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Nu puțină sensațiune a produsu 
l'aiina. că împeratulu Germaniei, 
într’o scrisore autografa adresată 
ministrului de interne alu Prussiei 
Puttkammer, a luatu în apărare 
libertatea alegeriloru, ordonându 
ea de aici încolo acesta se fiă pe 
deplină respectată și guvernulft se 
se abțină în viitorii de orî-ce in
gerință la alegeri.

Guvernulft prussianft pregătise 
adecă o lege pentru prelungirea 
periodului legislativ alu dietei dela 
trei la cinci ani. Acesta lege, se 
dice, primise deja iscălitura împă
ratului, când minoritatea din dietă 
aduse în disensiune cestiunea abu- 
suriloru și presiuniloru prin cari 
in multe locuri s’a paralisatu cu 
deseverșire libertatea alegerilor^.

Prindendu de veste împeratulft 
despre aceste încălcări ale liber
tății electorale, s’a decisă a adresa 
memorata scrisore ministrului Put
tkammer, care fu mai multă acu- 
sată de oposițiă că a esercitatu o 
inrîurință neiertată asupra alege- 
rilorft. In urma acestui pasă s’au 
născută neînțelegeri în sînulu mi- 
nisteriului prusiană, așa că se vor
bea de-o crisă ministerială.

Urmarea a fostă că publicarea 
legii de prelungire a periodului 
legislativă s’a amânată, căci nu se 
stabilise încă o înțelegere despre 
aceea, că bre se se publice deo
dată cu legea și rescriptulu împe- 
rătescă adresată lui Pattkammer. 
în care casă acesta ar ii fostă si
lită a se retrage.

Cum s’au aplanată dificultățile 
prin intervenirea prințului Bismark 
la împeratulu, cum nu, destulă 
că după scirea telegrafică, ce-o 
primimu atjl, legea memorată a 
fostă publicată, er de publicarea 

rescriptului împerătescă nu se’face 
nici o amintire.

Ori se va retrage acum minis- 
trulă Puttkammer, ori nu, pentru 
lumea din afară este de interesă 
numai esistența acelei scrisori au
tografe a împăratului, care trac- 
teză despre libertatea alegeriloru 
și decă ea în adevără esistă, ar fi 
tristă să nu se publice.

Nu numai în Prusia se întâm
plă abusurl electorale, nu numai 
acolo se calcă în picibre celă mai 
prețiosă paladin ală poporului în- 
tr’ună stată constituțională. Cei 
ce trăiescu sub „părintesca44 oblă
duire ungurescă ar pute se istori- 
sescă în privința acesta lucruri, de 
cari s’ar spăria și celă mai înfo
cată aderentă ală lui Puttkammer. 
Nu mai încape îndoielă der, că o 
enunciațiune a liberalului și gene
rosului monarehă, care șede ac]! 
pe tronul ă germană, ar esercita 
unb mare efectă morală și afară 
de barierele prussiane.

Este clară, că numai atunci se 
voră pute realisa nobilele inten- 
țiuni ale împăratului Fridericu, 
când în statele sale va fi respec
tată înainte de tote libertatea ce- 
tățeniloră și când representanța 
poporului nu va fi numai o ma
șină de votată și o reuniune de 
mamelucl ai guvernului.

Păcatu numai că acestă libe
rală și ințeleptă monarehă sufere 
de-o bălă atâtă de grea, încâtă se 
luptă în cuntinuu cu mbrtea, toc
mai în nisce momente așa de cri
tice pentru Germania și Europa.

Politică vamală română.
Sub acestă titlu scrie „N. ir. 

Presse“ următorele:
Nl-se telegrafiază clin BucurescI: 

Foia ministerială. „România Liberă14 ac- 
centueză necesitatea promovării intere- 
seloră agricole. Acesta se consideră aici 
ca ună simptomă, că guvernulă vre să 
părăsescă unilateralul^ „sistema de vamă 
protecțiunistft44. Va fi bine a nu da prea 
mare însemnătate acestui simptomă. 
Cumcă economia rurală română se află 
într’o stare desolată e lucru cunoscută. 
Der ar fi forte sanguinică a crede în
tr’o apropiată scliimbare a politicei va
male române. Semne, cum e aserțiunea 
de mai susă a foiei bucurescene guver
namentale, s’au arătată deja de repe- 
țite ori, der întotdeuna a urmată o de- 
samăgire. Nu de multă ajunse lucrulu 
chiar pănă la purparleurl diplomatice 
pentru o reîncepere a negociăriloră pri- 
vitore la încheiarea tractatului de co- 
merciu; der acestea au Jostu mai târețiit 
desmințite, pentru-că au remasil fără nici 
unit resultatu.

0 inspecții la Cotroceni.
Cetimă în „Monitorulu oficială41 

ală României :
Lunea trecută Regele Carolă ală 

României a inspectată la Cotroceni re- 
gimentulă 1 de geniu. Regele trecu pe 
dinaintea frontului regimentului, așeclată 
în liniă de bătae în curtea casarmei, fi- 
indă viu aclamată de trupă, și apoi pro
cedă la examinarea instrucțiunei practice. 
După defilare, regele se îndreptă spre 
poligonulă geniului, unde inspecta dife
ritele lucrări de fortificația, de poduri și 
drumuri de fieră, precum și o instalați- 
une de porumbei călători și artele. Apoi 
visitâ în detaliu infirmeria corpului, bu- 
cătăriele și sala de mâncare, grajdurile, 
remisele de materiale și examina apoi 
diferitele trăsuri speciale pentru telegra
fia, pionerl și drumă de fieră. După a- 
cesta regele visitâ școlele corpului, bi
blioteca, magaziele de efecte și diferitele 
salone ale trupei, pe cari le găsi în cea 

mai mare curățenia. Școla copiiloru de 
trupă a geniului a atrasă cu deosebire 
atențiunea Majestăței Sale, care luă la 
cunoscință programele de studiu ce 
se predau în școlă, puse mai multe ces- 
tiunl eleviloră spre a se asigura de buna 
loră instrucțiune și puse multă interesă 
a se încredința de îngrijirea ce li se dă 
în corpă. Asista asemenea în sala de 
scrimă la asalturile ce făcură copii atâtă 
cu floreta câtă și cu sabia, și apoi merse 
la localulă de gimnastică unde făcură di
ferite exercițiurl, cari au satisfăcută cu 
totulă pe Majestatea Sa. Regele, după 
acesta, întruni pe d-nii ofițeri în jurulă 
său, le făcu băgările sale de semă asu
pra mișcăriloră esecutate și le mulțămi 
de buna stare în care a găsită acestă 
corpă de elită.

