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In rțilele trecute au resimată 
«le pe tribuna parlamentului spa
niolă cuvinte nobile «le conciliare 
la adresa poporeloră europene. 
Emilio Castelai-. eelebrulu oratoră 
ală Spaniei, a formulată unu pro- 
•ji’amii ală viitorului. Elă, care 
încă nu și-a perdutn credința în 
idealurile înalte ale omenirii, țin« 
de ren pe toți aceia, cari cu po
litica loră învrăjbescă poporele 
și l’acu ca acolo, unde' ar trebui 
se tiă simpatia, pentrn ea statele 
st' potă lucra in unire la marea 
operă a libertății si a progresului, 
doinnesee adl neîncrederea si 
ura ceti mai înverșunată.

Politica resboinică și de cuce
rire. «țise Castelar. a creată regi
unile militară, sub a căruia po- 
v iră gemă atțî tote poporele, și 
acesta pontică e Lansa neliniște! 
și a nesiguranței, ce domnesc» în 
Europa. Politica liberală înaugii- 
rată în Europa la 1830 a încetată 
de a mai domina «lela 1870. Ger
mania adause elă, trebue se se 
împace eu Francia, dându-i înde
lete Alsația și Lotaringia. si atunci 
va ti pace și liniște pe vechinlă 
continente.

Castelar a pledată frmnosu. ca 
întotdemia. pentru împăcarea din
tre poporule mari civilisate ale 
occidentului și toți recunoscu, că 
a desfășurată nisee idei mari și 
nobile, der conclusimiea este, că 
Castelar urmăro.sce ni.scue idealuri 
« ari în timpulă «le față sunt ne
real isabi le. Entusiasmiilu lui pen
tru marile probleme ale omenirii 
c admirabilă. der politica resboi
nică și «le cucerire nu cimosce a- 
« estă soiti de însuflețire, ea soco- 
tesce numai cu cifre reci și’și cum- 
penesce fericirea după mulțimea 
pusciloră și a batalioneloră.

Germanii se se. ’mpaee cu Fran- 
< esii. Sublimă idea. Decă s’ar 
pute realisa, Europa ar scăpa de 
tote neajunsurile. Dâr înainte de 
a se mii doue poprire de nussă di
ferită. nu ar ii mai naturală ca se 
trăiesca in pace doue națiuni ve
cine. înrudite prin origine?

înțelegemă Erancia și Italia. 
( ’astelar a. criticată modulă de pro- 
cedere ală Italici, care s’a aliată 
cu Germania, obligându-se a. lua 
parte la ună resboiti viitorii dintre 
Francia și Germania, decă se va 
amesteca și Rusia. Der faptulă 
acesta, care a produsă părerea de 
rău ii lui Castelar, a aprinsă în 
Erancia făclia mei țață cu Italienii, 
pe «ari ii mmicscă „ingrațl".

Certel«' și neînțelegerile pentru 
anrâietatea in Marea mediterană, 
pentru Tunis si altele, au stârnită 
inse și în Italia neîncredere și duș
mănii! in contra Franciei, care s’a 
dată pe față tocmai acum dintr’miu 
mică incidente.

Ministrulă do esterne fra.nccsă 
Flourens mergendă la Briancon, 
<> fortăreță «lela granița francesă- 
iraliană. a ținută aici unu dis- 
ciirsă, în care a făcută puțină alu
viune la încordarea dintre Francia 
si Italia. Pasagiulu acosta din dis- 
ciirsiilă lui s’a telegrafată la Roma 
neesactu. așa că Italienii s’au sim
țim ofensați și foile loră au pu

blicată articuli forte, iritați în con
tra Franciei.

Acum se constată că Flourens 
n’a <]isă, că „a venită prin Italia 
la Briancon. ca se se convingă 
emu stau fortărețele «lela granița 
francesă," ci a <]isu numai că a 
trecută peste teritoriulă italiano 
în aeelă departamente.

Destulă că acestă incidență a. 
deslănțuită patimele și a făcută 
se isbucnescă dușmănia dintre cele 
doue țerl surori, ale căreia urinări 
le caracteriseză „Neuefreie Presse" 
în modulă următoră:

..In alte. împrejurări amă pute 
se găsimă că este de plânsă duș
mănia între două poprire de a- 
prripe înrudite, cari în modulă a- 
cesta reprobă entusiasmulă lui Cas
telar pentru uniunea latină. Der 
în situațiunea de față generală, 
ura dintre Italieni și FrancesI, 
cari' devine din <]i în «]i mai mare, 
nu numai că nu imtresce făclia 
resboiului, der este chiar o ga
ranția pentru pace."

„Cunică Italienii ară lăsa se 
fiă seduși de a ataca Francia, este 
prea neverisimilă spre a lua în 
considerația casulă. I )er prin aceea, 
că Italia este aliată cu Germania 
și Austria, i se îngreuneză foi’te 
multă Franciei eseciitarea revanșei. 
După datele cele mai none ofi
ciale Italia dispune de-o armatăjde 
apropo nouă sute de mii omeni. 
Decă va pune pe picioru de res- 
boiu numai două din trei jiărți a 
acestei armate. Italia este deja 
mm aliată de cea mai mare, pote 
chiar de-o decidetore importanță".

„Decă sentimentele odiniriră a- 
tâtă de cordiale ale ltalieniloru 
pentru Francia nu s’ară ii rlîcită 
de fotă, Germania și Austria n’aru 
pute să conteze îiecondițiuiiatu 
la fidelitatea Italiei cătră tratatulu 
de alianță. Astădl ele sunt sigure 
de alianța celui dt? alu treilea."

„Că s’a putută întâmpla acâsta. 
că Italia ține și va. ține cu firmi- 
tate la liga de pace, este a se 
mulțumi în parte numai dibăciei 
diplomatice a cancelarului german. 
Der cu greu i-ar li sitccesu lui Bis- 
mark de a desbina Italia cu to- 
tulă de Francia. decă politicii fran
cată nu l’ară fi sprijinita așa de 
multă in acesta lucrare. IiicepAndă 
«lela Thiers până la Flourens ei 
au trăită și trăiescă toți în cre
dința că Italia din recunoscință 
pentru 185b trebue să sufere multă 
din partea Franciei, și au tratată 
regatulă întotdemia cu trufia".

„(*e privesce recunoscință. ea 
jo< ă peste, fotă in politică și iu 
raporturile internaționale mm rolă 
subordiuatu și afară de acesta Ita
lienii simtă de părere, că cu Sa- 
voia și Nizza. au plătită prea scump 
ajutorulă Franciei din 1859, de- 
c.âtiî ca sî5-i mai și mulțămescă pe 
deasupra. Trufia inse, ce-o arată 
Francia față cu Italia în tote Ges
tiunile privitore la Marea medite- 
rană. se resemte din partea tine
rei puteri mari, care nu fără sfor
țare și-a eluptată posițiunea sa. ca 
o dnrerosă ofensare".

