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Este o aparițiune îngrijitore, 
că foile rusesc! în urma întreve- 
derei îinperațiloru portă unii lim- 
bagiu forte aspru și dușmănoșii 
în contra Austro-Ungariei, der ceea 
ce bate mai multă la ochi este 
că atacurile loru mai noue suntu 
îndreptate cu deosebire în contra 
Ungariei și a Maghiarilor^.

In fața acestei apari țitinl se 
nasce întrebarea, că ore resulta- 
tele întrevederii inspiră pressei 
rusesc! acestă atitudine, or! că ele 
urmărescu numai scopulă de a 
intimida cercurile influente poli
tice din Austro-Ungaria?

Resultatele întrevederii nefiindu 
cunoscute, rămâne ca evenimintele 
cele mai apropiate să ne deslu- 
șescă asupra lui. Der într’unu 
punctă vedemu deja de acum o 
deplină conglăsuire între pressa 
rusescă și pressa ofic.iosă germană, 
în ceea ce privesce adecă delătu- 
rarea principelui Ferdinand alfl 
Bulgariei, a „oficerului ungurescu11, 
cum îlu numescu în batjocură foile 
rusesc!.

Atacurile vehemente ale pres
sei rusesc! pote au menirea de-a 
semnala direcținnea nouei acțiuni 
în Bulgaria, care se va începe cu 
gonirea din țeră a prințului de 
Koburg. Or! cum ar fi însă, ele 
suntă forte semnificative pentru 
modulă cum înțelegă Rușii apro- 
piarea de Germania.

Câtu de înverșunați suntă Ru
șii asupra Ungariei dovedesce ună 
articula mai nou publicată de „No- 
voie Vremia11. După ce susține, 
că politicii vienesi, cu t6te asigu
rările oficioșiloră din Berlină a- 
supra urmăriloru întrevederii, se 
temu de-o surprindere și că de a- 
ceea pretindă dela Germania ca 
se facă presiune asupra Rusiei, 
numita foia atacă pe Maghiar!, 
despre car! (jice că suntă nisce 
„șoviniștî nebuni11 pentru car! re
alitatea nu mai esistă, și le im
pută că au scrisă în momentele 
de față nisce articul! provocătorl, 
susțiindă că ei nu se voră abate 
nicidecum dela programa loră o- 
rientală ș. a.

Față cu atacurile pasionate ale 
pressei rusescl este de interesă a 
cunosce părerea ce domnesce ac)I 
în cercurile oficiose unguresc! asu
pra resultateloru posibile ale între
vederii din Petersburgă.

„InfocațI cum suntu — cjice 
„Pester Lloyd11 — cei din Peters
burgă voră sâ escompteze în modă 
înfocată visita împăratului ger
mană. Pentr’unu intermezzo de 
curtoasiă personală, după care va 
ave să urmeze erășl inimiciția de 
mai înainte, n'au înțelegere în o- 
riginalitatea loră brutală și ast- 
feliu conteză la aceea, că împă
ratule Wilhelm „va sprijini chiar 
și în contra voinței prințului de 
Bismark planurile Rusiei în penin
sula balcanică.11 E superflu de a 
mai spune că acesta presupunere 
nu e nicidecum admisibilă.11

„Foia guvernului ungurescă în

cheia articululu său din vorbă cu 
următorele observări:

„Ori cum se voră face combi- 
națiunile, mai estinsă ori mai res- 
trînsă, două momente relative re
sults în orl-ce casă : imposibilitatea 
ca Rusia să renunțe la planurile 
sale orientale, și imposibilitatea 
politică și morală, ca Germania 
de dragulă vecinului seu rusă să 
se lapede de alianțele sale11.

„Decă cu tote aceste — adauge 
„P. Lloyd11 — întrevederea împă- 
rațiloru a dobândită în vre-o di
recțiune brecare ună resultatu, a- 
cesta nu o scimă. Der una scimu 
sigură, că adecă Austro-Ungaria 
cu totă fidelitatea de aliată și cu 
totă devotamentulă pentru amici
ția cu Germania hotăresce ea sin
gură asupra soitei sale și că în 
nici o împrejurare nu se pote de
părta nici câtă negru sub unghiă 
de principiile solemnelă proclamate 
a acelei politice orientale, care este 
totodată politica orientală a Eu
ropei11.

întrevederea împărațiloru abia 
s’a terminată și etă că și iesă din 
nou Ia ivelă marile contrasturi, 
ce diviseză a<j! politica stateloră 
europene.

Turcia și Bulgaria.
După, cum era de așteptată, Porta 

a cerută guvernului bulgară explica- 
țiunl asupra actului arbitrarii privitorii 
la calea ferată Bellova- Vacarel. Insăr- 
cinatulă de afaceri ală comisariatului 
turcă din Sofia, Onik-Effendi, a pri
mită ordinulă de a remite d-nului 
Stransky o notă verbală, în care guver- 
nulă otomană observă Bulgariloră, că 
iau o răspundere grea priutr’o procedere 
așa de necorectă; că sublima Portă nu 
crede că luarea în posesiune a liniei 
s’ar fi făcută în modulă relatată de func
ționarii d-lui Vitalis și că ea cere dela 
guvernulă bulgară să-i dea esplicațiunl. 

Afară de acesta Onik-Effendi a mai 
fostă însărcinată să declare miniștrii oră 
principatului vasală, că pacienta Maj. 
Sale imperiale Sultanulu-Suzerantl s’a sleită; 
că Sultanulă a tractată pe Bulgari cu 
bunăvoință și indulgență fără semănă, 
der ei abuseză și decă voră continua ast- 
felă, s’ar pute lesne să se rupă corda 
deja prea întinsă.

D. Stransky a luată actă de acestă 
notă și a comunicat’o colegiloră săi. Ca- 
binetulă, impresionată de protestările 
turcescl, a pretextată necesitatea de a 
protege stațiunile liniei Vakarel-Bellova 
contra tâlhariloră. S'au dată esplicațiunl 
în acestă sensă lui Onik-Effendi și doc- 
torulă VulkovicI (agentulă bulgară în 
Constantinopolă) a fostă însărcinată să 
le repete Porții.

Răspunsul ministerială adauge : „Der 
fiindcă guvernulă bulgară s’a vădută for
țată să ocupe milităresce linia, elă vre 
să o esploateze pănă în momentulă când 
cestiunea esploatării va fi definitivă 
tranșată11.