Esportulu de spirtd aid Ungariei.
Din lună în lună esportulă de spirtă 

ală Ungariei decresce în modă înspăi- 
mântătoră. Ca dovadă aducemă urmă- 
torele cifre, pe cari le publică o foiă 
ungurescă de comerciu și industria din 
Pojună :

In primele ti luni aleanului 1886 — 7 
esportulă de spirtă alu Ungariei a fostă 
de 2,578.830 hectolitre. In acelașă timpă 
însă a anului 1887 —8 esportulu de spirtă 
s’a redusă la 1,175.911 hectolitre.

Fără îndoelă, că acestă scădere a 
esportului de spirtă ungurescă este a se 
atribui de-o parte dării prea mari pe 
spirtă, er de altă parte causa este a se 
căuta în concurența din ce în ce mai 
mare ce i se face spirtului ungurescă 
din partea României prin multele favo
ruri și protecționărl ce se facă indus- 
triașiloră din țeră din partea guvernului 
română.

Totă așa de puțină îmbucurătore 
suntă în privința acesta și raportele mi
nistrului de finance austriacă. Așa d. e. 
pe când în Ianuarie din anulă acesta 
esportulă de spirtă ală Austriei a fostă
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Roinlă femeii in societatea contimporană.
Scriitorulă și lit.eratulă lrancesă A- 

dolph Franck a ținută în 11 Maiu a. c. 
o interesantă conferință, în profitulă „As- 
sociațiunei dameloră francese44, despre 
rolulă femeii in societatea contimporană.

Idea de a trata într’o conferință a- 
cestă subiectă, i-a dat’o d-lui Franck si- 
tuațiunea politică de a<|I a Europei și în 
special atitudinea Germaniei față cu Fran- 
cia; și conferința a ținut’o densulă în 
profitulă numitei societăți, care are sco- 
pulă charitabilă de a da ajutoră și a a- 
lina durerile și suferințele ostașiloru ră
niți pe câmpulă de răsboiu. D-lă Franck 
adecă, ținendu semă de pacea înarmată 
și de relațiunile încordate dintre Germa
nia și Francia de-o parte, și dintre Ger
mania .și Rusia de altă parte, s’a gândită 
negreșită la viitorulă răsboiu, care pote 
isbucni în fie-ce di. In casulă acesta, 
societatea dameloru francese va ave să 
jdee unu rolă din cele mai importante.

Conferențiarulă a pornită dela veri
tatea faptului, seu amu pute dice dela 
axioma istorică că: adevărata civilisa- 
țiune, civilisațiunea morală a unei epoce 
s u a unei națiuni, se măsură după con- 
d țiunea ce i-o crează femeii seu după 

opiniunea ce șl-a conceput'o despre na
tura și despre facultățile femeii.

In Orienta, gârbovită sub jugulă 
despotismului, femeia este o sclavă, ba 
mai puțină decâtă o sclavă: o proprie
tate. ună lucru caro se vinde și se cum
pără. PosedI turme câtă timpă le poți 
hrăni și supraveghia.

hi Grecia femeia se presintă sub două 
aspecte diferite. Pe când bărbatulă a- 
pără patria în câmpulă de răsboiu ori 
se ocupă în aț/ora (adunare) cu afacerile 
publice, femeia stă acasă și n’are rapor
turi decâtă cu sclavii și cu copiii; prin
cipala ei însărcinare e să dea statului ce
tățeni de sânge liberă, să împedece a- 
mesteculă sângelui liberă cu sângele strein 
ori servilă. In afară de casă, ea e ună 
obiectă do artă, o căutată și admirată 
pentru frumsețea sa, pentru spiritulă său 
și pentru grațiile sale; nicăerl însă ea 
nu inspiră respectă, er fără respectă a- 
devărată iubire nu esistă.

La Roma matrona e încungiurată de 
mare prestigiu ; der matrona , ca patri- 
ciană ce este, are chemarea numai să 
conserve puritatea rassei aristocratice; 
ea n’are mai multe drepturi decâtă co
pii , cărora ll-a dată lumina dilei; e su
pusă ca și ei nemărginitei autorități a 
stăpânului casei : pater Jamilias. Când 
ai jisă că e castă, că a păzită casa și 

că a torsă lână, ai disă totă, ai ispră
vită cu laudele pentru ea.

La începutulu evului mediu, marele 
refugiu ală femeii, cu deosebire a celei 
francese, era mănăstirea; în lume însă, 
în secul ti, cum se dicea atunci, ea împăr- 
ția cu bărbatulă umilințele și crudele ’n- 
cercărl ale servituții, fără a fi admisă la 
onorurile, la prerogativele și la puterea 
seniorului feudală. A fostă cu tote as
tea timpulă cavalerismului și ală cursu- 
riloră de amoră, când s’au găsită truverii 
și trubadurii să celebreze cu entusiasmă 
frumsețea și virtuțile dameloră loră. Der 
nu trebue să uitămă, că cavalerismulă și 
amorurile sale mistice erau ună curată 
ideală, o creațiune a spiritului, în care 
căutau refugiu sufletele cele frumose, des- 
gustate de spectacululă lumei reale. Era 
o religiune a imaginațiunii și a visului, 
născută alăturea de religiunea dogmei și 
a credinței.

Rolulă femeii devine însemnată în 
cursulă seculiloră XVI, XVII și XVIII, 
când civilisațiunea a îndeplinită progrese 
admirabile, când omenii au o ideiă din 
ce în ce mai înaltă despre sufletă, des
pre natura umană și despre spiritulă u- 
mană. Apăruseră marii poeți, marii fi
losofi și marii oratori, ca Shakespeare, 
Milton, Descartes, Malebranche, Corneille, 
Racine, Bossuet, carl răspândiseră flăcări 

de lumină, da poesiă și de elocință. Der 
unde se esercită acestă admirabilă și 
binefăcetore intervențiune a femeii? A- 
ceea a D-neloră de Sevigne, Lafayette, 
de Maintenon și la sfer.șită de totă a 
D-nei de Stael ? In salone, în lumea 
mare, în sînulă aristocrației de spirit, 
Alte femei remarcabile, fără să fl scrisă 
ceva, decâtă pote scrisori și memorii, 
fiiceau de asemenea să se simtă și să se 
guste influiuța loră. Der și acestea a- 
parțineu saloneloră. lumei mari, societății. 
In afară de acesta, în burgesime, în po- 
poră, în masele profunde ale națiunei, 
femeia nu prețuia nimică seu pre puțin; 
ea nu se ocupa de interesele generale, 
când se ocupa de ele, decâtă în formă 
de ecou, reproduceudă în vorbele și în 
sentimentele loră ceea ce încercau băr
bații loră. Ca și femeia antică, era le
gată de casă, cu deosebirea numai, că 
mergea la serviciulă divină și rareori la 
spectacule.