„Trufia Franciei e mai alesă 
de vină, că intre cele doue poprire 
s’au desvoltată nisee raporturi a- 

prripe dușmănose, așa că a fostă 
de ajunsă o depeșă neesactă. spre 
a face se isbucnescă ura. Cei din 
Borna se voru liniști ce-i dreptu, 
pentru momentiî, după ce voru 
esamina tecstulă esactă ală vor
birii ministrului Flourens; der ]>en- 
tru aceea disposițiunea ambeloru 
poprire umilă față cu altuia nu va 
deveni mai amicabilă..."

Romauia și alianțele pnterilorfi centrale,
„Pestei’ Lloyd" a primită din 

Viena o corespondență, care pri- 
vesce d’aprojie pe România. între 
altele se dice:

La ambasada rusescă de aci se scie 
forte bine ce tratate și învoell mai esistă 
afară «le tratatele cu Austro-Ungaria și 
Italia, care au fostu publicate acum de 
curendil; ambasada n’a pututu fi sur
prinsă de cuvintele destulă, de clare ale 
marchisului Salisbury cu ocasiunea dis- 
cuțiiuiei asupra adressei în parlamentulft 
englesft și la ambasada rusescă este 
cunoscută și «uj>rinsnlă intot.lilot ft făcute 
cu România.

In specialii acestea din urmă, în- 
tr’ună niomeiit.fi dată, suntfi de natură, 
d’a aduce aă absitrăum pe aceia, cari mai 
credfi încă, că politica lui Bismarck tinde 
mai multfi d’a netedi decâtă d’a inch'ule 
lluriiei dcuniitlu sj>re lialca.u'i.

în ceea ce privesce mijlocele cele 
violente, Rusia se vede închisă de tote 
părțile, astfelă că. nu pote se’șl facă 
drtnnă prin nici o parte. Decă ar roi se. 
ia drumală spre Rulțiaria prin România, 
s’ar r/ăsl iu fața, rasului de resboiu eu jhi- 
terile din i> utruhi Europei: decă ar voi 
se apuce drnmiilu pe mare, flota englesă 
va sci se o hnpedec«j d’a. debarca mai 
multfi de câteva divisiunl. cu caii Bul
garii o voră sferși singuri.

..Nene Freie Presue" «le ase
menea face mențiime despre Ro
mânia într’unu primă articula, care 
se ocupă cu situațiunea generală. 
Diarulă vieneziî constată, că față 
cu Rusia esistă ună puternică lanțu 
de alianțe, care voră face pe Rusia 
se’.și perdă gustulă d’așl încerca 
noroculă cu armele, și apoi con
tinuă :

Ga prima «lidă de aperare în- 
naintea acestei puteri resboinice 
(Rusiei) se află Austro-Ungaria: 
ună eventuală ajutoră din partea 
Franciei far pute îm]>edeca. Italia, 
și chiar decă Rusia, evitândă a- 
taculu directa, ar voi se’șl des- 
fășure puterea mai întâia în Bul
garia, pentru ca se strămute lupta, 
pe unu terenu despre care can- 
celarulă germană a cjisă. că pe 
Germania im o intereseză în prima 
liniă, totuși treime se adinitemă. 
că ea va căuta se forțeze trecerea 
sa prin România, care după tote 
semnele, deși după multă șovăiri1. 
s'a decisă pentru alipirea, ta alianța 
parei.

Francia și Italia.
Caracteristice pentru raportu

rile franco-itahane simtă erupțiunile 
pasiunei, cu care foile militare 
france.se «lan năvală asupra Italiei 
din causa. alianței sale cu Ger
mania.

„La France militaire,‘ discută 
amcrmițitu situațiunea creată prin 

acesta alianță. în casulă unui ies 
boiu. Numita foia, cjice:

Italia va juca față cu Francia, in 
casu de uiiti nîsboiu frauco-germanfi, a- 
celaști rolu ce e chemată a lua asupră’.șl 
Austro-Ungaria întrunii răsboiu germano- 
insfi. Numai câtil Rusia va găsi în Aus
tria <u tofulfi altu contrarii, decâtu cum 
va găsi Francia în Italia. Noi nu vomfi 
face vechilorfi noștri amici din 18:54 .și 
1859 onorea d’a. le opune alte trupe, de
câtu acelea ale liniei a doua, formate din 
reserviștii batalioneloră cu Nr. I și din 
regimente de-ale armatei teritoriale. Asta-i 
mai miiltu decâtu pre multă, pentru a 
impedeca pe acești dei ai resboiului <-a 
se nu ne violeze teritoriulă.

Aceste ronduri ajungă, ca se 
vedemă cu ce disjirețu vorbescă 
Fancesii despre. Italieni.

Situațiunea.
„Pești Naplo11 a debutată a- 

laltacri cu o scire sensațională ce 
a. primit’o din Viena. care dice 
că situațiunea a devenită mai se- 
riosă, deoreefb concentrările de 
trupe rusesci se continuă în mă
sură mai mare: intre Viena și 
Berlină s’au schimbată din causa 
acesta multe depeșe și cei din 
Viena au intențiunea «le a. con
voca delegațiunile în sesiune estra- 
ordinară peste câteva septămânî.

„Pester Llovd" desminte „din 
isvorulă eelu mai sigură" soirea 
acosta alarmătore. Deși, dice elu, 
situațiunea nu s’a îmbimetățitu 
pentru momentă. totuși nu s’a 
petrecută nimică în timpulă din 
urmă, ce ar schimba’o spre mai 
reu și nu e vorbă de convocarea 
delegațiimiloră în sesimm estra- 
ordinara.

„Borsen-Courier” din Berlină 
spune, că la prândulu parlamentară, 
«jo l’a datu cancelariile llismark. a- 
eesta a esprimată speranța, ca. ra
porturile (Iermaniei cu Rusia corn dc- 
reni mai umieabile. Mai «lepai’te a 
accentuată cancelarii Iu. că trebue 
se se facă, deosebire între guver- 
niiliî rusescă și pressa rusâseă. 
Elă a mai <]isu. după „Post.“ că. 
raporturile, pressei rusesci simtă 
escepționale. Gnvernulă «lin Pe- 
tersburgă are o înfhiință «le faptă 
numai asupra doue seu trei di<n’«'; 
celelalte <]iare dătătore de tonă 
stau sub infhiința protectoriloru loră 
speciali.

Diareic germane mai sein se 
istorispscă și de-o ințluiută rusescă 
ce se manifestă în secretă in I’rau- 
cia. Cu ajutoriilă ei ar ii vorba 
acum de-a se împăca Eerrii cu l’lo- 
ijuel, care s’a făcută prietenă de 
cruce cu anibasadorulă rusescă din 
Parisă, ca se potă intra amendoi 
în cabinetulă viitorii. Carnot. se 
(jice, a consemțită și prin urmare 
dilele cabinetului actuală Tirard 
simtă numărate.

Atitudinea Franciei.

