcută sciință.
14. Ioană Podobă parochulă Topei 

propune ca tractulă nostru să deschidă 
o scolă de- cântă bis. de bre ce din di 
în di se împuțineză cantorii cei buni și 
acesta împrejurare contribue forte multă 
la netrequentarea s. biserice din par
tea poporului.

Sinodulă primesce în principiu a- 
cestă propunere, der realisarea ei deo
camdată o amână, pănă când fondulă 
cultului va fi în stare să suporte spesele 
împreunate cu deschiderea șcblei de 
cântări.

După aceste presidiulă, mulțumindă 
ven. cleră tractuală pentru viulă interes 
ce l’a arătată în decursulă desbateriloră, 
dechiarâ ședința sinodală de încheiată.

Dată ca deasupra
Gavrilă Popă, A. Cosma,

președ. notară sinod.
S’a cetită și verificată.

Comisiunea verificătore :
Iuliu Vlasa, Ioană Popă, Basiliu Podobă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Beclcană, lângă Făgărașă,

15 Aprilie 1889.
Domnule Redactoră! Nenorocirile 

între omeni suntă atâtă de dese, încâtă 
mai pe totă diua cetimă în diare scirl 
triste despre esundărl, incendiurl, ș. a. 
Pe câtă de îngrozitore este pe deoparte 
scirea, care ne aduce la cunoscință ast- 
felă de întâmplări fatale, ce ne pune în- 
nainte uneori familii întregi cari erl e- 
rau fericite sub acoperementulă casei 
loră, er acjl ele suntă despoiate de esis- 
tență, rămase pe strade, gole, cum au 
putută scăpa de foculă mistuitoră, cu 
atâtă mai dulce trebue să fiă mângâie
rea sufletescă a nostră de altă parte, 
când vedemă, că față cu puterea ele
mentului distrugătoră, față cu nenoroci
rile sorții nemilose, omulă a învinsă, 
pricependă principiile lui Christosă, des- 
chidându-șl brațele cu cari încălcjesce și 
ridică pe frații săi din nenorociri.

Iu anii din urmă mai multe comune, 
între cari și comuna Becleanu, au sufe
rită daune însemnate prin incendiurl, 
multor familii nu 11-a rămasă nimică, 
au trebuită să se adăpostescă sub aco- 
perementă streină.

Inteligența din Făgărașă, constitu- 
indă ună comitetă în anulă trecută pen
tru adunarea de ajutore pentru cei arși, 
acesta a făcută ună apelă și la stimata 

Redacțiune a „Gazetei Transilvaniei11. 
Apelulă avu frumosulă resultată ce-lă 
vădurămă în 14 Aprilie a. c. încă cu 8 
dile mai nainte d-lă protonotară Ioană 
Turcu din Făgărașă a invitată pe nota
rii cercuall a compune liste despre cei 
dăunați prin focă; în 14 Aprilie d-lă 
protonară venindă în personă a distri
buită frumosn sumă de 44 fl. patrudecl 
și patru florenl v. a. la 10 familii din 
Becleană, spunendu-le istoriculă colec
tei și făcendu-i atente la scopulă pentru 
care li s’a dată banii de ajutoră.

Familiile cari s’au împărtășită de 
ajutoriu suntă :

1. Avramă Siga, primită 4 fl., 2. 
Antone Copacea 5 fl., 3. Constantină 
Siga 4 fl., 4. Nicolae Taflană 5 fl., 5. 
George Siga 4 fl., 6. Ioană Grama 4 fl., 
7. George Grama 5 fl., 8. George Siga 
4 fl., 9. Ioană Siga 5 fl., 10. George 
Bursanu 4 fl. Suma 44 fl. v. a.

In numele acestoră familii, și a co
munei nostre întregi, viu, Prea stimate 
Domnule Redactoră, aesprima ferbintea 
mulțămită mai întâiu onor, comitetă 
pentru colect. de ajutore din Făgăraș, 
și în specie d-lui protonotară Ioană 
Turcu, carele a alergată spre ajutorulă 
nenorocițiloră prin comune distribuindă 
ajutorele adunate, și în urmă Prea St. 
redacțiunl a prețuitei foi ce redigiațl, 
a „Gaz. Transilvaniei11, carea șl-a des
chisă colonele sale și a lucrată pentru 
adunarea de ajutore cu bunătatea-i cu
noscută.

Primescă deci toți aceștia profun
dele mulțămite esprese din inimile fami
lii loră ajutate B.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*
(Serviciuliî hiuroului tie coresp. din Pesta1)

Viena, 25 Aprilie. Aseră s’au 
întâmplată none turburări. Doue 
prăvălii jidovesc! au fostă devas
tate. Oștirea, care a eșitu în mare 
numără, a isbutită să împrăștie pe 
tumultuanți.

Londra, 25 Aprilie. Boulanger 
a sosită aci după amecj!. La gară 
îlu aștepta mare mulțime de omeni 
salutândujlu parte cu ovațiunl, 
parte cu fluerătun.