Care e însă și care trebue să flă 
rolulă femeii, după conferențiară, în spe
cială celei francese, în timpulă de față, 
în secultilă nostru ală XIX, atâtă de 
înaintată deja și atâtă de aprope de 
sfârșită ?

Asupra acestui subiectu capitală o- 
piniunile suntă numerose și diverse, der 
nu tote suntă demne de a fi esaminate. 
Conferențiarulă trece fără scrupulă asu. 
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abia de 420.805 hectolitre, pe atunci îu 
Februarie totă din anulă acesta espor- 
tulă a scăriță chiar la 33,826 hectolitre.

SCIRiLE BILEI.
Se scrie din Deva : Emigrarea Cian- 

gâiloru continuă încă. Mai în tiă-care a 
2-a seu a 3-a di se vedă trecendă prin 
orașă câte 1 seu 2 cară cu Ciaugăi. Bie
ții omeni suntă acum, când se ducă, 
multă mai prăpădiți de cum au fostă 
când au venită, și șoviniștii Deveni a- 
bia-i mai bagă în semă. —

5* *

In petra fundamentulă a noului am- 
vonă construită în biserica catedrală din 
Cașovia s a depusă, după obiceiu, lină 
documentă. E fatală, dice „E.-s.u, acestă 
documentă, fiind-că a fostă scrisă în 
limba germană. Căpeteniile orașului, cum 
de es. căpitanulă orășenesă, episcopulă 
Bubics și alții au subscrisă cu tote a- 
cestea acestă actă, care peste sute de 
ani va dovedi, dice „E.-S.u, că Cașovia 
în anulă 1888 era orașă neaoșă germană. 
— Ce se-i faci decă e așa ?

* * *
La cererea d-loră Ioană Koniges și 

soți, ca se se facă comassațiunea și în ho- 
tarulă Brașovului, s’a stabilită cjiua de 
J!i Iulie a. c. pentru pertractarea judecăto
reștii. In satele dimprejură, precum în 
Reșnovă, G’ârstianu și Prej merii, spiritele 
suntă iritate din causa punerei în lucrare 
a comassației și în părțile aceste.

* * «
Ună oficeră din armata comună, 

eu ocasiuuea unei petreceri din Strigonă, 
a disu că Csardașulii nu e unu jocă eu
ropeană, ci este u bucățică de Asm. In 
modulă acesta nu crede „Egyetertes" 
că-i va succede armatei comune să câș
tige iubirea Maghiariloră.

*

Muscele coluwbace au dispărută de pe 
la Deva, der pentru aceea se află în 
mare cantitate în țiuutulă Dobrei, așa 
că economii de 4 septemânl n’au putută 
scote vitele din grajduri.

*■ *

Reuniu îea română de îgimuastică și 
cântări din locă va da Sâmbătă în 28 
Main (9 Iunie) a. c. o convenire colegială 
în sala Otelului Nr. 1.

♦ 
* *

In comitatulă Pestei bântue boia egip- 
tenă de ochi, trachoma. In Caloria și pustele 
dimprejurime mai vîrtosă pericululă a- 
cestei bole epidemice e forte seriosă. 

Din partea statului s'au luată măsuri e- 
uergice pentru împedecarea epidemiei.

¥

Fabricantul^ de tuuurl Krupp a 
cumpărată dreptulă de a fabrica pentru 
Germania pusei după noulă sistemă ală 
lui Hiram Marini. Aceste pusei slobodă 
60 de glonțe pe minută. Se cjice că in- 
ventatorulă va pune la disposițiă Aus- 
tro-Ungariei 30 de pusei de feliulă a- 
cesta.

£ *
După cum vestesce „Journal des 

Debats" între călătorii sosiți cu vaporulă 
din Tonking la Algir a isbucnită tolera.

5jt

Deșertării unguri despre cari amu a- 
mintită că au fostă arestați în Câmpu- 
Lungă, au fostă eliberați în urma inte
rogatorului ce li s’a luată. S’a dată or
din să li se elibereze condicuța, ca să 
potă întră în serviciu ca servitori.

* 
* A

Cetimă în „Democrația" din Bucu- 
rescl; „D-lă Ioană Ch. Anastasiu, cum- 
patriotulă nostru, ingineră mecanică și 
electro-technică, care a instalată lumina 
electrică în Residem-Thcater din Berlină, 
a fostă chemată din Berlină la Bruxel
les de cătră renumitulă fabricanții de 
arme H Pieper. Cu ocasia esposiției 
universale, ce va ave locă la Bruxel
les, d-lă H. Pieper a concurată cu mai 
niulțl fabricanți, pentru iluminarea unui 
aquarium și a grădiuiloră exposiției prin 
lumină electrică, și a isbutită îu concursă. 
Atunci d-lă H. Pieper se adresa în Ber
lină la Societatea generală de electrici
tate (vechia societate Edisonă), cerân- 
du-i ună ingineră instalatorii competinte 
pentru a etectua opera de care vorbimă, 
și societatea jberlinesă recomanda pe 
compatriotulă nostru I. C. Anastasiu. 
Acestă tînără muncitoră și talentată lu- 
creză, la grena operă ce i s’a încredin
țată, singură și fără controla.u

Nr. 137-1888.

CONVOCARE.
In conformitate eu prescrisele 

§-lorfi 14 și ‘21 din statutele As- 
sociațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului 
românit, și în conformitate cu con- 
clusulu adunării generale dela Si- 
biiu din 1887 de dto 29 Augusta, 
ședința II. pt. prot. 21, precum și 
cu conclusulO comitetului dto 29 
Main 1888. Nr. 137, adunarea ge

nerală pentru anulă curentă se 
convocă prin acesta în opidulu 
A brudii pe 24 Iulie (5 Angliștii) 
și cțilele următore.

Aducendu acesta la cunoscința 
publică, invită pe toți membrii As- 
sociațiunei a lua parte în nmneru 
câtă mai mare la ședințele adu
nării.

Presidiulă Associațiunei tran
silvane pentru literatura română 
și cultura poporului românit.

Sibiiit, la 7 Iunie 1888.
In lipsa de președinte:

(■<*oririe Itarițiu.
Dr. I. (’vișiniul, 

secretară II.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.'1
Siria, 27 Main 1888.