Ministrulă de esterne francesă 
Flourens, fiindă candidată ală de
partamentului Hautes-Alpes pen
tru cameră, a sosită acolo și a 
respmisă cu mniătorele cuvinte 
primarului din Briaiiyon. care l’a 
felicitată pentru succesele sale 
diplomatice:

esempla.ru
niomeiit.fi
france.se
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Meiitulă se cuvine intregei teri, pen
tru că dincolo </. iiran iță sa siiiilltă că iu 
puptulă ininistiiilui de estime bate miluit 
Franciei. Acestoril sentimente patriotice 
și atașamentului la instituțiunile liberale 
ar trebui s<5 |se atribue succesele iiostre. 
mddur,. decă țintuita ac fi atacată. Aceste 
sentimente m au adusă la d-vustre și 
in au determinat ti se calcă în departa
mentalei Hautes-Alpes dela granița itali
ană și se viu mai îuteiu la Briamjon, 
sentinela înaintată a graniței nostru. iA- 
plause.i

I.a alusiimea primarului, cu 
privire la plauulu de a mări torța 
defensivă dela Brianeou. ministrul 
respuuse:

Ca franeesu și patriotă am avută 
se ine ocupă deja eu aceste proec-te și 
voiu continua a me interesa de ele.

Cuvintele ministrului t'rancesu 
diareic englesescl le consideră ca 
o prevestire de resboiu. „Stan
dard" socotesce. că o alianță in
tre Rusia si Francia este apropi
ată. er „Times” crede, că pe par
tea lorft va ii și Anglia care, lă- 
sândfi Rusiei libertate:» de acțiune 
în Europa, va li și ea lăsată se 
anexeze Afganistanul»», er Rusia 
nu va mai înainta în Asia.

D-lu t'axsațpiac a adresată eă- 
tră prințul»» hianie Napoleon. care) 
are mm tiu în armata italiană, o 
scrisore în care dice între altele:

„Totdeuna v'am combătută, der în 
patriotismul»! vostru niciodată nu uram 
îndoită. In numele acestui patriotismu 
v<? provocă se ordonați fiinleti roștrii, se 
purăsescă sernciulii in urmata italiană.

„Pote unt» Napoleonii se rămână în- 
ti o armată, care se organiseză pe față 
îu contra Franciei. care stă în soldulu 
Germaniei și. precum se vede din trac
tatul^ de cnrendu publicată, va fi «se
dată la granița francesă, spre a amenința 
Francia și a năvăli asupra ei? In mo- 
mentulu când Italia se aliază cu celă
mai crudelă inimică ală Franciei .și des
fășură drapelulă italiană în contra bine
făcătorului seu. tiiiilă unui Napoleonii 
nu mai pote îndrepta ascuțișulil săbiei 
sale contra iuimei patriei sale!"

Aceste demoiistrațiuui ale Fran- 
cesiloru în contra Italiei simții de 
ren auguri'i pentru viitorii.

l.liarulu italiană ,,Riforma“. 
vorbindit despre discursulii minis
trului Flourens în Brianeou. ac- 
centueză importanța lui și e de 
părere, că resumatulu telegrafică 
ală pasaginlui privitor»'» la Italia 
trebue că e necorect»».

SC1K1LE VILEI.
Precum «mă spllsiî, ală cincilea rwz- 

gresă ală corpului didactică din România 
se va ține la Bucnrescf în dilele de 18, 
19 și 20 Aprilie 1888 st. v. Se va dis
cuta despre: „Programele de studii ale

se 
de 
de

învețămentului primară ruralii și urbanii". 
Atâtă „memoriilecâtă și „înscrierile" 
se i oră adressa d-lui secretarii 
Dubciscti. prott soră la lieeulă Sf. Sava. 
strada Scaunele Nr. 47. Se acordă o re
ducere de 50 la sută pe liniile ferate.

Tcaitatală eonii rcială între România 
și Turcia s’a publicată deja în „Moni- 
torulil oficială" din Bucurase!.

Anton Szilagvi, scriitorii dinrnistă 
la solgăbireiatulu din llea-mureșiană în
treținea relațiiiulj vrednice de pedepsă 
cu nevasta vărului seu. Sâmbătă sera 
îșl petreenră toți trei la ceaiu pănă târ- 
diu. apoi se despărțiră .și părecliea că
sătorită se culcă. Der după-ce adormi 
bărbatulu, nevastă-sa se sculă, și se duse 
la iubituhl ei. Bărbatulu se deșteptă 
mai târdiu. der nu voi se facă larmă, 
ci așteptă să se’ntdrcă nevastă-sa : acesta 
înse nu se mai înțolise, oi fu aflată Du
minecă dimineța mortă cu amantnlu ei 
cu fotă. Szilagyi o” împușcase întfiiu pe 
ea și apoi se ’mpțiși ă și pe sine. Se 
dice că îngrijise elă de acesta eu o săp
tămână înainte.

La inStitntulă de moșită din Oradca- 
mare se facă înscrierile pentru cursulă de 
veră dela l 10 Martie. La înscriere se 

presiute certificatulu de indigenată și 
nascere. și atestată de moralitate și 
să neta te.

In Noule de lângă Bistrița, precum 
spune „Bistr. Wochbltt". lupii vinii noptea 
pănă în comună: de asemenea în (bhelulă 
din Dobeca și în Voldorf’, unde mulțl câni 
le-au cădută jertfă. Luni nopteg spre 
Marii ună hamalii dela gara Bistrița era 
se fiă mâncată de. doi lupi în locuit! 
unde linia ferată se încrucișeză cu dru- 
mulă ce duce la locilhl de dare la semnă. 
Venind»! însă tocmai atunci trenul»!. și 
mai strigându hamalulă și după ajutoră, 
bestiile fugiră.

Din dieta ungară.
Fiind»! ministerul»» cultelor»» și 

instrucțiime.i publice unguresc! re- 
sortul»!, cu care naționalitățile ne- 
magliiare au cele mai multe da- 
raveri și buclucuri, dăim! aci un»! 
resumatil din desbaterile asupra 
bugetului acelui ministere, care ne 
pote interesa mai nuiltiî.

Raportorul»'! Alex. Orszag spune, că 
pe amilii acesta bugetarii s'au stabilită 
cheltuelile ministerului din vorbă cu 
7.142,170 fi., er venitele cu 804.534 ii. 
Intre clieltuell s'a prevedntă o sumă 
și pentru zidirea unei seole reale ungu
resc! în Brașovă. E de observată, că 
dela 1876—1888 cheltuelile acestui bu- 
getă au crescută cu 2 milione. Reco
mandă bugetul»! spre primire.

Daniil Icauț/i dice, că din raportul»! 
ministrului resultă. că instrucțiunea po
porală se află într’o stare tristă, -și to

tuși în scopul»! acesta s’a pusă in buget»! 
cu 23,000 ti. mai puținii ca în anulă tre
cută. Der decă din culisa relei economii 
financiare nu s’a putută pune la dispo- 
sițiune o sumă mai mare pentru instruc
țiunea poporală, atunci se ia măsuri mi- 
nistrulO ca sumele ce simtă do cruțată 
la sculele superflue se se întrebuințezu 
mai amăsnratil scopului. Simtă unele 
șcdle civile și poporale superiore. care 
pricinuescă statului cheltueli mari, der 
puțină folosii aducă. ,4.șn c sciitu popo
rala din DicioSân-Mărtiiul. aude simtă 
,‘t înrcțătorl. cari toți la ană Ioni au 1 
școlari. Șcdla costă pe ană 4000 fi., 
deci instrucțiunea flăcărui școlară 800 fl. 
Vorbitorulă speră, că îninistrulă va des
ființa acesta școlă. care e o curată risipă.