Se vede că d. Stambulov și colegii 
săi conteză pe inerția și nehotărîrea Tur- 
ciloră și suntă convinși, că Porta și Sul
tanulă se voră mulțămi cu esplicațiunile 
date. In cercurile diplomate din Sofia se 
crede, că afacerea se va pute termina în 
modă fericită pentru Bulgari, decă îm

părații la Petersburg voră crede de cu
viință să evite a vorbi despre afacerile 
bulgare. Insă de altă parte ea ar pute 
ave urmări incalculabile atâtă pentru 
ministeriulă Stambulov, câtă și pentru 
întregulă regimă actuală, decă cele două 
Puteri nordice voră voi să caute ună 
pretexta spre a pune erășl pe tapetă 
cestiunea bulgară.

In acestă afacere se mai anunță 
din Constantinopolă cu data 23 Iulie: 
Cestiunea secvestrării liniei de juncțiune 
Vacarel-Bellovo continuă a ocupa pe 
Portă și opiniunea publică. Cu tote în- 
găduirile repetate și protestările de cre
dință și de devotamentă ale guvernului 
bulgară, se pare în generală că 'Porta 
se îndoiesce de sinceritatea sa, cu atâtă 
mai multă, cu câtă în acelașă timpă 
Bulgarii stăruiescă forte multă pe lângă 
guvernulă otomană pentru a obține ex
ploatarea drumului de fieră în litigiu, 
în aceleași condițiunl ca Compania Vi
talis. De altmintrelea se voră cunosce 
ac)I adevăratele intențiuni ale Bulgariloră, 
căci ună ingineră ală companiei de le
gare a plecată Joi pentru a relua în 
stăpânire linia în urma declarațiunii Bul
gariei, că ea nu o luase în posesiune.

Pare sigură, că Porta nu va ceda 
și că nu va recurge la măsuri de rigore, 
der e posibilă ca ea să useze de repre
salii și să-și asigure astfeliu o largă 
compensațiune.

Călătoria prin Fraucia a ureșediutelni Carnot.
D. Camot, președintele republicei 

ffancese, s’a reîntorsă din escursiunea sa 
din Dauphine în Parisă. Timpulă pe
trecută de Caruot în aceste ținuturi ale 
Franciei va ave probabilă cele mai bune 
urmări pentru Republică. Ca șefă ală 
statului, a sciută să-și câștige inimile 
tuturoră, chiară și corespondentulă lui 
„Figaro11 e constrînsă de a susține, că 
călătoriile lui Camot suntă forte peri- 
culose pentru conservativi.

„Președintele de âstădl", dice ra- 
portorulă lui „Figaro11 „tace cu cdrec- 
titatea, iubirea, cu blândețea ce-o arată 
asupra flăcăruia, chiar și asupra preoți- 
mei, mai multă pentru republică ca toți 
miniștrii, senatorii și deputății la olaltă.

Societatea căiloră ferate nu scie ce 
se mai începă ca să transporteze pe că
lători. Ea espediază în totă diua mai 
multă de dece mii de persone, și mulțl 
suntă cari vină aici cu trăsuri er’ alții pe 
josă.u Cu orecare mulțumire pote es-
clama și Temps" : „Călătoria lui Carnot 
a folosită Republicei"! Cele mai multe 
diare republicane susțină acestă aserțiune 
și numai Rochefort e de altă părere, fi- 
indă că elă zugrăvesce în „Intransigeant" 
pe președintele Republicei ca „prisoni- 
eră ală lui Ferry."

Popularitatea Ini Boulanger în scădere.
In 22 Iulie a. c. s’a făcută în de- 

partamentulă Ardeche în Francia o în
semnată alegere. Generalulă Boulanger 
a voită, precum seim, ca să facă a fi a- 
lesă în departamentală Ardeche inaugu- 
gurândă astfelă o mișcare plebiscitară 
în favorea sa.

Ce a primită generalulă în duelulă 
cu Floquet s’a vindecată, der populari
tatea lui în timpulă din urmă a înce
pută să scadă în modă însemnată.

La alegerea din 22 Iulie a. c. în

Ardeche oportunistulă Beaussier fu a- 
lesă cu 42.000 de voturi, în vreme ce 
Boulanger a avută numai 25,000. Acest 
resultată a fostă de prevăzută, fiindcă 
misionarii lui Boulanger din tote părțile 
fură alungați cu înjurături și cu rușine 
de cătră poporațiunea din Ardeche. Decă 
generalulă Boulanger totuși a avută 
26,000 de voturi, asta împrejurare se 
ascrie Bonapartiștiloră și Royaliștiloră, 
cari țineu cu elă. Afară de „Intransi
geant," „La Presse“ și „Cocarde/ sin- 
gurile foi cari s’au întrepusă pentru 
Boulanger, candidatura lui fu sprijinită și 
de „Gaulois" bonapartistica foie de bou
levard. Cea mai simțitore pagubă au 
suferit’o Boulanger negreșită prin aceea, 
că „Lanterna" lui Rochefort l’a părăsită.

O altă causă care a contribuită la 
desastrulă electorală ală lui Boulanger 
a fostă și primirea entusiastă, ce s’a fă
cută președintelui republicei Camot în 
Dnuphine.

Acum se anunță, că generalulă Bou
langer îșl va pune candidatura de de
putată în departamentală Somme pen
tru alegerea dela 19 Augustă.

Germania și Rusia.
„Moslwcskija Wiedomosti“ scrie în- 

tr’ună nou articula asupra întrevederei 
împărațiloră între altele:

„Dela Rusia și Germania depinde 
aprope esclusivă, ca să conducă eveni
mentele astfeliu, încâtă pacea și echili- 
brulă politică alu Europei să fiă asigu
rată. Decă între Rusia și Germania s’ar 
restabili o înțelegere sinceră și strînsă, 
acesta ar fi o garanțiă, că tote cestiunile 
actuale neresolvate, chiar și acelea, cari 
s’ar ivi în viitoră, ară primi o fericită 
soluțiune fără a se vătăma pacea seu a 
se aduce jertfe nefolositore. Conducă
torii răsponsabill ai politicei esteriore 
germane și rusescl trebue să vedă acesta 
și de aceea nu voră lăsa nefolosită fa
vorabila ocasiune, ce 11-se oferă acum 
de a se înțelege.

Capitala întrebare a momentului 
este, decă Germania e sinceră față cu 
Rusia. Celă mai importantă lucru este 
de-ocamdată stabilirea principiului stimei 
și a încrederei reciproce. După acesta 
cestiunea soluțiuniloră singuratice va veni 
de sine. Asigurările de sinceritate din 
partea Germaniei voră trebui să se pro
beze imediata și prima încercare va 
privi, probabilă, cestiunea bulgară. Po- 
sițiunea ce o va ocupa Germania față 
cu cestiunea bulgară va fi ună măsurară 
pentru sinceritatea și intențiunile sale.