BucurescT, 25 Aprilie. Ministe- 
rulu Catargiu a retrasă tote de
cretele de isgonire, ce le-a dată 
ministerulu de mai nainte în con
tra iconariloru ruși.

Literatură.
Cursu practică despre cultivarea po- 

miloru și a frăgariloru, lucrată după ală 
lui Paulă Gonczy pentru învățători și 
privați, de Ioană Popii Reteganulu, învâ- 
țătoriu. Prețuia 30 cr. Aradă 1889. 
Imprimeria și tipografia diecesană. — 
Sub acestă titlu a scosă de sub țipară 
zelosulă învățătoră din Rodna-vechiă, 
d-lă I. P. Reteganulă, o instructivă și 
prea folositore scriere economică, în 
mărime de 128 pag. formată 8°. Scrie
rea acesta oste cu atâtă mai potrivită 
scopului, cu câtă nu numai că e scrisă 
într’ună stila ușoră, der e provâdută și 
cu mai multe desemnurl și pe lângă 
aceea cuprinsulă ei e espusă în formă 
de dialogă. Ar fi de dorită ca asemeni 
scrieri sâ pătrundă câtă mai multă în 
poporă.

DIVERSE.
Darurile Țarului. Etă ca curiositate 

lista daruriloră ce împăratulă Alexandru 
trimite emirului Buhariei: 1) O blană
de castoră împodobită cu panglici smeu- 
rli, cu firă si cu nasturi de pietre pre- 
țiose; 2) Ună halată de mătase smeu- 
riă, împodobită cu horbote de aură; 3) 
Ună altă halată de brocartă auriu; 4) 
O cingătdre de argintă suflată cu aură și 
smălțuită, împodobită cu petrii nestimate în 
greutate de dece livre; 5) Ună ibrică de 
argintă suflată cu aură, smălțuită și cu 
pietre prețiose, și ună lighiană de același 
metală ; 6) O pomieră de argintă, aurită 

și smălțuită, pentru fructe și cofeturi, 
peste care'se ridică o acvilă rusescă; 7) 
Douâ-cjecI și patru talere de argintă su
flate cu aură ; 8) 0 narghelea de argintă 
aurităși smălțuită, împodobită cu rubine, 
zamfire, turchise, iacinte, ametiste, topase 
și alte petrii nestimate; 9) Ună flaconă 
de argintă smălțuită pentru punerea tu
tunului de mestecată ; 10) Ună cerviciu 
de ceiu compusă din 23 obiecte de ar
gintă aurită, fiă-care cu vulturulă ru
sescă săpată pe ele.

Nihiliștii. Se telegrafiază din Peters- 
burgă cjiarului „XlX-me Siecle11, că ni
hiliștii au intrată într’o periodă de ac
țiune. Mai multe afișe tipărite, care în- 
cunosciințau dn acestă hotărîre luată de 
hiliștl, s’au introdusă tainică în palatulă 
împârătescă. La Vilna s’a omorîtă ună 
agentă polițienescă. S’a găsită asuprăi 
o hârtiă în care se dicea, că fusese oseD- 
dită la morte de cătră comitetulă exe
cutivă ca spionă. InspecțiunI domicili
are s’au făcută pretutindeni, ca să se gă- 
sescă ună deposită de bombe trimese din 
Zurich. In Polonia s’au făcută arestări 
forte numârose.

Necrologu.
Subsemnații în numele loră, ală con- 

sângeniloră, afiniloră, cumnațiloră, ami- 
ciloră, precum și ală tuturoră cunoscuți- 
loră, cu inima plină de durere facă cu
noscută, cumcă: Carolina Popu n. Nistoră 
văduva onor. Petru cândva Popă fostă 
parochă gr. cat. în Mireșu-mare, după 
ună morbă îndelungată împărtășită cu 
s. Sacraminte ale moribuncjiloră a răpo
sată în Domnulă la 8 Aprile a. c. st. n. 
în etate de 66 ani. Rămășițele ei pă- 
mentescl se voră depune spre odihnă 
veclnică în cimiterulă bisericescă gr. 
cat. din Baia-mare în 10 Aprile a. c. 
Baia-mare, la 9 Aprile 1889. Veronica 
Erdtlli, ca soră. Ignațiu Nistoră, ca frate. 
Ștefanii Nistoră, ca nepotă de frate. 
Vasili i Gefie, protopopă, ca ginere. 
Alexandru Geție, Ioană Geție, Maria Geție, 
ca nepoți.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Cursul ai pieței Brașovu
din 25 Aprilie st. n. 18S9.