Oratomlă trecendă la afacerile bi
sericesc!. amintesee mai ânteiu jubileulă 
Papei. Ișl esprimă păi'erea de rău. că 
prelații catolici, cari an condușii pe pe- 
regiinii unguri la Roma. în vorbirile .și 
adresele lorii omagiale au găsită de bine , 
a vorbi și de restabilirea puterei lumescl 1 
a Papei. Las' că. nici istoria, nici e- 
semplulă actualului Papă nu dovedrscă 
necesitatea domiimțiunei lumescl a Papei, 
der nu a fostă nici cu cale, nici eu tactil 
o asemenea demonstrația în împrejură
rile actuale politice, și acesta o voră 
dice toți acei patrioțl, cari pofti aprețui 
deoparte sitnațiunea critică de arii a Un
gariei, de altă parte valore.a alianței cu 
Italia (Vii aprobări în stânga și în stânga 
estremă.

Norocii că nici guvernulă italiană, 
nici națiunea italiană nu au interpretată I 
acele manifestat.inul ca ale națiiiuei un- 
gurescl.

Făcendil apoi amintire de enciclica 
din anulă trecută a Papei, prin care se 
combăteu căsătoria mixtă și școlele co
mune, dice oratorul»! că ai- ii timpulă 
se se asigure libertatea re.ligidsă și atunci 
voră dispare de sine greutățile ce stau 
în calea regulării dreptului de căsătoria. 
Elă și face o jnopunere în interesulă in
troducerii libertății credinței religidse. 
Argumentele guvernului contra propu- 
nerei. dice elă. n’au fostă sincere : când 
se dicea vă în țeră și așa e libertate re- 
ligidsă. când apoi erăș! îninistrulă o de
clara ca unu peliculă, care, duce la ni- 
hilismă. la dissolnțiuue. Propunerea vor
bitorului este ;

-Ministrulă culteloru e a visată se 
presiute unii proiectai de lege asupra 
libertății credinței religidse." < Vii apro
bări în stânga estremă.

Ministrulă Trcfort dice, că îu pri
vința instmețiunei ar face mai multă, 
der n'are bani, stau ren financele și așa 
multe se negligă, în speranță că se va. 
repara reiilu în timpuri mai bune.

E drepții că aveină scdle. dise mi- 
nistrulil. a cărortl înființare a fostă ur
gentă cerută de ună ținută întregii, des
pre care însă mai târdiu s’a constatată 
că simtă supeiflue. Acestea le vomă în
chide și banii ce se cheltuiau pentru ele 

se voră întrebuința mai «măsurată sco
pului.

Ce privește libertatea religidsă. etl 
încă sunt in principiu pentru ea. Cu 
fote astea mi-i pofti primi propunerea, 
din căușe politice importanți. l Amlițl!; Tre
bue se avemă înaintea oehiloră intere
sulă statului maghiarii și ahl culturei 
maghiare. M’așă bucura forte, decă 
[Ingaria se va afla odată într’o stare, 
în care se se pdtă introduce o astfelu 
de nețărmurită libertate a eiedinței re
ligidse. precum dorește d-h1 deputată. 
(Strigări în stânga estremă : Elă nu cere 
libertatea nețărmurită a religiunei !j

Nu vreu se mai repetă lucruri ce 
le.-afli spusă adeseori în acesta cameră, 
der vreu se letlecteză numai la doue 
momente. Mai ânteiu. orl-ce membru 
ală acestei camere sc-ie ce se întemplă 
în sîniilă bisericii iircco-ortodo.ee. Se lit- 
ereză în sînulă ei cu orl-ce preță ca se 
rupă uniunea bisericei grecesc! eu cea 
catolică. Și se face ore acesta din punct 
de vedere alu religiunei ? Asta-i o ces- 
tiiine de limbă și putere, curata națio
nală. Ală doilea, se luațt in considerare 
ce se ’ntemplă în cereală Serbiloră ca
tolici. Pretutindenea accentueză ei m- 
t rod an cea llliirți'ui slarc. Când liturgia 
bisericei catolice în Laibach va li slavă, 
nu vomă impedeca nici in Ungaria in
troducerea liturgici slave, decă suntemu 
amici ai libertății credinței religidse. și 
acesta, den. n'ar ii salutară pentru statuia 
mațfiiiară si pentru iidtura uau/hiară. Vii 
aprobări!.

D-lă deputată a disu. că eu adese
ori așii fi accentuată, că și așa iu Unga
ria esistă libertatea credinței, tj liber
tate precum a fonnulat'o d-lă deputată 
negreșită că nu esistă: der avenul liber
tatea consciinței .și cum că aceea se res
pectă în mare gradă la noi, voi cita un 
faptă. Nu înțelegil cum unu creștină 
pdte ti cuprinsă de. prejudiții îucâtu se 
nu voiescă a-și lăsa se i-se boteze eopi- 
lulă. der astfelă de cașuri s'au ivită. In- 
tr'ună asemenea casă ml-a scrisă odată 
capulă supremă ală respectivei confesi- 
um. ca se recvireză poliția și gendarme- 
ria și se ptuiă se se boteze copillilă.
Ilaritate. Nani făcută acesta, căci in 

modulă acesta den nu vieți se procură 
bisericei creștine credincioși. lApiobărl 
în depta.

ludividukl are peste totli libertate 
nețărmurită iu privința consciinței și a 
credinței : îndată ce înse întemeiază o 
familia, acesta libertate este în unele 
privințe restrânsă și laturea practică a 
acestui cercă de idei este tocmai Gesti
unea căsătoriei. Acesta treime refor
mată. trebue să se pună capetu stării 
de adl i Vii aprobării și cugetă că. d-lu 
ministru de justițiă se ocupă și cil a- 
eestă cestiune.

Voiu atinge și Gestiunea congruei. 
Acestă cestinne am adus'o pe tapetă, se 
tracteză și speră că se va și resolva: căci 
păi’erea mea despre ori-. e liiserii ă catolică 

FOILETONULIj „GAZ. TRANS."

'.'4)

UNU TOASTU.
— A s»<><• i a r <• a ideilor» —

La o anumită oră unii aveau voia bună, 
7(>. Și la masă beiidtl .șampane- îșt petreceau im

Ipreună.
Der ce soite sehimbătdre, mai târdiu cu cinci

[minute 1 
La despotica poruncă fură decapitați iute. 
Unultl inse dre-care din cei condamnați la. morte 
Prin câteva trăsnii scurte a descrisă cumplita 

|sorte, 
75. A Franciei cei strivite, dedrece i-s'a dată

Grația ca se vorbescă : pocalulă înfricoșată 
Ală mortii-lă ținea în mână, trebtiindu imediată 
După vorbire se-lll beie : așader a toastată....
și începu prin urmare întrunii tonă duioșii, pro-

[fundil: 
8<>. „Se striga odinidră". dise. bietuki muribundă,

_Se trăiesc'alu nostru rege! der acum nu avemă 
|rege, 

_Și tu patria iubită, aijl uu-i cine te direge: 
_l'regâli:i:-țl-ai» tiranii unu destină înfricoșata.