Stările ce domuescă adl în Bulgaria 
s’au născuta în periodulă lipsei de sin
cerități a Germaniei față cu Rusia, și a- 
narchia bulgară ar înceta de sine, decă 
causa ei principală — nesinceritatea Ger
maniei — ar dispăre. Der cu cestiunea 
bulgară, relativă neînsemnată, nu va fi 
de ajunsă. Delăturarea prințului de Co- 
burgă nu va pute șterge și îndrepta 
totă ce a suferită Rusia, grațiă politicei 
greșite ce a urmat’o pănă acum Ger
mania. Pentru Germania nu numai ces
tiunea bulgară, ci întrega cestiune a O- 
rientului nu are interesă. Ceea ce ea 
va trebui să facă pentru soluțiunea ces- 
tiunei bulgare nu este în fonda nimică; 
ea trebue să declare numai, că se rein
force la deplina păzire a tractateloră și 
trebue să dojenescă pe aliații săi să sis-
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teze vătămările tractatelor^ internațio
nale subsemnate de ei.

Cu una cuvânta, Germania trebue, 
conforma declarării împăratului Wilhelm 
II, să păzescă „cu fidelitate germană“ 
nu numai tractatele nouă, ci și cele de 
mai nainte și cestiunea bulgară se va 
resolva atunci de sine. Apoi va trebui 
să se stabilescă o înțelegere între Rusia 
și Germania și cu privire la cestiunile 
economice, unde Germania pote dovedi 
asemenea sinceritatea sa de a șterge ur
mările stricăciose ale politicei sale duș- 
mănose Rusiei.

Rusia, îuclieiă „Wiedomosti/ spereză 
și așteptă asemeni urmări dela întreve
dere. cari să o convingă, că politica 
Germaniei față cu Rusia s'a schimbata 
în adevăra.

SCmiLE DlLEl.♦
Principesa de coronă Stefania în că

lătoria ei a cercetata în 21 1. c. Șemui- 
țula, dinpreună cu minele ce se află în 
acea localitate. Alteței Sale i s’a făcuta o 
primire strălucită. La plecare în 22 1. 
c. era adunata o mulțime de popora la 
gară. In trecerea principesei prin băile 
din Tatra și prin Kralovan inteligența 
de acolo a primit’o sărbătoresce. Prin
cipesa de corona dimpreună cu familia 
prințului Coburg se duce și la castelula 
de venătore Puszta-mezo. Alteța sa va 
ajunge în 24 Iulie în Viena.

• *

*) Ionii Ghica, în Propășirea p. 10.

Eri, 25 1. c., fișpanula Huniădorei 
George Pogany și viceșpanula Coloman 
Barcsay din Deva merseră preste Petro- 
șenl pe muntele „Poiana muerii“, ca să 
se întâlnescă cu comisiunea comitatensă 
din Sibiiu spre a termina regularea gra
niței de acolo. Comisiunea comitatului 
Huniădorei cu concursula solgăbirăului 
Iulius Kapcza va lucra pe terenulă cer
cului Orăștiei numai pe o distanță de 
câțiva chilometri, er de aici se începe 
raionula solgăbirăului Arthur Hollaky 
din Petroșenî ala cărui cerca are o mare 
întindere la granița României.

$* *
Regele României a primita din par

tea Maiestății Sale monarchului nostru o 
scrisore, prin care’i notifică, că A. S. I. 
și R. archiducesa Maria, soția archiduce- 
lui Carol Salvatori, a data nascere unui 
principe.

** *
Cetima în „Epoca“, că d-la generala 

St. Pencovict a fosta decorata cu Crucea 
de mare o fi cerii alu ordinului Francisca Io- 
sifti. Se scie că d. PencovicI este de- 
legatula României pe lângă comisia în
sărcinată cu delimitarea granițelora.

* * X
Regele și Regina României plecă în 

săptămâna acâsta în străinătate spre a-șl 

căuta de sănătate. Regele Carolu va merge 
la Graefenberg în Silesia austriacă să ur
meze o cură de hidroterapiă, în timpă 
de trei săptămâni, âr regina Elisareta se 
duce la Sglt, o insulă dela costele Dani- 
mareei, situată pe o stâncă enormă de 
graniță. Acestă stațiune balneară e 
visitată de puțini dspețl. In anulă tre
cută a fostă visitată de Regina Dani- 
marcei. Sylt are renume în Danimarca 
pentru legendele sale; între altele se 
dice, că prințulă Hamlet ar fi petrecută 
acolo doi ani de dile. M. S. Regina Ro
mâniei va face o cură de băi de mare, 
care va dura asemenea 3 săptămâni. 
Dela Oldenburg — spune „Epoca11 — 
suveranii se voră despărți, urmându-șl 
fiecare dramulă spre localitatea alesă. 
La fruntaria danesă regina se va întâlni 
cu mama sa principesa de Wied, care o 
va însoți de asemenea spre Sylt. Regina 
va fi însoțită de d. generală Grecianu 
și de dama ei de onore, d-șora Davila. 
Regele va lua ca adjutantă pe d. C. Odo- 
bescu și va fi însoțită și de d-rulă Teo
dori, care i-a prescrisă cura, ce se duce să 
facă. Se mai dice că Regele și Regina 
voră călători incognito sub numele de 
conte și contesa de Vrancea. In absența 
Maiestății Sale, consiliulă de miniștri va 
fi autorisată să facă nominațiunile sub 
reserva aprobării ulteriore a Regelui.

«* *
„Românulă" ne spune, că D-lă M. Ko- 

gălniceamt e deplină restaurată. Preste 
câte-va dile va pleca din Marienbad la 
Constanța, unde va petrece restulă verei.s?:* *

Ni-se comunică din Graz, că d-lă 
Augustină Frățilă a obținută, în 23 Iulie 
a. c., diploma de doctoră in fdosofiă la 
universitatea de acolo. D-lă Frățilă este 
născută în comuna Tură de lângă Blașu.

* * *
Din Betlenă ni-se comunică, că ba- 

lulă românescă ce s’a dată acolo în 22 
Iulie st. u. a reușită forte bine. Ună pu
blică alesă a luată parte la acestă bală 
și costumările naționale au preponderant. 
Societatea a fostă animată. Venitulă cu
rată ală petrecerei e îmbucurătorii.