Raportă despre adunarea preoțiloru din 
trei districte protopopcscl gr. catolice din 
comit. Aradului, ținută la 22 Main st. u. 
in Siria. (Vilâgos.) La l-a Martie a. c. 
O. D. Marcă Pascuțiu, preotă în Miniadă, 
făcu ună apelă insuflețitoră la toți pre
oții uniți din Corn. Aradului, în care’i 
provocă — fiindă că suntem puțini la 
numără câte într’unu districtă v. archi- 
diaconală, — să ne ahămă pentru des- 
baterea unoră cestiunl mai generale, cari 
privescă interesele nostră bisericescl, cul
turale și materiale. Vocea lui n'a sunată 
în pustiu. Maioritatea preoțiloră fiindă 
de acordă cu acestă dorință, nu pregeta 
a-i trimete salutările loră pentru acestă 
ideă salutară, spunendă fiăcare unde să 
fiă adunarea și cine să o presideze. în
crederea celoră mai multi se concentra 
în M. O. D. Vasiliu Zsiros paroch-proto- 
popă de Siria, care ca primulă preșe
dinte și convocă adunarea la oficiulă său 
pe 22 Maiu st. n. a. c.

In acestă di memorabilă pentru noi, 
după serviciulă divină celebrată la 9 
bre a. in. întrunindu-ne la ședință, vă- 
durămii de față pe M. O. D. Vasiliu Zsi
ros (Siria), O. D. Marcă D. Pascuță (Mi- 
niadu), Iosifă Flore (Giuluța). Vasiliu 
Steer (Biel), Ioană Mihalca țSimand), 
Alexandru Popă țBerzova), Vasiliu Bis- 
trană (Siria), Ioană Puseașu (Felminisiu), 
Vasiliu Anca (Krestaminișă și Adalbertil 
Pitucil (Galsia). Va se dică dintre 14 pre
oți competințl se înfățișară 10 inși.

Președintele deschidendă ședința cu 
o bineventare și salutare frățescă prove
nită din inimă, rogă adunarea ca se-șl 
alegă de aci nainte de președinte tot- 
deuna pe acelă M. O. D. protopopă, în 
a cărui districtă se voră ține ședințele 
viitore, cari se decidă a fi ambulante și 
să se țină în totă anulă de două ori: 
primăvera în luna lui Main, er tomna în 
luna lui Septemvre. In dec-ursulă per- 
tractăriloră se ceti telegrama de felici
tare dela oficiulă parochială din Șeitin. 
Ea sună astfelă: „împiedecați fiindă cu 
zidirea bisericei și școlei, nu putemă par
ticipa. Primiți sincerile nostre felicitări.

Doriină aliarea cercuriloră de Make, 
Simaud. Biel si Siria, așa că patru pro
topopiate să-și țină adunarea în Șeitină 
binecuventându-se biserica ce se va zidi. 
Salutare! Maioră. Gbrog, Secnla." Adu
narea cu viuă plăcere ia actă despre a- 
cestă frățescă aducere aminte și proiec- 
tulă memorată în acea telegramă cu 
toții îlă dorescă. Epistola oficiosă însă 
a M. O. D. Ioană Popp protopopă ală 
districtului de B. Sebeș, în care se es- 
pectoreză contra acestei adunări, dicend 
că întrunirea ei e anticanonică și pre- 
judecă drepturile districteioră, ce pote 
involva urmări neplăcute, din partea flă
cărui Domnă preotă se ascultă cu pă
rere de rău și indignațiune, Noi ne-amă 
adunată din bună voiă și avemă firma 
speranță, că bunulă nostru păstoră su- 
fleteșcă va întări organisarea nostră .și 
tendința de a conveni în totă anulă la 
asemeni adunări, cu atâtă mai vertosă. 
că fiindă câte 3 seu 4 preoți numai în- 
tr ună districtă protopopescă, conveni
rile mici districtuale abia se potă ține. 
Der decă ținerea acelora s’ar si realisa 
totuși prin atari adunări imposante „in 
corpore" mai multă bine putemă eso- 
pera, și ea nu se va opune nicl-c-ând. 
ca adunările protopopescl districtuale s6 
nu se potă efectui acolo unde e de lipsă.

In decursulă acestei întruniri se fă
cură mai multe propuneri meritorie, ca 
d. e. înființarea bibliotecei districteioră 
acestui comitată, îndreptarea unoră de
fecte ce obvină la inducerea matricule- 
loru, regularea pensiunei viduo-orfanale. 
unele modificări cu ocasiunea emiterii 
cercularelor, regularea congruei preoțesc! 
etc., cari tote suntă induse mai indetai- 
lată în protocolulă ședinței, ce după 
descriere se va comunica pentru aproba
rea mai înaltă și cu măritulă nostru gu
vernă diecesană

Ioană Mihalca, notariulu ședințeloru. 
citesce apoi opulil seu liturgică lucrată 
cu multă erudițiune „Despre tămâie11, er 
în fine A. Pitucă rostesce discursulă seu 
întitulată: „Sânta unire și desvoltarea 
nostră națională."

S a decisă apoi ca adunarea viitore 
se se țină la Simandă. Era trecută 1 oră 
d. m. când finirămă consultările nostre 
decurse între marginile celei mai bune 
concordie și armonie.

La invitarea onor, d-nă Vasiliu Zsi
ros satisf'ăcurămă și cerințeloră naturali 
la ospitala-i masă, care cu cea mai in
timă iubire și cu cea mai cordială afa
bilitate ne îutîmpinâ ca ună adevărată 
și amabilă stăpână de casă, pentru care 
generosă ospitalitate cu ocasiunea des- 
părțirei — pănă la revedere în Simaud 
la tomna — binemeritatului domnă pro
topopă din sufletă cu toții și îi poftirămu 
ca bunulă Dumnedeu să-lă țină în de
plină fericire la multi și îndelungați ani. 
— Primiți .ș. c. I.
Adalbert PitucO. 

notară de corespon
dențe. par. de Galșa.

Vasiliu Zsiros. 
președinte.—proto
pop al distr. de Siria

pra tuturoră opiniuniloră socialiste și 
materialiste.

Socialismulă, porte elă ori ce nume, 
tinde a face din corpulă socială o colec
tivitate, unde s$ dispară individulă, fami
lia și statulă. Acesta-i o invențiune 
monstruosă, care nu-șl va câștiga adepțl, 
căci cu câtu mai desă va fi pusă înain
tea ochiloră, cu atâtă mai multă orore 
și disgustă va inspira.

Cu opiniunea materialistă nu vrea 
să-și perdă conferențiarulă timpulă, căci 
materia neacceptândă alte legi decâtă 
ale mecanicei seu ale instinctului besti
ală, înzadară amu căuta, fiă pentru băr- 
bată, fiă pentru femeiă, regulele moralei, 
inspirațiunile consciinței, prescripțiunile 
datorinței, impulsiunile carității, scopul de 
votamentului și al sacrificiului. Pe stradele 
Parisului a aucjit strigându-seundiarîntitu- 
lată : „Nici Dumnedeu nici stăpâw'iA Con
ferențiarulă a cjisă atunci, în interiorulă 
său, redactorului și cetitorului convinsă 
ale acestui rjiară : „Te ’nșell amice ; chiar 
prin aceea că ești ftră Dumnezeu, vei 
găsi ună stăpână; acestă stăpână va fi 
orl-care se va simți mai tare decâtă tine 
și va voi să te constringă a’i îndeplini 
voințele". Celă ce crede ’n Duinnedeu, 
n aseultă decâtă de legea lui Dumne4eu 
înscrisă în consciința sa, și mai bine va 
suferi mortea decâtă să-și calce pe con- 
sciintă, prin urmare va rămâne liberă.