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.47
Arginta românesc^ - n 9.40 n 9.43
Napoleon-d’orI- - - „ 9.47 M 9.50
Lire turcescl - - - „ 10.72 r 10.77
Imperiali - - - „ 9.72 n 9.77
GalbinI „ 5.60 n 5.63
Scris, fonc. „Albina1*6U/O „ 101.- n —.—

n r 11 &°/o „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - „ 126.— »t 127.—
Discontula - - - - e'lr~8°/o pe anU.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 2i Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 103.10
Renta de hârtia 5°/0 ------ 96.45
împrumutului căiloră ferate ungare - 144 — 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune, - - 99.70
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - -___ -
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (3-a emi<une) - - 114.75
Bonuri rurale ungare ----- 105.  
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.__
Bonuri rurale BanatU-Timișd - - - 105.__
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 105.-
Bonurl rurale transilvane - - - - 105.__
Bonuri croato-slavone ----- 105.  
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................... 99.80
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 144.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului _ . 131.70
Renta de bârtiă austriacă - - - _ 85.25
Renta de argintă austriacă - - - - 85.75
Renta de aură austriacă ----- m._
LosurI din 1860 ................................... 144.80
Acțiunile băncei austro-ungare - - 905._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 306.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 298.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.55
Napoleon-d’orI 9491/
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.57
Londra 10 Livressterlinge - - - - llp.tx)

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" îl 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Niculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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DESCHIDE ABONAMENT PE ANUL 1889
la

AMICULU FAMILIEI. ț)iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 cji 
a lunei în numeri câte de 2—3 cble cu ilustrațiuni frumbse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunî literare și sciențifice 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 

plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicjilorU 
— Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fl., pentru România și străină- 

franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.
PREOTULU ROMĂNU. l,)iaru bisericescă, școlarii și literară — cu ilustrațiuni.— Cursulu XV. — Apare în broșuri lunare 

2l/2 — 3* 2 cole, și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
— mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 

mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulu de a-

ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă, 
tate 10

de

o o M

câte
trațiuni,
torl și diverse ocasiuni, i x L .
menunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree postai!.

Colectasiții primescu gratistt totu ala patrulea esemplaru.
Numeri de proBtă se Irhnitu g;ra1isii ori-cni cere.

------ : £ >-------
Toții de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propria:

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și HI. Prețulu broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura IH. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Merinde dela școlă seu învețăluri 
pentru poporu culese din diarulu unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au
tori a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună diară de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală ș< olei poporale superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acesta diar 
se cuprindă diferite impresiuni din co
pilării, atâtă din școlă câtă si afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povâțuirl primite dela învățătorulă 
său, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltatu cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestă opă, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululă despre fumată, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
--Prețuia unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fl. 10 cr.

Barbu cohzariulii. Novelă origi
nală e Emilia Lungu. Prețulu 15 cr.

Puterea amorului. Novelă dePau- 
Ena C. Z. Rovinaru. Pețulă 20 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
cr.

Opera unui omii de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idealulu ............. - - -■ - - - -
nar.

de
15

pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețulă 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.
Fântâna dorului. Novelă poporală 

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Codreanu craiulu codrului. Baladă

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

Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.
Bunica și Nepoțelulu. Schiță din 

sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețulă 10 cr.

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

Eld trebue se se însore.
Maria Schwartz, traducere 
Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.
din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is-

lina

de

de

de 
F.

Novelă 
de N.

Schiță

torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulu 30 cr.

HermanO și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulîi 50 cr.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiuine 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Roginei 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.l la 60 cr.

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

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea in și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

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

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

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

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

Manualii 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 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuită 30.

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

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

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste and de Ioană Papiu. 
— Unu volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță

T.
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istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulă introducerei, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fl. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Papii'.— Acestă 
volumă de peste 24 căle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea oineni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 —a muierei dela bărbată, 3
— a părintelui dela fii, 4—a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9 — 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțî de aceeași ocu- 
pațiune 11 —dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul' unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericesc!, tomulă HI, 
scrise de Ioană Papiu. — Acestă tomă 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8° mare. — Prețulă 
unui esemplară spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolicii seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatulă bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare. 
—Scrisă de Ioană Papiu.—Opulă acesta 
a fostă recensată favoritoră și lăudat 
și de foile străine.—Prețulă unui esem
plară spedată franco e numai 1 fl. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui espuse în modă populară 
de profesorală Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulă) de Ioană Papiu.
— Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absălvă scola poporală, 
se vinde cu prețulă numai de 50 cr. 
esemplariulă spedată franco.

Manualii catecheticO pentru primii 
an! scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor

de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vioară archiepis- 
copescu în Făgărașă.—Acestă opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbându unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are sâ o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloru și a părinți- 
loră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți.—Pre
țulă unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fl.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paulă cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețuia unui esem
plară cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeesca liturgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioană Boroșiu pa- 
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țulă unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulfi sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplaru broșurată e 40 cr., legală 
50 cr., legată în pânză 80 cr., legată 
mai fin 1 fl., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

Miculu mărgăritaru sufletescii. 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 pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni fruniose. Cu icone fru- 
mose. Prețul unui esemplar legat sp^d at 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fl., 
100 esemplare 9 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu ChristosQ. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.
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.... x ± ....... , 1“ în Gherla (Sz-ujvăr.—Transilvania), unde se cumpără
acțnle tuturoru banciloru romane cu prețurile cele mai bune. I,'.'
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Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenuiuerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda- 
tnbii poștalii și numerii de pe fâșia sub care an primitu diarulu nostru până acuma.
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