* *
„Românulău scrie, că comisiunea 

medicală însărcinată de a constata starea 
mentală a lui Preda Fântânarii, despre 
care scimă, că a împușcată în ferestra 
palatului regală, s’a pronunțată unanimă, 
că Preda nu este responsabilă de fap
tele sale.

** *
Unu tineru francesă, d-lă Gustave 

Launcgrace, stabilită în Brașovă (Strada 
Scheiloră Nr. 113), doresce a da lecțiunl 
de conversația în limba francesă.

Rachiulu și tâbacula-
Racliiulă se va scumpi. In urma 

disposițiuniloră nonei legi privitore Ia 
darea pe spirtă, prețuia unui litru de 
rachiu (vinarsă) se va urca cu 7 — 8 cr. 
Mai adaugemU la acesta abusurile la 
cari ne putemă aștepta cu siguritate din 
partea cârclumarilora dela sate, mai a- 
lesa a jidovilora, cari nu voră întârcjia 
a profita de noua lege pentru a urca 
prețuia beuturilora mai multă de cum 
concede legea. Așa au făcută ei și cu 
ocasiunea scumpirei tabacului. Tăbaculă 
ordinara de pipă la aparință nu s’a 
scumpita, pentru că prețuia pachetelora 
a rămasa acelașă, numai câta pachetele 
suiittl mai mici. Cu tote acestea, după 
cum cetima în „Kolozsvar“, s’au aflata 
unii cârclumarî dela sate, cari vândă 
pachetele de tăbacu ordinara mai scump 
de cum este prețuia loră. Poporala a- 
decă a audita ceva despre noua lege 
privitore la urcarea prețului pe tăbaca 
și împrejurarea acesta le oferă cârciu- 
mariloră dela sate bună ocasiune pentru 
a despoia pe popora, urcânda în moda 
arbitrara și prețuia tăbacului neurcata 
de lege.

Decă asemeni abusurl s’au ivita cu 
ocasiunea scumpirei tutunului, cu atâta 
mai vîrtosa ne putema ascepta la acesta 
cu ocasiunea scumpirei rachiului.

Tote acestea împovărări ale popo
rului, făcute câta culege, câta fără lege, 
îla faca pe „Kolozsvar" să se pună pe 
gânduri seriose. Nu de aceea se arată 
foia ungurescă îngrijată, pentru că se 
îngreuneză traiula de pănă acuma ala 
poporului, ci se teme, că acestă împre
jurare va servi conducetoriloru poporului 
românescă, din Ardealu mai vîrtosu, ca 
pretestu binevenită pentru a înscena agita
țiuni de caracter ii politicii. Din causa a- 
cesta foia bugetară „K-r.“, în articululu 
său de fonda dela 24 Iulie, atrage aten
țiunea autoritățilora ungurescl asupra 
acestei împrejurări și cere dela ele să 
fiă cu mare precauțiune atunci, când se 
va pune în praxă legea pentru scumpi
rea rachiului, ca de o parte să nu se 
nască agitațiuni în popora, er de altă 
parte arendatorii să nu abuseze.

Nu pote fi lucru mai firesca, decât 
ca poporațiuuea sătescă să fiă nemulță- 
inită din causa urcărei prețului spirtuo- 
selora, și acesta fără deosebire de na
ționalitate. Cu atâta mai straniă apare 
maniera reptilei din Clușiu, care voiesce 
de pe acuma să esploateze eventualele 
semne de nemulțămire în contra pre- 
tinșilora „agitatori români,“ de cari în 
casula de față nu e nici cea mai mică 
lipsă.

Intemplărî diferite.
0 femeă seracă din Husmuzău, co- 

mitatulă Cojocnei, avea patra copii bol

navi, dintre cari cea mai în verstă era 
o copilă idiotă, ceilalți trei, dintre cari 
doi gemeni, erau epileptici (boia rea . 
Doi din acești copii muriră și ni
meni nu considera astă împrejurare ca 
o minune. In una din (Jile după înmor
mântare, reîntorcendu-se țeranca dela 
câmpii, afla pe fiica ei idiotă tremurândii 
în curte. Micliailă, micul ei fiu, nu era 
nicăirl. îngrozita mamă întrebă de co- 
pilulă ei și fata-i răspunse: „Elă e în 
casă și va muri ca și ceilalți. “ Țeranca 
se repedi țipând ii în casă unde îșl afla 
pe fiulîi ei zăcândă mortă în pata. La 
gâtă se vedeau clară urmele uciderei. 
Fiica denunță îndată înfricoșata ei faptă 
și dise: „Tata, ce a murită, mi-s’a ară
tata în visa și ml-a poruncită ca să-i 
trimeta lui copiii. Pe doi i-am trimisa 
deja și acum și pe ala treilea.“ Nemân- 
găiata mamă cătju josă leșinată. Jude
cătoria de cerca a și pornita o cerce
tare și a data ordina ca să se desgrope 
cei doi copii ai nenorocitei femei.

Sugrumată de șerpe. Forestierulu 
superiorO din Klumetz (Boemia) avea 
doi copii, una fiiu în verstă de 7 ani și 
o copilă de 5 ani. Sburdalnicii băețl 
mergândă în pădure să culegă afine, nu 
departe de casa forestieră, vădură miș- 
cându-se în erbă o viperă mare. Copilula 
aruncă cu pietrii asupra viperei și o luă 
apoi la fugă. Vipera iritată se repedi 
asupra copilei, care cuprinsă fiinda de 
spaimă nu putu fugi, și încolăcindu-se 
în jurula gâtului ei o sugrumă. Câte-va 
minute după aceea, când ta tăia eși c-a 
să dea ajutora fiicei sale, o găsi mortă. 
Vipera fu omorîtă și trimisă museului 
din Praga.

Literatură.
Brașovti, 13 (25) Iulie a. c.

Domnule Redactoră! In luna Aprilie 
anula acesta, după o cugetare de mai 
mulțl ani asupra învățământului c-e tre- 
bue să’.șl apropie Românula, ori unde 
s’ar afla ela și mai cu semă pentru noi 
cei din țera Românescă, unde planulu 
învățământului nu e tocmai bine deter
minata, am data publicității unu Sistemă 
de învițămbită românescă, pe care am a- 
vuta onore să vi’lă înaintezași D-vostre 
care ați și binevoita atunci a face men
țiune despre apariția lui.

Cestiunea ce desfășura în lucrarea 
de care facă mențiune, mai susa funda 
de interesa generala, așa dori să fie multa 
discutată, decă se pote de întrega na
țiune română, după cum chiar men- 
ționeza în citata lucrare.