Suntă alte doue opiniunl, cari tre- 
bue să fiă esaminate mai de aprope. 
Cea dintâiu, care a făcută si face mai 
multă sgomotă, ne arată pe femeia o- 
primată în societatea contimporană și 
prin aceea condamnată chiar la ună rolă 
subalternă. Și pentru ce femeia e opri
mată? Fiindcă nu se bucură de aceleșl 
drepturi ca bărbatulă. Ea e absolută 
eschisă din vieța politică: ea nu tace 
parte nici din parlamentă, nici din con- 
siliele generale, nici din consiliele mu
nicipale, nici din vr’o magistratură poli
tică, judiciară ori administrativă: ea nu 
face de locă parte din diferitele corpuri 
electorale. De aci vine, că nu se ține 
nici o semă nici de aspirațiunile, nici de 
trebuințele femeii, ba încă e pre fericită 
când nu se guverneză și nu se adminis- 
treză în contra ei. Au fostă, nu de multă, 
associațiunl organisate pentru emancipa
rea politică a femeiloru. Ună partisană 
de frunte ală acestei emancipări estî 
scriitorulă, economistulă, filosofulă de 
celă mai mare merită Iolm Stuart Mill.

Conferențiarulă susține părerea con
trară. Femeia nu posede nici una din 
calitățile morale și fisice, cari facă pe 
oratorii și pe tribunii adunăriloră pu
blice ai adunăriloră legislative, ai clu- 
buriloră și ai întruniriloră simple elec
torale. Ea n’are nici gestulă acelora, 
nici vocea loră, nici mânia loră reală 

ori simulată, nici puterea loră de invec
tive, nici forța loră de resistență în fața 
strigăteloră și amenințăriloru unei mul
țimi escitat.e. Acele femei, cari jocă ună 
rolă în aceste ocasiunl și cari au reușită 
chiar a'șl face ună renume de niwi ce- 
tățene, nu suntă, de sigură, acelea pe 
cari ați voi să le luațl ca modele. Și ce 
amă deveni, decă n’ar fi așa ? Obosiți, 
enervați, asurdițl de aceste lupte este- 
ridre, 11-amă găsi erăsl reintrândă în 
casă, resuscitate la vatra nostră. Ar tre
bui se discutămu cu femeia nostră, cu 
fiica nostră, cu mama nostră meritele și 
defectele unui candidată, vițiele ori per
fecțiunile unei legi, ale unei măsuri de 
polițiă ori ale unui tractată comercială.

De altmintrelea, egalitatea de drep
turi presupune, pretinde egalitate de da- 
torințe. Chemândă pe fenieiă la urna 
scrutinului, va trebui deci se’i deschicjl 
și casarmele, școlele militare și a o în
trebuința în câmpulă de luptă. Ea va 
comanda regimente și armate ’ntregl, va 
face parte din gendarmeriă și din po
lițiă. Trecendă la o altă ordine de func
țiuni, ea nu va fi de asemenea la loculă 
său ca advocată, pe scaunulă de magis
trată seu pe băncile jurațiloră. Ei nu-i 
aparține a scruta consciința unui crimi
nală ori a pronunța o sentință de morte.

Dâr fiindcă femeia nu e potrivită 
pentru vieța politică ori fiindcă nu pote 

juca imă rolă activă în statu, unneză 
ore că trebue legată de casă ori închisă 
în vieța internă. în cerculă mai multă 
ori mai puțină strimtă ală familiei ? Căci 
acesta e a doua părere, la care ".și-a pro
pușii conferențiarulă a se opri.

Nu mai e nici o îndoială, că femeia 
este regina, ângerulă păzitorii, divini
tatea vetrei familiei. In nici o jiarte pre- 
sența sa nu e atâtă de binefăcătore și 
așa de necesară. In nici o parte nu eser- 
cită ea o putere așa de reală, așa de 
activă, așa de respectată, când negreșită 
ea însăși e respectată și n’a fostă vic
tima unei alegeri de totă nenorocite. 
„Eenicia c casa11, dice înțelepciunea in
diană. Lipsindă ea, familia, împrăștiată, 
a încetată de a esista. Der fără a vorbi 
de femeile, cari n’au o vatră familiară, 
cărora ll-e imposibilă seu, din diferite 
cause, forte greu a ave una, o c-u totulă 
nedreptă, cu totulă contrară binelui ge
nerală de a nu lăsa deschisă decâtă 
acestă unică sferă activității, inteligenței, 
devotamentului uesecabilă ală jumătății 
genului umană, care e femeia.

Mai pre susă de familiă și de stată, 
care datoresce femeii onorea și forța 
loră, cari ’șl tragă din sînulil ei princi
piile loră de conservare și de perfecțio
nare, e societatea. Ce e societatea ? E 
cu totulă altceva decâtă ceea ce se nu- 
mesce lume; este natura umană consi-
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Literatură.
,.Foia bisericescă și școlastică11, apare 

de 2 ori pe lună în Blașă. Redactori: 
Dr. Ionii Rață și Alexandru U i 1 ă c ană. 
Nr. 17 dela 1 Iunie n. cuprinde în partea 
bisericescă: Sân-Georgiulă și Pascile. 
Să fundămă grânare bisericescl-școlare, 
de Enriliu Vicașă. Câteva date despre 
propagarea Creștinismului în seculii primi 
ai creștinătăței, de I6nă Ceontea. Tatălă 
nostru (ună ciclu de meditațiunl), de 
Victorii Smigelschi. Bibliografia. Varie
tăți. — In partea școlastică: Cochetăria 
seu pofta de a plăce tractată din punctă 
de vedere pedagogică, de S. P. Radu. 
Ceremoniile nupțiali la Romanii antici, 
de Octaviană Bonfiniu. Tractarea unei 
bucăți de lectură, de R. Simu. Revista 
instrucțiunei. OrdinațiunI ministeriale pen
tru șcblele medii. Lucrările în aeestă 
lună. Ce să facemă cu pomii stricați de 
frigulă iernei trecute? Diverse.

Scirî polițienescl.
Cu ocasiunea dilei de tergă țigana 

Vajda Kati a fostă prinsă furândă pă- 
nură dela tină Săcuiu și a fostă predată 
judecătoriei de cercă.