..Se trăiescă republica! mai târdiu der au stri- 
Igatu.

85. „Der acum nici republica nu este la noi în țeră 
„Se trăiescă libertatea, după'aceea mai strigară, 
„ Inse ce durere mare, ce tristă fatalitate, 
„Că îu țera mea iubită nu este nici libertate". 
„Eh!", mai dise muribundulă și atunci itigăl- 

|binesce:
90. „Se trăiescă ghilotina, care pe toți no miesce!! ‘ 

„Și dicendă aceste vorbe, cătră publică se închină 
Șf-apoi bendil pocalulă morții: a cădutil sub ghi

lotină.
hisă vremea e schimbată, a.ill se cere se stri- 

|găinii:
Constituția trăiescă, de. ea se ne bucurămă.

95. Seimil cu toții forte bine, că în țera nost.ră cultă, 
A cum este libertate, ba ne splină că e prea 

[limită ...
O divină libertate, ce căutări de bueuriă.
Seu ce fapte gloridse pentrti tine voiu descrie?... 
Ce istorii minunate scire-amtl <)ice despre tine.... 

l<Mi. Der inse deocamdată, va fi mai consultă, mai
|bine.

De și :i vorbe si li scrisore ești unii sugeti'i stră- 
[lucitil.

Ca se ne țiiiemil de norma unui antică erudită.

A lui Pithagoras greculă, onnl învețată din ve- 
|chime

Și proiădută dela fire eu minte și agerime.
105. Elu era născută în Samos. Și patria sa. iubită, 

Când veih’i că de tiraiillkl*; era forte rfu strivită, 
A fugită de voiă bună îu esilă'ndepărtatu.
Elă cu agera sa minte păn’ la dei s a înălțată, 
Și lucruri misteridse, ce'n natură ascnnse-au stătu, 

110. De-a nu le sci muritorii, elil pe tdte le-a scrutată.
A foștii în multe privințe Pithagoras vestită omij, 
Era matematică mare, filosofii .și astronomii.
Elă scruta că fulgerile cum și de unde provine? 
Ce ființă este deulă ? și nena de unde vine ?

115. Și când se audă prin aeril tunete că durduescu, 
Tună Joc., urlă ventnlă, ori dor norii se lo-

| vescil ? 
Cim-nvert.esce pămentuiu? eure-i curstihl ste-

|lelorîi? 
Și ce. lege obserieză acestea îu mersulu lorii? 
A fostă deră Pithagoras cehi din Samos renumită, 

120. Care multe lucruri grele, .și ascunse-a resolvită.
Și decă far ierta cumva, a morții sigură lege.. 
Se mai vină odată'u lume, hei! în mulle ne-aril 

jcol ege!
Va urma.)

’■’) Poly i j-ares.

ortodo.ee
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ba despre ori-ee biserică și confesiune, 
este că ea nu are să constea numai diu- 
tr’ună cultă esteriorti. ci trebue să fiă o 
iustitnțiune. morală, care influuițâză asu
pra mersului ideilor». asupra purtării 
omeniloră. Pentru ajungerea acestui 
țelă e necesară, ca confesiunile se șl 
educe bine preoții loră și să i prevadă 
bine.

A amintit» ’ d-lă deputată si pere- 
griiîaginlă la Roma. Noi na ne-amă a- 
mestecată în acesta, căci lume reniam 
duiims. petimnsiiiif ricissim. Decă noi 
vremi! libertate, trebue să măstu'ăm» cit 
aceeași măsură : nu e permisă a restrânge 
pe alții în libertatea loră. De altmintre
lea eu n um cunosciuță despre ceea ce 
s’a vorbită si făcută în anumite cercuri, 
der potă asigura camera, că noi în a- 
ceste afaceri vom proc-ede totdeuna după 
lege și ținând» semă de interesele 
tiilui unguresc».

După tote astea regretă forte, 
trebue să rogă camera a respinge
punerea d-liti deputat» Iraliyi și să a- 
mâne resolvarea acestei cestiuul pe tim
puri mai bune, mai fericite. (Aprobări 
în drepta. 'Va urma.)

der 
îno

Persecnținnl nnpresci iu biserică.
.. Kronstadter Zeiuuig" a pri

mită din Pesta o corespondentă, 
datată dela 10 Februarie 
care se <]iee intre altele:

Șovinismul» ce pășesce totă 
felisivă contra naționalităților»

n.. in

mai o- 
nema- 

ghiare se validiteză și în biserică și a 
dată nuscere unui stătută făcută de eou- 
ventulă generală ală confesiunei ev. 
augsb. Slovacii simtă protestanți), îu 
sensulă că agitațiuni contra supremației 
maghiare din partea funcționariloră bi
sericesc! formeză ună delictu canonică. 
Pe temeiulă acestui stătută suntă espuși 
unei persecuțiunl fără considerare preoții 
și învățătorii, sub pretextă că au simță
minte panslaviste, fiindă că țină strînsă 
la naționalitatea loră slovacă și se o- 
punu uneltiriloră de a li se maghiarisa 
scola și biserica.

Mai nou e pendentă în acesta pri
vință ună casă, cu deosebire flagrantă 
de disciplinare bisericescă fanatică. Ună 
învățători! eminentă, stimată forte multă 
de comuna sa, anume Carolă Salva, care 
e și redactori! a duoră foi periodice pe
dagogice și ală unui ealendară, este din 
causa simțăminteloră sale naționale ună 
spină în ochii superioriloră bisericesc! 
șoviuiștl. deorece activitatea sa ca învă- 
țătoră e esemplară. Câteva atacuri în 
calendarulă său contra maghiarisărei cu 
forta aven să servescă acum ca motive 
pentru înlăturarea sa. Procurornlă nu 
putu găsi nimică periculos» statului ori 
diișmănescă Maghiariloră în ealendară, 
pe eare-lă confiscaseră organele, comita- 
t.ense. și așa refnsâ a i intenta procesă 
de pressă.

Acum însă superintendentulă Czekus 
dispuse cercetare disciplinară în contra 
Ini Salva, sul) pretextă că are simță
minte panslaviste. cure și fii condamnată 
la pierderea slujbei de cătră tribunalulă 
disciplinară < după ce doi membri au 
fostă eschișl ca interesați) cu 5 contra 
2 voturi pentru ună articula întitulată: 
„Este și Slovacnlu omu?* In motivarea 
sentinței, tribunalulu declara, că treime 
să se pună pe bitsa protestantismului 
maghiară, ale cărui drepturi, autonomii! 
și esistență legală se întemeiază pe ființa 
de stătu maghiară, așa că ce atacă sta- 
tuhi. atacă in acelașă fimpă și drepturile 
fundamentale ale protestantismului... Deși 
comuna Klenoyec ține cu credință la 
învățătonilă loră și deși nu i se pote 
dovedi ai-estnia vre-o acțiune dușmană 
statului, apelațiunea lui Salva a fostă 
respinsă și de instanța a doua și abia e 
do sperată, că instanța a treia, tribuua- 
lulă bisericescă 
colo de. Dunăre, va modifica acesta sen
tință dii tatâ de ura fanatică a maghia
rismului din Ungaria de susă contra a 
totă ce e slavă.