Intr’ună diara ce apare în orașula 
D-v. cu numele „Scula și Familia11, una 
domna D. într'una număra apăruta în 
luna Maiu, ml-a făcuta onorea d’a 
resfoi broșura, și preocupata, se vede,

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Societatea pentru invețătura poporului româna.
Frumosa și folositorea instituțiune a 

Societății pentru învățătura poporului ro
mâna, cu reședința în BucurescI, a avuta 
în 26 Iunie st. v. 1888 o di de sărbătore, 
fiinda împărțirea premielora la elevii sco- 
lelortt societății. A asistata la acestă 
serbare primarala capitalei și una nume
roșii și alesă publica. După mai multe 
cântări ale corului scoleloră societății, și 
după ce mai mulțl elevi au salutată în 
poesii pe profesorii loră, distinsulă lite
rată, d-lă George Misailă, a rostită ună 
frumosă și însuflețitoră discursă.

După ce a arătată mulțămirile din 
partea comitetului, care lucră necurmată 
la ridicarea și întemeiarea acestei socie
tăți, și după ce a salutată pe d-lă pri
mara ală capitalei, că a venită să asiste 
la solemnitate, d-lă Misailă a continuată 
astfelă:

Domnitorii și Dbmnetorii!
Cu ajutorală lui D-<jeu, cu sprijinultt 

guvernului și concursula bine-voitoră ală 

societariloră și generoșiloră donatori. 
Instituțiunea acesta, eminentă civilisa- 
tore, eminentă binefăcâtore, întră în ală 
23-lea ană ală esistenței sale. Rodele 
ce a dată ea suntă vădite, suntă cei 
256 învățători, în cari întră și cei ce 
iesă anulă acesta, suntă tote framosele 
resultate pe cari le-ați audită în darea 
de semă a d-lui directoră.

Acești normaliștl suntă inițiațl în 
timpă de doi ani, la învățământulă pe
dagogică practică, prin scola primară a 
societății.

pisei, că bine-făcâtoră și românescă 
este scopulă acestei societăți. In ade- 
vără, decă nu a da statului suma de în
vățători sătescl, ci numai a învăța pe 
copiii săraci carte, ar fi scopulă acestei 
societăți, încă ar fi destulă.

Căci, după cum se striga în deșertă 
încă dela 1844 de cei ce cereau scole 
sătești, în ființă, er nu pe hârtie:

A sci ceti, a scrie și a socoti, a cu- 
nosce datoriile ce legă pe omă de omă, 
în societate și cătră stăpânire, suntă lu
cruri de întâia trebuință.

Suntă lucruri de întâia trebuință nu 
pentru că ne place a le numi astfelă, 
der pentru că omulă pote trage din ele 
folose materiale și intelectuale. Ele suntă 
pîrgliia prin care omulă lucreză asupra 
memoriei, înțelegerei și imaginațiunei, 
cari suntu cele trei facultăți radicale ale 

omului. — Omulă care scie să socotescă 
pote ține o carte de venituri și cheltuell; 
îșl pote cumpăta poftele și pote duce o 
vieță neînglodată în datoriă și se pote 
mări cifra colonei de venituri etc. *)

Ună oratoră de gloriosă memoriă 
4ice într’ună raportă dela 6 Florială anulă 
X ală primei republice francese: „Ceră 
ca una din cărțile ce se voră da în ma
nile copiiloră dela țeră, să le arate cu- 
noscințe agricole, nu voi dice folositore, 
der neaparate. Orecare icone, scose pe 
țipară de lemnă, în capulă fiecărei lecții 
ar pironi băgarea loră de semă. Stampe 
de câte 10 centime, puse pe păreții sco- 
leloră, 11-ar înfățișa celă mai bună plugă, 
grânele cele mai cuviinciose, ună copacă 
roditoră bine tăiată, ună stupă bună, și 
celelalte.

Aceste cuvinte, disc la 1791 pentru 
Franci a, care este o națiune manufactu- 
rială și agricolă totodată, se aplică cu 
atâtă mai multa la noi, cari suntemă 
încă forte departe de unde era Francia 
chiar la 1791. Tocmai pentru aceea, școla 
sătescă și cetirea cărțiloră bune va des- 
volta inteligința sătenului nostru. Ilă va 
face să se gândescă la îmbunătățiri și 
întreprinderi ce ’i-ară întări buna stare 
materială. învățătura, dice D. I. G., ca 
mijlocă de îmbunătățire materială, mo
rală și intelectuală, este astădl ună prin

cipiu primită de totă lumea. învățătura, 
în resumată, face pre omeni mai buni și 
mai deștepțl, îi animă, îi îmbunătățesce 
și le ascute mintea.

Adăugendă la învățăturile de mai 
susă cunoscințe despre dreptulă admi
nistrativă, facerea contracteloră, chipulă 
de a ține o carte de cheltuieli, venituri, 
idei despre istoria patriei, idei sănâtose 
despre religiune, țăranulă primesce o în
vățătură destulă pentru comerciulă vie- 
ței lui.

Aceste au fostă visurile celoră, cari 
înainte de 1866 luptau pentru introdu
cerea învățământului sătescă.

Aici au țintită în 1838 Alexandru 
Ghica, Domnulă Valachiei și Grigore 
Ghica, Domnulă Moldovei la 1851, când 
ambii au pusă temeliile învățământului 
sătescă, care a luată o mai sistematică 
desvoltare prin aplicarea legii școlare 
din 1864. Aci au țintită și acei ce în 
1866 au întemeiată societatea aoesta, a 
Invițăturei Poporului Română. Mare și 
mântuitore instituțiune, în adevără, a 
creata acea adunare de bărbați politici 
și liberali din tâte clasele societăței ro
mâne, întruniți, fără nici o tendință alta, 
decâtă a pune base unui adevărată invlță- 
mentu poporală și românescă. Decă așă 
vre o mândriă în vieța mea, este aceea 
că am colaborată cu dânșii și, în mo
desta mea putere, am continuată a merge 
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și de alte lucrări, nu a avuta răb
dare să cetescă intriga mea broșură, 
deși nu se compune deoâtU din 18 foi, 
s’a grăbita a lua espresiunl isolate, ca 
de esemplu: defectulă nerăbdărei citata 
de mine, etatea obligătore propusă de mine 
și într’una stila forte libera a trasa 
conclusiunea, că autorula este lipsita de 
cele mai elementare cunoscințe peda
gogice când propune una astfela de sis
tema, deci sistemula se respinge cu tote 
că nu dice d-sa tota ce ar trebui să fie 
disă, căci termină cu cuvintele, că s ar 
pute încă multe cjiee asupra lucrării 
mele.