Esaniene fle calificațiune.
Dintr’untî circularii alCi consis- 

torului archidiecesanu din Sibiiu 
estragemu următorele:

„In înțelesulă art. de lege XVII 
din 1879 § 3 învățătorii, cari au intrată 
în funcțiune dela 1872, precum și aceia, 
cari și-au procurată testimoniu de cua- 
lificațiune între anii 1872—1881, suntă 
datori a se provedea cu diplomă și din 
limba maghiară, căci altcum nu mai potu 
funcționa ca învățători.11

Deci provocați suntă învățătorii pe 
cari îi privesce amintitulă art. de lege, 
ca să se supună esamenului de califica
țiune înaintea comisiunei instituite la pre
parandia de stată din Szekely-Keresztur 
pe terminulă de 28, 29 și 30 Iuniu st. 
nou a. c.

Cererile pentru admitere au a se a- 
dresa pe calea inspectoriloru regii de 
școle, cătră inspectoratul^ regescă de 
școle ală comitatului Udvarliely pănă la 
15 Iuniu st. nou.

Mulțămită publică.
Roșia Secașană. 30 Maiu 1888.

In 20 Main ținendu-se esamenulă cu 
copiii din școlă nostră confesională și a- 
flându-se chiar pe atunci în comuna nos
tră stimabilulă domnă Vasilie Olteanu, 
advocată în Blașiu, a asistată și d-sa la 

esamenă și audindă răspunsurile precise 
ale școlariloră, a binevoită a dărui 5 fi. 
v. a. spre a se procura cărți scolastice 
pentru școlarii lipsiți.

Pentru aeestă dară primescă în nu
mele tinereloră mlădițe sincera mulțămită. 
Fiă, ea esemplulă d-sale să ’lă imiteze 
câtă mai mulțl.

Ioană Deacu, 
parochu gr. cat.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.'

Sibiiu, 8 Iunie.— Astătjl se în
cepe conferența pentru esecutarea 
regularii graniței dintre Ungaria 
și România, sub presidiulfl comi
telui supremă Bethlen. La con- 
ferență vorîî lua parte fișpanii co- 
mitateloru mărginașe, inginerii, ge
neralului Fabinyi, Majorulti din sta
tuia majoră generală Groller. Cele 
șese secțiuni împreună cu secțiu
nile române voră începe în 15 Iu
nie lucrările de regulare la fața 
locului.

Potsdam, 8 Iunie. — împăra
tului îi merge mai reu. Tușesce 
mai tare și supurațiunea (secrețiu- 
nea de puroiu) a crescută.

Berlină, 8 Iunie. — „Reichsan- 
zeiger” publică legea privitore la 
prelungirea periodului legislativă 
pe cinci ani.

DIVERSE.
0 școlă de agitatori. — La Berna, 

în Elveția, este vorba să se înființeze o 
școlă pentru răspândirea socialismului în 
care să se formeze agitatori iscusiți. Voră 
fi două cursuri cu următorele matern: 
A. Pentru începători: 1. Esplicare critică 
a istoriei elvețiano. 2. Dreptulă constitu
țională. 3. Principiile fundamentale ale 
democrației sociale. 4. Retorica. 5. In- 
vățămentulu agitațiunei. B. Pentru cei 
mai înaintați: 1. Istoria economiei poli
tice cu esplicarea sistemeloră. 2. învă
țăturile lui Carl Marx. 3. începută pen
tru câștigarea și răspândirea materialului 
statistică. 4. DiscuțiunI asupra cestiu- 
niloră dilei ca pregătire pentru activita
tea de agitatoră. Personalulă didactică, 
care ia asupră’.șl predarea gratuită a in- 
strucțiunei, se va compune din tovarăși 
și amici ai organisațiunei lucrătoriloră.

Influința păduriloră asupra climei. 
Academia silvană din Nancy, după ob- 

servațiunile punctuose, ce le-a făcută cu 
privire la influința păduriloră asupra 
climei, a constatată următorele: 1) In ți
nuturile pădurose de 10 ori a ploată mai 
multă, decâtă în celea fără păduri, și în 
privința acesta pădurile de bradu au 
avută efectă de două ori așa mare ca 
celea cu trundă lată. 2) In pădurile cu 
frunda lată, frondele căfjute prindă 10° 0 
din ploiă și numai 90% ajungă în pă- 
mentă, pe când la pădurile de bradă 
aeestă proporțiune schimbă la 50%, așa- 
deră în pădurile cu frunda lată pămân- 
tulă numai chiar atâta ploiă capătă, ca 
și în ținuturile fără păduri, der fiindcă 
evaporarea din solulă atâtoră păduri face 
numai % din aceea, ce volatileză în ți
nuturile fără păduri, pentru aceea solulă 
atâtoră păduri totuși rămâne cu multă 
mai umedă, și de aci provine, că isvd- 
rele de comună în atari locuri se nască. 
3) Decă solulă păduriloră e acoperită cu 
musclil seu cu frundișă cădută, atunci 
evaporarea face numai '/B parte, și din 
acestea în genere numai forte cu înce- 
tulă se întemplă evaporarea, de aci pro
vine, că pădurile de pe șesă așa de 
multă stempără aerulă ținuturiloră din 
giură, împedecându-i desecarea. Deci 
pădurile în genere îmblândescă escen- 
tricitățile climei: sterpirea păduriloră tot- 
deuna și în totă loculă grăbesce nepro- 
ductivitatea.

Unu originalii. — Acum câteva dile 
a sosită la Verona o casă pe rote locu
ită de doi EnglesI, bărbatulă și femeia, 
care ’șl facă călătoria de nuntă. Casa, 
care la prima vedere semăna cu una din 
acele trăsuri cu care călătorescă saltim
bancii, dentiștii, espuitorii de curiositățl, 
a plecată în diua următore la Mantua. 
Proprietarulă ei este d. A. Samler Brown, 
din Londra, uuă omă bogată și de si
gură totă atâtă de originală pe câtă e 
de avută. Este ună tenără simpatică, 
elegantă. Soția sa asemenea. Casa loră 
pe rote nu e tocmai mare. Der nimică 
nu-i lipsesce ca să complecteze ilusiunea: 
dela bibliotecă pănă la alcovă, dela pat 
pănă la scaune, dela salonă pănă la cuh- 
niă, o culiniă minusculă cu o mașină de 
tticiu ce se încălclesce cu petroleu. In- 
tr'ună colță se vede albumulă cu desem- 
nurl ală d-nei Brown, în altulă lină a- 
parată de fotografii ală domnului . și 
răspândite jură împrejură și atârnate în- 
tr’o ordine perfectă de păreții tapetați 
ai trăsurii seu puse îu cutiore, obiectele 
de toaletă și uneltele bucătăriei, farfurii, 
sticle, binocle, dichisuri de pescuită. Nu 
e nici ună singură centimetru de spațiu 
neutilisată. Au asemenea și o pompă 

mică. D-lă Samler Brown a plecată din 
Londra în luna Noemvrie anulă trecută. 
A visitată astfelă Francia ; visiteză acum 
Italia. Se va duce apoi în Elveția, de 
unde se va întdree în Englitera. La 
trăsură suntă înhămațl doi cai voinici 
bretoni, cari facă, fără a se obosi, câte 
cincl-decl de chilometre pe di.