Ainărîciunea din causa acestei xj a 
li ferite asemenea proc-ederi a pătrunșii 

ală districtului de diu-

adânc» între protestanții slovaci și e in 
curgere o mișcare d a trece in masstUla 
ortodoxism», care mișcare in împrejură
rile actuale politice apare forte Îngri
jitor**.

Iu biserica protestanta a Ungariei, 
în urma maniei de perse.euțiune națio
nală. domuesee celă mai mare arbitri», 
ba chiar o complectă desconsiderare a 
dreptului față cu preoții .și învățătorii, 
cari nu se supună orbesce și fără se 
crâcnescă tendiuțeloră de uiagliiarisare. 
și autonomia, care iu timpurile de mai 
nainte s'a dovedită ea o bastionă tare 
nu numai a libertății c.onsciinței ci și a 
libertății politice, amenință acum n de
veni tină factor» de împilare, cu totul» 
contradictorie» spiritului protestanticu, 
deorece din partea puterii statului nu e 
de așteptată nici tină ajutoră.

Descliiile’șî-voru odată ochii și 
acei cărturari slovat'I, cari încă 
totli mai credrt 
rndte unguresc! 
amărîta soite a 
slovacă, amărîtă 
slugărniciei 
tururi ?

slovac'!,
i ca fficen<lu-se u- 

vorfi înibunetăți 
bietului popor!) 

tocmai clin causa 
acelora soia <le căr-

„MACEDONIA"
IfertAla Rămândin Peni'nmlct-bitlranied.

Macedonenii! Voinică poporu! Da, 
voinică, pentru că cuprinși între naționali
tăți deosebite și lacome de a pune mâna 
pe dânșii, nu sau dată bătuți de atâtea 
veacuri. s:au împotrivită și și-au păstrată 
pănă acum și naționalitatea și limba, 
luptândă cu înverșunare și contra Slavi- 
loră și contra Grecilor» , cari și unii și 
alții voiau să îi înghită . și menținendă 
încă la meadă-di de Balcani vlersnlă ro
mânesc».

Și lupta ce au avută s? ducă în po
triva aprigiloru loră dușmani a fostă mare 
și teribilă, luptă de fie-ce momentă, luptă 
nedreaptă , pentru că cei cari voiau se 
cutropească erau mai tari și aveau în 
mână ună puternică instrumentă de su
punere : școlele.

S’au luptată inse Macedonenii, luptă 
și astă-ijl încă. Ba chiar lupta de adl e 
multă mai întinsă' decnm a fostă pănă 
acum. Macedoneniloră le trebue să-și 
țină necontenită viă totă vigdrea. spre a-șl 
apăra școlele, pe care și le-au făcută a- 
ciun, limba și naționalitatea.

Și îutr'acestă luptă ci au trebuință 
de sprijiuulă tuturoră Româniloră, tu- 
turoră celoră cari snntă consângeni cu 
dânșii.

In țâră la noi, în România liberă. 
Macedonenii au o societate; și acum au 

oȘl

rută
care

gazetă.
Primulă numără ulă acesteia a apă- 
acum câtăva vreme și portă titlulă pe 
l amă dată acestui mică articulașă. 

Scopulă dianilui Macedoneniloră de
aci e destulă de lămurită expusă prin de
cisa ce șl-a luată: ..Fint lux- și prin ur- 
mătorele rânduri ce extragemă din pre
cuvântarea comitetului care a înființată 
revista „Macedonia* :

„A lucra pentru afirmarea naționa- 
lităței Româniloră din Peninsula-balca- 
nică și pentru respectarea drepturiloră 
strămoșescl. de o parte, er pe de alta a 
desgropa trecutulă literară ală acestei na
ționalități, precum și a cultiva cu stăru
ință dialectulă ce vorbeșce: iată. îu scurtă, 
îndoita țintă ce unnărimu.-

Salutămă eu bucuriâ apariția acestei 
reviste și sfatuimă pe cetitorii noștri s‘o 
sprijinescă. Voră face o faptă folositdre 
naționalităței nostre românești.

„Unirea,^
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Bedidii
Sildlii. Ca 
și în amilii 
române de 
sulă școlei 
astă dată a

în «lina întâmp. Domn. 1888. 
Iteitiniuiei femeilorh române din 
în toți anii dela esistința sa, 
acesta Reuniunea femeiloră 
aici a'dată ună bală în folo- 
sale de fetițe. carele și de 

i reușită strălucită.
! 0 parte a publicului română de aici

era avisată deja de timpuriu prin ună 
diară locală, ca se nu contribue la reu
șita balului, absența loră inse nu s’a pre 
observată.

V’așă trimite o re.censiune după ..Tri- 
buna1-. der nu potă, din simpla eausă. 

; că atestă diară se îndeletnitesce mai bu- 
. curosă cu deosebite picanterii și bagă semă 
i nu are thnpă ori voiă de a se ocupa și 
t de balulă Reuniuuei femeiloră române 
i din loc-ă.

Ve comunică deci recensiunile foi- 
loră străine de aici, ca se vedeți cum ne 

i consideră străinii;
t „Siebenb. Deusch. Tageblatf- din 13 

1. c. scrie următdrele ;
.,Lustruhl deplină și tute grațiile le-a 

întrunită balulă Reuninnei femeilor» ro
mâne in sala dela „Imperatulă romană.11 

„După devisa: „celă ce jocă la urmă 
jocă mai bine11, drăgălașele aran.jatdre ale 
acestei petreceri de carnevală o-ail pusă 
pe finea carnevalului."

..De atestă reservare n are se le pară 
ren. căci la elegantulă publică perma
nentă ală balului „Reiui. fem. rom.“ s’a 
mai adansă ună numără de stimătore și 
de amici, cari anume s’au presentată ca 
se facă împreună călătoria cu nltimulă 

I trenă de plăcere ahl Carnavalului, ca ast.- 
felă se-șl potă păstra cele mai drăgălașe 
suvenirl ale sesounlui de bală.1'

„Interesul^ principală la balulă a- 
cesta 1 au stîrnită jocurile naționale ; cu 
tote acestea, s'au eseciitafă și ceinlalți nu
meri ai ordinei de danță cit atâta zelă 
și iubire. încâtă se pote constata, că ba
lulă a satisfăcută j>e deplină chiămărei 
sale. de a procura petrecere tuturoră 
celoră presențl."