Să-mi dea voe d-la D. care n’are, 
să vede, curagiula ideilora ce susține, și 
pentru aceea se ascunde sub anonimula 
D., să’i spună una lucru. Decă are bro
șura mea, să facă bunătate s’o cetescă 
totă și decă se pote și mai de multe ori 
și apoi fără nici o patimă și cu mai 
multă calmă să-mi judece lucrarea și să 
o completeze decă pote în părțile unde 
crede d-sa, că este necesitate, și cu ar
gumente seriose să dovedescă totă ce 
va cțice.

Se nu’ml spună d-sa. că nu cunoscă 
pe Români, căci și eu sunt Română, 
der pentru că-i iubescă le spună defec
tele. Ce înțelesă o fi vrută să dea d-lui 
cuvântului nerăbdătorii nu șciu, der eu 
i-am dată acestă înțelesă, că nu avemă 
pacienta de a studia, pe care chiar d-lui, 
arată destulă de lămurită că n’o posede, 
cu tote acestea nu se sfieșce a spune, 
că cum se pote să nu șciu eu că Ro- 
mânulă este celă mai răbdătoră. Acea 
răbdare de care vorbesce d-lă D. se 
chiamă îndărătniciă, er nu răbdare. De 
altminteri d-sa, decă era mai atentă la 
cetirea broșurei mele, ar fi trebuită să 
observe, că eu vorbescă mai multă des
pre Românii din România și despre sis- 
temulă de învățământă de acolo.

Intru câtă s’atinge de etatea obliga- 
tore, deorece este ceva nou, d-lă D. să 
fie așa de bună și să’ml dovedescă, unde 
dică eu, că Românulă e incapabilă pănă 
la acea etate, ce o propună, de a căpăta 
instrucțiune? Er decă nu va găsi, să fie 
bună să nu inventeze d-lui lucruri cari 
să mă asuprescă pe mine.

Eu voiu fi gata și capabilă a do
vedi pentru ce am disu nu numai fiă- 
care idee din lucrarea mea, der chiar 
fiăcare cuvântă, căci ml-am studiată 
bine tema și apoi am dat’o cunoseinței 
generale.

Domnii, cari dorescă să cunoscă ade- 
vărulă, suntă rugați să’șl procure broșura 
în cestiune, care costă destulă de pu
țină ca s’o potă procura ori cine. In 
Brașovă se află la librăria d-lui N. I. 
Ciurcu. Carpen.*

In tipografia „Aurora14 din Gherla 

a eșită de sub țipară: Omiliile celui din
tru sfinți Părintelui nostru Ioană Gură- 
de-aurii la epistolele Sântului Apostolâ 
Paulii cătră TitQ și Filemonu. Traduse 
din textulă originală. Ediția Migue, cu 
ajutorulă traducerei latine a aceleiași e- 
diții și cu ajutorulă traducerii germane 
de Wimmer, ediția Kempten 1883. Lu
crată în românesce de Constantină ]}lo 
rariu, cooperatoră la biserica S. Paras- 
chive din Cernăuți. Formată 8° de 126 
pag. Traducerea de față este aprobată 
de Consistorulă gr. or. ală Bucovinei. 
Prețuia unui esemplară 60 cr.

O mtîmpinare.
Bucuresci, 10 Iulie 1888.

Domnule Redactorul
Bine-voițI, vărogămă, a însera în Sti- 

mabilulă Dv. diară următorea întimpinare, 
pentru care vă mulțumimă prin anticipa- 
țiune. Primiți D-le Redactoră ș. c. 1.

Domnule Redactară!
Am vădută cu satisfacțiune, că D-nu 

Ciurcu, fostă proprietar ală cjiarului „L’In- 
dependance Romaine44, a adresată din 
Parisă la mai multe diare din țeră ună 
apelă cătră industriașii români ca să 
participe la Exposițiunea Universală din 
Parisă la 1889.

Nu ne-amă îndoită nicl-o-dată de 
patriotismulă nimenui; mai alesă nu de ală 
D-lui Ciurcu. Insă credemă că D-sa era 
datoră se scie, că Cooperatorii din Ro
mânia, cari suntă adl peste 5000, lu- 
creză de mulțl ani la propășirea in
dustriei nostre, și că prin mai multe 
exposițiunl din inițiativă propriă au do
vedită, că ei potă ceva în acestă țeră 
chiar când lucreză numai cu propriele 
loră forțe.

Ast-felă bună-oră la ultima nostră 
exposițiune din Craiova dela 1887, Pre
ședintele nostru fondatoră a invitată 
în adinsă și a primită să participe la 
lupta nostră pacifică pe industriașii din 
mai multe state a le Europei.

Principalii fabricanți din Francia, 
Englitera , Rusia , Austro - Ungaria și 
chiar din Italia au trimisă producțiunile 
loru la Exposițiunea nostră, modestă 
într’adevără, der însă una din cele mai 
însemnate ce s’a organisată pănă acum 
în țera nostră.

Pentru ce D-nu Butculescu, Preșe
dintele nostru și ală Exposițiunei, dat’a 
voe îndustriașiloră streini ca să parti
cipe la ea? Tocmai ca încercare, ca 
să potă apreția, decă produsele nostre 
suntă în stare de a lupta cu similarele 
străine.

Pe la finea acestei exposițiunl, a- 
decă la 26 Octomvrie 1887, printr’ună 
discursă finală, D-sa făcu o dare de semă 
a produseloră expuse, și ne asigură, că 

putemă participa la Exposiția Universală 
din Parisă.

Decă relevămă acesta o facemă nu
mai ca să șcie D-nu Ciurcu, că noi 
Cooperatorii ne pregătimă de atunci 
pentru viitorea luptă industrială la care 
vomă contribui cu patriotismulă și cu 
munca ndstră, precum amă făcută și pănă 
acum de atâția ani.

Mai adăogăinăla acesta, că guvernul 
Francesă nl-a acordată gratisă loculă 
ce vomă ocupa la Exposițiunea din Pa
risă, precum și o reducere de 50% pen
tru transportulă produseloră nostre pe 
vaporele și căile ferate francese.

Guvernulă nostru, care a acordată 
pănă acum totă-d'auna înlesniri, ne va 
da și de astă-dată, credemă, sprijinulă 
său în opera nostră de acțiune privată.

Peste curendă Președintele nostru, 
care singură este în dreptă a trata de 
interesele nostre la acestă Exposițiune, 
va publica lista Comisiunei, care va servi 
de patronă și de juriu ală nostru.

Comitetul!] Societății Cooperatoriloru Români.