Cursulu pieței Brașovii
din 8 Iunie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.48 Vend. 8.50
Arginta roinânescu . ,. 8.42 »• 8.46
Napoleon-d’orI . . . ,. io— V» 10.03
Lire turcescl . . . „ 11.30 M 11.35
Imperiali.................. 10.30 n 10.35
Galbinl.................. ,. 5.89 n 5.92
Scris, tone. ,,Albina“6' ,. 101— ii —,_

Kfl
ji ji r J 0 11 — r 98.50

Ruble rusescl . . . „ 10.7- ii 108—
Discontulu . . . • 6’/j—8’^ pe and.

Cursulu la bursa de Viena
din 7 Iunie st. n. 1888.

Renta de aură 4° 0..................................99.10
Renta de hârtiă 5°/,,................................. 86.85
împrumutul^ căiloră ferate ungare . 151.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (l-nu emisiune) . . 95.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . . 126—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . 115.40 
Bonuri rurale ungare........................... 104.80
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.......................104.70
Bonuri rurale transilvane .... 104.20
Bonuri croato-slavone.......................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescă . . . .'........................ 99.50
Imprumutulu cu premiulă ungurescă 125.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului.........................................123.75
Renta de hârtiă austriacă .... 79.45
Renta de argintă austriacă .... 80.90
Renta de aură austriacă.......................109.75
LosurI din 1860   137.30
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 866.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 282.75 
Acțiunile băncei de credită austr. . 283.70 
Galbeni împărătesei ....................... 5.94
Napoleon-d’orI................................. 10.011 2
Mărci 100 împ. germane........................ 61.95
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.35

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 24 Maiu st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5“ 0 . . . . 90- 91—
Renta rom. amort. 5"/0 . . 91.' ,t 92.',,
Renta convert. G1' a .... 89— 90—
Impr. oraș. Buc. 10 t'r. . . 35— 38. -
Credit tone, rural 7,J/0 105— 106—

50;n 11 ii . o 89.’/. 70.',
„ ,, urban 7"„. . . 107— 107.’/,

6nr r r u . o • • • 98— 99—
5°•1 n 11 ’•* .'0 • 85.',., 86—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. 945— 960—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . 220— 225—
Ac. de a>iu Nați»»ti;»1.« . . —.— —
Auru contra bilete de bancă 16?,, 17—
Bancnote austr. contra auru. O_ 22—
AurU contra arginta seu bilet 16— 16? ,
Florina val ore austriacă . . 2.01 2.

Editorii și Redactorii responsabilii :
Dr. Aurel Mureșianu.

derată în ensemblulti și în desvoltarea 
continuă a făcuitățilord sale. Familia a 
fostă creată și esistă în interesulQ so
cietății, seu, ceea ce e totă una, în inte- 
resulă naturei umane, din respectă pen
tru demnitatea sa. In același interesă s’a 
formată, în epocele de civilisațiune, și 
trebuia să fiă guvernat statulă. Statul nu 
e societatea, fiindcă elă nu e natura 
umană ; der statulă nu valoreză, nu sub- 
sistă și nu se măresce decâtă prin so
cietate. Elă profită de tote luminile și 
de tote virtuțile ei; elă cade și piere 
prin vițiele ei. Totă așa și familia; ca
litățile și defectele sale, perfecționările 
și căderile sale suntă ale societății, care 
a dată nascere și e fundamentulă nece
sară ală familiei.

Fi-va ore greu acum — dice con
ferențiarulă — a arăta, că femeia, femeia 
modernă, și în specială pentru densulă 
femeia francesă are să îndeplinescă ună 
rolă în societatea actuală, ca femeia 
francesă în societatea francesă, ale cărei 
trebuințe și nenorociri atâtă de bine le 
cunosce și le-a simțită atâtă de crudă? 
Aeestă rolă este esercitarea carității, ce 
atâtă de bine a înțeles’o femeia francesă. 
In Francia, atâtă de rău cunoscută, atâtă 
de calumniată în afară de fruntariele 
sale, și mai alesă în Parisă, teatrulă 
atâtoră revoluțiunl. vatra atâtoră vițiurl 
și miserii, caritatea a devenită de multă 

timpă uuă felă de religiuue națională, 
căreia nu-i lipsesce darulă de a face 
minuni.

Der caritatea nu esistă ori se ’nțe- 
lege greu fără idea de Dumnecjeu, fără 
sentimentulă religiosă, apoi manifeste-se 
elă sub orl-ce formă : căci caritatea nu 
e mila, pe care i-o substitue Schoppen- 
hauer, fundatorul ă pesimismului. Carita
tea nu este altruismulă positiviștiloră, lu
cru vagă, rău definită și care portă ună 
nume de totă nenorocită. Caritatea, ca- 
ritas, însemneză iubire, amoră, și nu pote 
iubi decâtă o ființă, care are sufletă, ini
mă, inteligență, seu care ne revocă prin 
câteva trăsuri, într’o măsură restrînsă, 
perfecțiunea supremă, perfecțiunea divină. 
Aeestă ideă, vechiă ca și genulă umană, 
e atacată adl din tote părțile, în numele 
sciinței. Femeile suntă chemate să apere 
aeestă ideă în numele sentimentului, în 
numele iubirei eterne, în numele acestei 
trebuințe de devotamentă și de sacrificiu, 
care e însăși esența loră. Luați-le aeestă 
putere de a iubi și de a se sacrifica, și 
ele voră rămâne, prin celelalte facultăți 
ale loră, inferiore bărbatului și nu voră 
fi mai multă decâtă instrumentele, scla
vele acestuia.

Der nu numai prin sentimentă suntă 
chemate femeile a esercita asupra socie
tății o influință salutară, ci și prin sci- 
ință. Dotate cil rațiune ca bărbatulă, și 

încă cu aceeași rațiune, căci nu e decâtă 
una, cum le-ar pute fi interzisă sciința? 
S’a crezută multă timpă, și Moliere a 
crecjută, că le face o mare concesiune di- 
cendă, că ele trebue să aibă claritate 
despre tote. Nu, ele potă ave cunos- 
cință despre tdte, ele potă cuprinde tdte 
sciințele, der nu trebue se le cuprindă 
pe tote. Conferențiarulă găsesce inutilă 
de osemplu, și chiar periculosă pentru 
sănătatea loră, ca să fiă îndopate cu al
gebră, cu trigonometriă, cu mecanică, cu 
statistică și cu filologiă. Sciințele care 
le convină suntă acelea care le facă a 
cunosce natura și umanitatea, universulă 
și sufletulă, fără a escepționa fisiologia 
și unele părți ale filosofici; der femeile 
se voră servi de sciințe mai alesă ca să 
tragă din ele aplicațiunl folositore asu
pra umanității și pentru ca să 'șl înalțe 
cugetarea ; de asemenea voră face usă 
de ele, pentru ca să combată doctrinele 
egoiste și ateiste.