„Capii autoritățiloru milităresel și ci
vile au participată la acesta frumosă pe- 
trecere.1-

„Herul. Zeit.“ scrie unuătdrele :
„Balulă aranjată prin Reun. tem. 

rom. din Sibiiu. alaltăseră. în sala redu
tei orășenescl, încâtă privesce lustrulă și 
elâgauța toaleteloră pompfise. și cu pri
vire la societatea alesă, carea se coadună 
aici, și carea dă aeestoră petreceri lns- 
nulă adevărateloră balnrt de elită în
tru nimica n’a rămasă îndăretulă celoră 
din trecută.

..Comitetuli! 
frunte cu Demna 
cuta-i afabilitate 
cu prevenitorul» 
compusă din domni inteligențl. 
trihnită și de astădată eu celă mai bună 
succesă de a preface sala dela 
ratulă romană" într'uni’i locu de 
nobilă, de plăcere animată și de 
de convenire pentru strălucitele 
mecătore.le frmnsețl femeiescl."

,.Câ nnmerulu părechiloră danțatore 
a fostă mai mică ca altă dată . se es- 
plică prin mai multe cașuri de doliu ce 
s'au ivită în anulă espirată.

„Intre cercetătorii frumosului bală ro- 
mânescă s'au putută vede: Episcopul» Dr. 
Teutsch, Escel. Sa F. M. L. Waldstăt.ten. 
generalii Schdufeld și bar. Pach. eolo- 
nolii Tlaseal. Polii și Giirger, președin
tele trib. Jănossv. direct.orulă de finanțe

„Rețin. fem. rom.11 în 
Mari!» Cosma cu emios- 
cn ceritore. dinipreuiiă 
comitet» aranj atorft, 

au con-

„Impf- 
veseliă 
puncta 
si tar

Denk. procurorul» reg. Hatfaludy, sub- 
colon. Koblisz. primului» orăș. Hocli- 
meister, directorul» de poliția Diotleff. 
niulțl nimeri de stațulă majorii și supe
riori, funcționari de stată și milităresel 
și altfel» de onorațiorl“

..Musiea a provădut’o în modă forte 
escelentil capela Nr. 31.11

La acestea eu numai atâta mai a- 
daugil , că pe lângă succesul» morală și 
celă materială este după împrejurări des
tulă de frumosă, căci după inforinațiunile 
primite dela aranjatori trece peste 300 A.

Convocare.
Adunarea generală constituantă a 

„lleitnlunei femeilor" române din Aradit 
și prorincid" se convocă pe 9 (21) Fe- 
bruariu 1888 la 10 ore ’naiute de meclărli 
in sala mare a Seini nari ului diecesană* 
în Arad».

Datu în Arudli. îu 30 Ianuarie (11 
Februarie i 1888.

Comitetul» iiiteriniali'i
Hermina P. Desseanv Iouvtt Beleșin

presidentă. secretarii.

SCIR1 ULTIME.
l'ifini. 15 Februarie. Se dice 

- sub rezervă — că cabinetul!! clin 
St. Petersbourg ar prezintă de astă- 
dată o programă concepută în a- 
cestu sensu : Proclamațiunea că
derii prințului Ferdinand. de cătră 
puterile semnatare ale tratatului 
dela Berlină. împreună cu Turcia.

Derînorl-ce casu. Rusia men
ține că este indispensabilă ca o 
forță armată rusescă. al cărei efec
tivă ar ii fixată într unii acordă 
comună și ca ună mandată scurtă 
și limitată, se asiste la restabi
lirea unei ordine de lucruri regu
lată în Bulgaria.

DIVERSE.
Țarulii și Bismark. 

prin representautul» săli 
mitele de Șuvalow. 10
icre negre principelui de

Adelina Patti pleacă 

Țarulu a trimisă 
la Berlină, co- 
chilograme de 
Bisinark.
erășl în Ame

rica, unde va cânta erășl pentru „ultima* 
oră. Garderoba vestitei artiste umple 43 
de lădl, ală căror» transportă dela Lis- 
sabona pănă la La Plata, biletul» de 
drumă pentru artistă și suita ei costă 
1800 dolari seu 9000 franci. Costumele 
ei munai pentru Traviata costă 15.000 
dolari seu 75,000 franci.

(ui'.sulîi pieței Hrațovii
din 17 Februarie st. u. 1888.

Bancnote roinânescl Cuinp. 8.50 Vend 8.52
Arginta românescu ,. 8.45 8.48
Napoleon-d’oii . . 10.02 10.05
Lire turcescl. . . 11.32 11.37
Imperiali .... ,, 10.32 10.37
Galbini..................... ,. 5.88 5.92
Scris, fonc. „Albina14 6 .o „ 101. 102.—

rt m *^t . „ 98.- 99. -
Ruble Rusesci . . „ 107.- 108.—
Discontnlu . . . *)'<—pe anu

are (3-a emisiune' 
rurale ungare.....................
eu clasa de sortare . .
rurale Banatu-Tiniișfi . , 
cu cl. de sortare . . .
rurale Transilvane . .
croato-slavone . . . .

Cnrsulu la bursa de Viena
din 1G Februarie st. n. 1888.

Renta de aură 4". .....................
Renta de hârtii 5'*„...............................
Impruniutulu căiloru ferate ungare .
Aiuortisarea datoriei e.ăilorii ferate de 

ostă ungare (1-nia emisiune' . . .
Aiuortisarea datoriei eăiloru ferate de 

ostii ungare f2-a emisiune . .
Aiuortisarea datoriei căiloru ierate de 

ostii un:
Bonuri
Bonuri
Bonuri 
Bonuri 
Bouui I 
Bonuri
Despăgubirea pentru dijma de vină un

guresc» ..............................................
împrumutul» eu premiul» unguresc» 
Dosurile pentru regularea Tisei și Sege- 

dinului.........................................
Renta de hârtia austriacă..........................
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă ..........................
Dosuri din IBGO . ...
Acțiunile bâncei austro-uugare. . 
Acțiunile băueei de credită ungur. . .
Acțiunile băueei de eredităaustr. 
Galbinl împărătesei ...
Napoleon d ori .... .....................
Mărci 100 imp. germani'..........................
Domlra 10 Divres sterlinge.....................

94.40

123.75

109.50
104.-
103.50
103.—
103. —
104. —
103.25

119.—

Editor» și Redactor» responsabilă ;
Dr. Aurel Mureșianu.
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INSTITUTO de CREDITO și de economii, societate fe acții in oreștie. 
CONTULU BILANȚULUI. Pasive

Snbsemnatulă eomitetă am esaminată bilanțulă presentu

Cassa în nuinerariu. 2.049 28
Monetă........................................ 1 23 32
('ambii de bancă eseomptate 208.686 50
împrumuturi hipoteeare 29.860 50
Împrumuturi pe cambii cu aco perire liipot. 5,420 —
Împrumuturi pe obligațiuni eu eavențl . 26.25(5 —
împrumuturi pe efecte publice 618 —
3Iobiliaru.................................. . 4D9.56

după amortisare .... 49.96 449 60
Spese de fundare .... . 423.15

după amortisare .... 84.63 338 52
Diverse conturi debitore . 1,977 86

276,679 58

0 r 6 ș t i e. la 31 De
Iosifu de Orbonașu m. p. 

membru în direcțiune.

embrie 188i st. n.
Samuilu Popii m. p. 

membru în direcțiune.
Popovici-Barcianii m. p. 

comprabilu.