PETRECERE.
Duminecă, în 12 Augustă n. c., se 

va arangia o petrecere cu jocă în loca
litățile școlei românescl din V e 1 c h e - 
riulă de Câmpiă.

Venitulă este destinată parte în fa- 
vorulă șcblei românescl gr. cat. de acolo, 
parte în favorulă școlei civile superiore 
de fetițe din Sibiiu. Intrarea: de per- 
sonă 1 fi., de familiă 2 fl.

Inceputulă la 2 bre d. a. Mâncările 
se lasă în grija participauțiloră. Oferte 
marinimose se primescă cu mulțămită și 
se voră chita pe cale publică.

Convocare.
Adunarea generală a despărțămân

tului XII. ală „Asociațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura popo
rului română44 se va ține, conformă 
statuteloră și regulamentului aceleia, în 
26 Augustă a. c. st. n. în comuna lleanda 
mare, la care se invită cu onore toți 
membrii Asociațiunei din despărțămentă 
și alțl iubitori ai culturei și literaturei 
poporului română spre participare câtă 
de numărosă.

Direcțiunea despărțământului XII. al 
„Asociațiunei transilvane pentru literatura 
și cultura poporului română44.

D e ș i u, la 24 Iulie 1888.
Aug. Mnnteanu, Petru Mureșianu,

directorii. secretarii.

DIVERSE.
0 locomotivă furată. Pe câtă de 

neaudită, pe atâtă de curiosă acestă 
lucru; trebue ca să fie cineva Americană 
și să aibă o asemenea îndrăsnelă. Cinci 

hoți mascaț.I au furată acum de curândă 
o locomotivă de drumă de fieră din 
Burlington, în gara Denver (Misuri) și 
au dus’o la șbse-spre-cjece mile dis
tanță pănă la o mică stațiune numită 
Derby. Se presupune, că autorii acestui 
furtă, totă atâtă de straniu pe câtă și 
de îndrăsneță, aveau de scopă ca să se 
servescă de locomotivă ca de ună obs- 
taculă, pentru ca să facă să deraieze ună 
trenă de călători ș’apoi să-lă jefuiască. 
Mecaniculă, numită Iosef Hamm, era la 
postulă său pe locomotivă, între orele 
un-spre-<jece și miedulă nopței, în gara 
de Denver, ocupată cu manevrarea pe 
linii, când hoții mascațl și înarmați cu 
revolvere mari săriră pe mașină și-i dise 
să scobbre. Hamm era atâtă de zăpă
cită încâtă asculta fără să scie ce face, 
și hoții porniră mașina cu totă iuțela ei 
în direcțiunea gărei Derby. In momen
tul acela nu se aflau în gară decâtă 
patru împiegațl, între cari se număra și 
Hamm. Acesta, desmeticită îndată, a 
ghîcită scopulă hoțiloră și a organisată 
în grabă ună trenă specială pentru a’i 
urmări dimpreună cu ceilalți trei func
ționari. Trenulă n’a întârdiată d’a a- 
junge pe hoți, cari vădându-se urmăriți 
au sărită de pe mașină și au fugită peste 
câmpii. Locomotiva furată a fostă dusă 
atunci înapoi.

Cursulii pieței Brașovu
din 22 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vând. 8.74
Arginta românescă . „ 8.68 r 8.70
Napoleon-d’orI . . . „ 9.88 H 9.92
Lire turcescl . . . „ 11.20 n 11.24
Imperiali................... „ 10.20 n 10.24
GalbinI................... „ 5.88 n 5.91
Scris, fonc. „Albina44 6"/0 „ 101.- ji

—.—
E0' n n n 6 „ 98.- n 98.50

Ruble rusescl . . . „ 117.- »> 118.
Discontulă .... 6‘/,~8»,„ pe anti.
Bonuri croato-slavone . 104.

Cursulu la bursa de Viena
din 25 Iulie st. n. 1888.

Renta de aurii 4°/0................................. 102.10
Renta de hârtiă 5°/„...................................90.30
Imprumutulti căiloră ferate ungare . 151.50
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 98.25
Amortisarea datoriei căilorh ferate de 

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

ostil ungare (3-a emisiune) . . 115.25 
Bonuri rurale ungare............................ 105.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișh . . . 104.90
Bonuri cu cl. de sortare........................104.70
Bonuri rurale transilvane........................104.40
Galbeni împărătesc! ........................ 5.89
Napoleon-d’orI...................................... 9.86'/,
Mărci 100 împ. germane................... 61.02
Londra 10 Livres sterlings .... 124.65 
împrumutul^ cu prenuulu ungurescu 130.60 
Renta de hârtiă austriacă .... 81.15
Renta de argintă austriacă .... 82.35
Renta de aură austriacă........................112.40
LosurI din 1860   139.80
Acțiunile băucei austro-ungare . . . 872.— 
Acțiunile băncei de credită ungur. . 305.— 
Acțiunile băncei de credită austr. . 308.60

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

pe calea trasă de dânșii două deci și 
doi de ani neîntrerupțl. țMulțl din ei nu 
mai suntă. CâțI-va încă mai trăimă. 
Mâne nu vomă mai fi nici noi; der 
opera rămâne și va fi dusă, de sigură, 
înainte de brațe nouă și tinere, spre cul
tivarea sătenului română. Căci, civilisa- 
țiunea unui poporă trebuie începută dela 
temeliă, dela talpa casei. Civilisațiunea 
națiunii nu se măsoră prin lucsă, ci prin 
întocmire de asociațiunl ală căroră țelă 
este îmbunătățirea stârci omului. D. Neu- 
gebaur, în băgările de semă ce a făcută 
Regulamentului învățăturiloră publice din 
Moldova la 1844, criticândă spiritulă de 
imitațiune și dorința ce au damele nostre 
de a se asămăna cu damele cele mari 
ale Engliterei, Franciei și Germaniei, le 
spune: că o damă dintr'aceste locuri se 
mândreșce mai multă cu titlulă de mem
bră a unei societăți de învățătură pu
blică, decât cu o calescă frumosă de modă 
seu o rochiă eșită din fabricele Lionului.