Cu aeestă ocasiune conferențiarulă 
revocă dovetjile ce le-au dată despre ca
pacitatea loră în litere, în aeestă sferă a 
cugetării umane, femei ca d-nele de Stael 
și de George Sand. Der nu e necesară 
ca ele să scrie pentru a servi prin litere 
interesele societății. E de ajimsă ca ele 
să judece și să supravegheze ; prin acesta 
ele esercită o mare putere, căci ele facă 
6uccesulă. Ar fi de dorită, ca între fe

meile oneste și între femeile de spirită 
să se formeze o adevărată ligă, care să 
închidă casa ori să isgonescă din ea a- 
tâtea romane, murdare care desonoreză 
sexulă loră, care insultă în fiecare fami
lia pe soția, pe fica, pe mama, fiindă în 
același timpă rușinea țărei loră în țările 
străine. Să nu fiă mai puțină severe 
pentru pesimismă, ca pentru imoralitate 
și impudore. „Pesimismulă, cum a disă 
ună tenără filosofă care a murită, este 
religiunea desperării^. Prin acesta, e chiar 
religiunea sinuciderei, căci poporeloră, 
care ’și-au inoculată aeestă virus, nu le mai 
rămâne decâtă să se disolve și să moră.

Femeile voră lucra din tdte puterile 
loră la conservarea și perfecționarea so
cietății, când voră păzi flacăra sfântă a 
carității, credința în Dumne4eu și în fa
cultățile divine ale naturei umane. Paza 
acestei flacăre, care dă vieță și care a- 
parține tuturora femeiloră oneste, este 
nu numai o operă de patriotismă, der 
ea este mântuirea poporului, pentru a 
căruia conservare și perfecționare ele se 
devoteză și se sacrifică.

— Ca și femeia francesă așaderă, 
femeia română are nobila și măreța che
mare d’a păzi flacăra sfântă a carității, 
a credinții în Dumnecleu și în facultățile 
divine ale poporului română, d’a lucraast- 
felă la perfecționarea societății româneși 
cu acesta laconservarea poporului română.
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Sosirea si plecarea liwiloro și posfci ia Brașova.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedi.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

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

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulu mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedi.

A. Plecarea posteloru:
Dela Bra.șovă la Reșnovu-Zernesci-Branil: 12 ore 30 m. după amedi 

',y _ „ Zizinu: 4 ore după amedi.
c) „ în Secuime [S. Georgl]: 1 oră 30 minute noptea.
d) „ la Fiigărașj.: 4 ore dimineța.
<0 „ „ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Beșnov ii-Zernesc't-B rănii la Brașovîl: 10 ore înainte de amedi. 
1>) „ Zizinu la Brașovîl: 9 ore a. m.
c) Din Secw’me la Brașovîl: 6 ore sera.
d) „ Făgărașil la Brașovîl: 2 ore dimineța.
e) - Săcele la Brașovu: 6 ore 30 minute sera.

IOSIF CrAVORA.
Pentru lucru enrinentu și gust ft bunii Ia esposițiunea regnicolarft din 1885 din 

Budapesta, distinsă cu medalia cea mare a esposițiunii.

iWF In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Recomandu obiectele necesare pentru

aijustam bisericîloru și capeleloru
cu cele ce sunt provSdutft în abundanțâ pentru preturile cele mai moderate, și lucrate 

câtft se pote mai frumoșii, anume:

Odăjdii felon
și altele, după litulu 

gr. orientală.
Prapori șl stindarde 

pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolă, 
reuniuni industriale, re
uniuni de cântări și

reuniuni de înmor
mântare.

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. Inmor- 
mentarea Domnului etc. 

etc.
Primescu repararea haineloră vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 

prețuri moderate.
a* Cusături cu aurd, argintii și mătasă și haine bisericesci, cusute cu firu de aurii, 

argintii și mătasă.
Dantale bisericesci. Invelitore de prestolu. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.

PuiictuHlitntea mi-o polu adeveri prin unii multe Mute <Ie epiM- 
tole de reeunoHcințH.

Catalogede prețuri la dorință trimitu libere de post-por 179.30—27

■nnaEMs

Se deschide abonamentu pre anula 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl.— Cursulă XII. — Apare in 1 și 15 <]i 
a lunei în numeri câte ele 2—3 cdle cu ilustrafiuni frumose; și publică a-rticlii sociali, poesii, novele, schite, piese teatrali s. a. 
-— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu retiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate uisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; si preste totă nisuesce a întinde tuturora indivifliloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 ti., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2’/2— 3'z-> cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențitice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl 
e 4 fl. — pentru

W A

cu preferința celoră clin sfera bisericescă, scolastică și literară.—-Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă orî maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplară. 
Numeri (le probă se trimitit gratisu ori-cui cere.

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvâr. Transilvania.
—< r >—

Totfi de aci se mai potti procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulu 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. iOp complet). 
Broșura I. U. și nT. Prețulă broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesci la tote săr
bătorile de peste anO. de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cdle. Acest 
opu de cuvântări bisericesci întrece 
tote opurile de aeestu soiti apărute 
până acum —- avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulu întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulfl. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulu 15 cr.

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

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

Elu trehue să se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

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

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

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

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

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

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

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

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

TesaurulQ dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aură. Studiu archeologic 
de D. 0. Olinescu. Prețulă 20 cr.

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

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

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

Economia pentru scotele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețulii 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vețătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflăm ă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră ndstre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directorilor^ și învă- 
țătorilorti ca cel oră în prima, liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbeî ro
mâne pentru scolele poporali in trei 
cursuri de Maximă Popă, profesorii la 
gimnasiulă din Nâseudă. — Manuală 
aprobata prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică eu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

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

Manuală de stilistică de Toană F. 
Negruță. profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 188o Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendil composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, înve- 
țătorl și alt! cărturari români. Prețuia 
1 fl. 10 cr.

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

Carte conducâtore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

Miculă mărgăritaru sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— 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 amlie secsele, 
Cu mai multe icbne frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior • 
100—-5 fl.

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

Epistolia D. N. Isusu Christosă. 
Prețulă unui esemplară legată si spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.
iii*.