(’apitîilu sociala
800 acțiuni â fl. 50..................................

Fondulu de reservă..............................................
Depuneri pentru fructificare............................
(.'ambii de, bancă reescomptate.......................
Dividende neridieate........................................

40.000
950 

173,933 
46,947

75

56
92

Interese anticipate pro 1888 ....................... 5.576 59
Diverse conturi creditare.................................. 1,769 47
Profită curată................................................... 7.427 04

276,679 58

auxiliare ale societății

Dr. Ioanu Mihu
directorii esccutivti.

Aurelii

Ș1 confroiitându-lă cu registrele principale și 
ținute în bună, regulă, l-am găsită în consonanță cn aceleași si exactă.

Oi e știe, la 5 Februarie 1888 st. ti. Comitetulu de supraveghiare:
Dr. Ștefanii Erdelyi m. p. Nicolau Popoviciu m. p.

n.
Lanrianii Berceanu m. p.

Ltl 
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Se deschide abonamente pre annlu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Diaru beletristici! și eneielopedicu-literaru - cu ilustrațimil. - - C’ursulii XII. — Ațiare în 1 si
■ i liniei în mnneri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose: și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali 

mai depaite tracteză eestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice: apoi petrece cu atențiune 
socială a Româuiloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporatium din patria și străinătate; și prin glume în mare 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței: 
din familia o petrecere nobilă și instructiva, 
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMÂNII. Piară bisericeseu. școlari! și literară cu ilustrațiuni. - Cursulă XIV’. Apare in broșuri lunare 
câte de 2 2 — 3'2 
trațiuni, - mai departe 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall. -apoi studii pedagogice-didactice și scicnțiliqe-literari;
menunte și scirl cu preferința <»eloră din sfera bisericescă. scolastică și literara. - Prețulă de prenumerațiime pre 
e 4 fi. ]ientru România 10 franci -lei. plătibill și in bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplarti. 
dumeri «Ir proha x»r li’iniitiî g-ratinii oi*i-«*«ii cere. 

A se adresa la ..CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr. -Transilvania.

Totu de a<‘i se mai potu procura și următorele cărți diu editura propria:

15 di 
ș. a. 
vieța 
parte 

și preste totă nisuesce a întinde tuturora individiloru 
Prețuia de prenumerațiune pre anula întregi! e 4 fl.. pentru România și străină-

colo: și publică portretele si biograliile arehiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
articlii din sfera tuturora seiințeloră teologice și intre aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
mai alesă funebrall. -apoi studii pedagogice-didactice și sciențiliqe-literari; și în urmă totă soiulu de a- 

anulu întregu

Apologie. Disensiuni filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederito și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Si la și. — Partea 1. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica, lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vor
bire și scriere mvederitâ și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet,. 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura III. cr. 
Tbte trei împreună. 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste ană. de 1. Papiu. 
Unii volumă de preste 26 cole. Acest 
opu de inventări bisericescl întrece 
tote opurile de acestu soiri apărute 
pănă acum- avendu și o notiță isto
rică la ne-caro serbătore. care arată 
timpuhl întroducerei.’fasele prin car! 
a trecută și modulă cum s’a stabilită 
respectiva serbătoie. Prețulil e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulil 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
lina C. Z. llovinaru.

Idealulă pierdută. 
Prețulil 20 cr. 

Novelă origi
nală de Pardina Z. Rovinam. Pre
țuiri 15 er.

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală. Continuarea novelei : Idea
lulă pierdută de Panlina C. Z. Rovi- 
nam. Prețulă 15 er.

Fântâna dorului. Noveță poporală 
(4-eorgiu Silim. Prețulă 10 cr.

CodreanU craiulă codrului. Baladă
Georgiu Simți. Prețulă 10 ci-.

Ultimulu Sichastru. Tradițiune de
Georgiu Simit. Prețulil 10 cr.

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță

d«

din emigrarea lui Dragoșîi. Novelă is
torică națională. Prețuit! 20 er.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulil 30 er.

Probitatea in copilă riă. Schiță din 
sfera educațiunei. D upă Ernest Le- 
gouve. Prețnlă' 10 cr.

Hermanu și Doro tea după W. de 
Goethe. tradncțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețnlă 50 cr.

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

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte, după. Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dultii. Prețnlă 30 er.

Petulailtulu. Comedia în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Știință. Prețnlă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoi'ă, prof. gimnas. 
- Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețuit! 15 cr.

Poesii de Vasilin Ranta-Buticescu. 
lină volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese, și arangiate. Pre- 
țulu redusă dela 1 11. 20 cr. i la (iO cr.

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

TesaurulO dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu arelieologie 
de D. 0. Olinescu. Prețnlă 20 er.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea 1, 11, III, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tbte patru 1 11. — câte una deosebi 
30 cr.

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

50

T.

Colectă de recepte din economia, 
industria, < omerchi și cbemiă. Prețnlă 

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiii. Ed. II. Prețulă 30 er.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulQ intuitivă în folosulu 
eleviloru normali 1 preparandialf). a în- 
vățătoriloră și a. altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
pariindialu. Prețulă unui esemplară cn 
porto francată 1 tl. 80 er. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia, afiămu 
vre-unu optl, întocmită după lipsele 
scoleloru nbstie în mesnra în care este 
acesta, pentru aceea îltl și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și înve- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popii, profesorii la 
ginmasiulu din Năseudă. — Manuală 
aprobată ]>rin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptnlă de 
dată 26 Aprilie, 1886, Nr. 13193. — 
Prețulă 30 er.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Unu volumă de peste 
cole. Prețulil 2 fl.

Manuală de stilistică do Ioană F. 
Negruțu. profesorii. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulil de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. Par
tea practică forte bogată a acestui cp 
— cuprindendil composițitml de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele violei sociali—se pote întrebuința. 

30

cu multă folosit de 
țători și altl cărturari români. Premiu 
1 11. 10 er.

Nu me uita. Coleeriunu de vier
suri funebrall. urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuit! 50 er.

Carte conducâtore la propunerea 
calculărei in scola poporală pentru în
vățători si preparam]!. Broș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifn profesorii preparan- 
dialil. Prețuit! 80 er.

eătrâ preoți. înve-

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 er., legată în pânză 60 cr., legată 
mai ținu (>0, 80, 90 cr., 1 11., în legă ■ 
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— li-umosă ilustrată, pe.ntin pruncii 
școlari de ambe socsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 er., — legată 
22 cr.. legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe icdne frumdse. Prețulă 
unui esemplară e. 10 cr.: 50- 3 lior.: 
10(.h=5 11.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu ieone fru- 
mdse. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 <-r., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 11. v. a.

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

Tipografia A. MUREȘ1ANU, Brașovă..