Decă Neugebaur ar fi astăcjl între 
noi, de sigură că elă ar reduce multă 
din critica sa, vădendă dame printre so
cietarele nostre; vădendă dame printre 
donatorii noștri și încă dame din cele 
mai mari și generbse; ar reduce-o, cjicfî, 
critica-sa și ar îndrepta-o asupra secsului 
forte carele, relativă, face încă forte 
puțină pentru scola și întinderea spiri
tului de asociațiunl. Sciu că nu-i regulă 
fără escepțiune, probă binefăcătorii a

cestei societăți. Der totuși, nu trebue 
să ne scape din vedere ună singură mo
menta două din cele mai conciliante e- 
semple: Germania și America. Starea 
de râvnită în care se află aceste două 
State, astădl o datorescă în totală la 
trei lucruri seu instituțiunl. Puterea loră 
ca Națiuni și influența loră o datorescă 
școlei asociațiuniloră și organisațiunei 
loră ostășescl.

Dămneloru și Domnitorul
Propășirea ce s’a realisată în mer- 

sulă acestei societăți, prin concursulă 
agențiloră ce încă dela începută m’am 
grăbită a-i indica, este forte edifiantă și 
încuragiatoră. Der bucuria solemnităței 
de astădl, când încoronămă fructulă os- 
teneleloră corpului nostru profesorală și 
ală studențiloră noștri, bucuria nostră 
este multă împuținată prin lipsa dintre 
noi, ca societară și vice-președinte ală 
comitetului, a lui Iorgu Crețeanu, unulă 
din cei mai nobili și buni Români, unul 
din cei mai simpatici poeți români, unul 
din cei mai neobosiți protectori și bine
făcători ai societăței; unulă din cei mai 
integri magistrațl. An, nu mai departe, 
era la loculă acesta, ce stă golă pănă 
astăijl..-. și era stâlpă neclintită ală în- 
datorirei ce’șl luase împreună cu noi la 
1866... Mortea ne’ndurată a răpită țărei, 
familiei și societăței nostre pe acestă 
bărbată care cu greu va fi 'înlocuită pre
tutindeni.

Și acuma întorcendu-mă cătră șco
larii premiațl și acei ce suntă în punc- 
tulă d’a părăsi băncile școlei, le dică în 
numele comitetului și ală societăței: 
ScițI sacrificiile ce societatea acesta a 
făcută pentru voi. ScițI principiile cele 
mântuitore românescl și sănătose, pe 
cari vi le-au insuflată profesorii voștri, 
acești bărbați plini de merite, vieță și 
abnegațiune, cari, nu pentru o șubredă remu- 
nerațiune bănească, au pusă de ani și ani 
șciința loră în serviciulă societăței, — ci 
pentru că sunt mărinimoșl, desinteresațl, 
iubitori de cultură și apostoli ai lumi- 
nărei neamului loră românescă. Ei bine, 
mergândă în satele vostre, inițiațl, de 
venițl între consătenii voștri apostoli ai 
păcei, liniștei și luminărei. ȘcițI care 
este ținta nobilă și mare a celoră ce 
sunt fundatorii acestei societăți. Siliți-v© 
a o ajunge, în marginile puterei și com- 
petinței vostre. De ați uitat’o treceți 
în camera de consiliu și acolo o veți afla 
scrisă pe pergamentulă de fundațiune. 
Decă eșițl de aici, nu rupețl ori ce le
gături cu societatea mumă și învățătorii 
voștri, după cum nu o rupe copilulă cu 
muma și tatălă său. Aduceți-vă aminte 
că decă părinții voștri fisicl v’au dată 
esistența materială, școla și profesorii 
voștri v’au dată esistența morală. Unii 
v’au dată corpulă, alții ochii, lumina su- 
fletescă, fără care nu ați ave astădl de
câtă o viâță animală.

Decă născâtoriloră voștri datorați 
lutulă pe care aveți a’lă hrăni trupesce, 
societatea acesta și învățătorii voștri v’au 
arătată cerulă luminată, sfera aceea plină 
cu totă felulă de cunoscințe, din care 
are a se adăpa sufletulă vostru spre bi
nele consăteniloră voștri. Criminali veți 
fi der voi și toți ceilalți elevi ai noștri, 
cari voră compromite numele celă bună 
și reputația cea bine stabilită a societă
ței. Și din contră, veți bine merita dela 
societate și consătenii voștri, dică veți 
merge pe calea studiosă, paclnică și româ
nescă, care va tras’o școla din care plecați 
încununați astădl. Suferințele aceluia, care 
eșindă din calea dreptă s’a compromișii 
pre sine, școla și linișcea comunei în care 
funcționa, să vă fiă esemplu neperitoră 
în mintea vostră.

Aceste suntă ultimele povățuirî ce 
vi le dă societatea în acestă clipă solemnă, 
când eșițl de sub aripele părintești ale 
ei și intrațl pe marea vijelosă a vie- 
ței, pe care o să întâlniți multe fur
tuni și ispite. Ei bine! de acele nu veți 
scăpa, decă nu veți crede cu tăriă în a- 
cestă trinitate: Dumnezeu! România! în
vățătura 1

Așa der: Trăiescă România! Tră- 
iescă cei ce luptă pentru învățătura po
porului română.
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Avisu d-lorH abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturora D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei. “ precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

„Administrațiunea Gaz. Trans-“

Sosirea si plecarea irmrilorii pi posleloro ia Brasovii.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenuliî de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenuliî mixttl Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenuliî accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenuliî mixtii Nr. 318: 1 oră. 55 minute după amedi.

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

Trenulu de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed’i 
Trenuliî mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulu mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedi.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea posteloru: 
a) Dela Brașovă la Re$novu-Z<irnescĂ-Branîi: 12 ore 30 m. după amedi
b) „
c) „
d) „
G n

„ Zizinii: 4 ore după amedi.
în Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
la Făgărașii: 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Rcșnovu^Zenicscl-Branu la Brașovu: 10 ore înainte de amedi. 
l>) „ Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovu: 6 ore sera.
d) „ Făgărașii la Brașovă: 2 ore dimineța.
)e „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamente pre anulu 1888 77

la

î

■

AMICULU FAMILIEI, Piară beletristicii și enciclopedicu-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumbse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora individiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 11., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piaru bisericescu, scolaru și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2*/ 2— 3‘/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesu funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarî; și în urmă totu soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregfi 
e 4 fi.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimit u gratisu ori-cui cere.

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

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți clin editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

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

Renascerea li mb e i românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și HI. Prețulă broș. 
I. H. câte 40 er. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

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

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

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

Idealulii perdutii. 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. Prețulă 15 cr.

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

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

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

Elu trebue se 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 educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

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

Ifigenia în Aulida. Tragediă 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.

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

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

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

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

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de aurii. Studiu archeologio 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

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

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesu directoriloră și învă- 
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 Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

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

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învâ" 
țătorl și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

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

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

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

Miculii mărgăritar!! sufletesc!!. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

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

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

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


