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BrașovQ, 16 Noemvre v.
De unii timpu încooe o fier

bere mare a cuprinsă tdte pătu
rile poporului irancesu, par’că 
țera s’ar afla în ajunulu unei ca
tastrofe interiore.

Guvernulu republicei mai ține 
încă puterea în mână; der auto
ritatea lui este aprbpe cu totulu 
sdruncinată prin desbinarile în 
sînulu republicanilor! de-o parte 
și prin uneltirile cutezătore ale 
boulangiștiloru și ale monarchiști- 
loru de altă parte.

Cestiunea revisuirei constituției 
a produsu o regretabilă confu- 
siune în țeră și lucrurile au ajunsu 
așa departe, încâtu este o dorință 
generală, ca se se facă finitu si- 
tuațiunei nesuportabile de acfi prin 
disolvarea camerei, care a deve
nită de toți urgisită.

Boulanger cu numeroșii săi 
aderenți au cerută mai întâiu re- 
visiunea constituției. Ministeriulu 
Floquet a crecțutu a paralisa pla
nurile lui și a cerută și elă în 
numele guvernului revisuirea. Ast- 
felă s’a formată părerea în totă 
țera, că starea actuală trebue să 
cedeze unei nouă organisațium in
teriore.

Marea întrebare este însă și ră
mâne, că în ce modă se se facă 
revisuirea, pe ce base să se reor- 
ganiseze Francia în întru?

Massele poporațiunei au în
cepută să privescă în Boulanger 
pe acela, care este chiămată a 
inaugura noua ordine de lucruri 
în Francia, combătendă relele și 
aberațiunile sistemei parlamentare 
de acfi, a unei sisteme, care lă
sând! totă puterea în mâna par
lamentului a espusu interesele țării 
ambițiunilor!, poftei de căștigu și 
intrigeloră deputațiloră, cari se 
certă mereu între sine spre cea 
mai mare scandalisare a țării.

In lipsa unui altă bărbatu, 
care să scie impune tuturor! prin 

spiritulu și popularitatea sa, ge
neralul! Boulanger a ajunsu a fi 
adoratul! masseloru și acesta este 
păte celu mai mare periculu pen
tru regimul! republicană. Căci 
Boulanger a datu mâna cu bo- 
nap artiștii și cu orleanistii și deși 
protesteză. mereu contra insinuă
rilor! că ar ave tendințe agresive, 
reiese din tătă atitudinea sa, că 
ajungendu la putere numai causei 
republicane nu va servi.

Republicanii sinceri vedu pe
ticului!, der suntu incapabili de 
a’lu înfrunta cum se cuvine, din 
causa vrajbei ce domnesce între 
partidele -republicane, dintre cari 
cea estremă radicală câștigă pe 
4i ce merge mai multă teremu și 
așteptă cu dorii să sosescă mo
mentul!, ca se p6tă răsturna starea 
actuală de lucruri.

In mijlocul! contrastelor! de 
scopuri, aspirațiuni și interese, ce 
se manifestă în sînulu diferitelor! 
partide, este lucrul! celu mai 
tristă, că guvernulu își per de totu 
mai multă încrederea și că par
lamentul! însuși a devenită ținta 
tuturor! atacurilor!.

Este învederată, că cei ce au 
interesă să răstârne sistemul! de 
acfi, facă totu posibilul! spre a 
nutri în popor! nemulțumirea în 
contra regimului parlamentară re
publicană. In uneltirile loru con
tra parlameutului, a guvernului și 
a președinței republicei se unescu 
boulangiștii cu monarchiștii, radi
calii cu socialiștii și anarchiștii,

Scandalosul! procesă alu de
putatului Numa Gilly, care într’o 
scriere a sa a insultată și calum- 
niatu aprope pe toți conducătorii 
partidei republicane din parlament, 
și interesul! celu documentez! 
massele poporațiunei față cu aceste 
calumnii, suntu cea mai viuă do
vadă despre peticului! ce amenință 
republica.

Boulangiștii împreună cu mo
narchiștii au mai răspândită faima 

că ministerul! Floquet plănuiesce 
o lovitură de stătu și mulțl suntă 
de părere că prin acesta ei voescu 
să pregătescă massele pentru o 
apropiată schimbare, căci asemeni 
faime se răspândesc! numai în 
ajunul! revoluțiuniloră.

In cfiua de 2 Decernvre a. c. 
se. pregătesce poporațiuneu Pari
sului pentru o mare manifestare în 
memoria revoluționarului Baudin, 
care a căcțutu pe baricade lup
tând! în contra usurpătorului pu
terii de statu, Louis Napoleoni. 
S’a esprimatu temerea, că pote cu 
acestă ocasiune va isbucni marea 
crisă intei_oră, ce-o așteptă spiri
tele mult! agitate din t6tă țera.

Caracteristică este, că chiar 
unu boulangistu a propusă în ca
meră ca cenușa lui Baudin se fiă 
transportată în 2 Decemvre a. c, 
în Pantheon. Guvernulu temen- 
du-se de vr’unu plană ascunsă alu 
boulangiștiloră s’a opusă și ca
mera a decisă ca acea transpor
tare să se facă numai la 14 Iulie 
1889.

Acum în urmă a mai pășită 
pe scenă și „liga patrioților!a, 
care posede mare popularitate din 
causa aspirațiunilor! ei de re
vanșă și a proclamată alianța ei 
cu boulangismulu și simpatiile, ce 
le nutresce pentru Rusia.

In fața acestui chaosu de ni- 
suințe și de tendințe opuse se 
nasce întrebarea, care va fi atitu
dinea armatei francese în ora de
cisivă? Căci dela armată depinde 
totulu, și numai partida, care se 
va bucura de sprijinul! ei, va fi 
stăpână pe Francia.

In privința armatei domnesce 
încă tăcere. Se vorbesce numai, 
că generalii aru fi convenită în
tre ei de a nu suferi ca radicalii 
republicani se ajungă la putere. Ce 
voră c|ice însă generalii, decă vi
itorul! „apelă la poporă“, care 
pare a fi neevitabilă, va face pe 
generalulă Boulanger stăpână ab

solută ală situațiunei politice în 
țeră? Da-voră ei ^Șjinulu loră 
acestuia?

Eată marea enigmă a căreia 
resolvare va decide asupra des- 
tineloră Franciei multă cercate.

Situațiunea în România^*

*) Spun!, că ești blândă, și bună, și 
ffumosă; că inima țl-e mare, de po
trivă cu falnica ta minte; fiică de Eroi, 
der totuși sora nostră: spun! că Geniul! 
tău e demn! de un! sceptru. Dela un! 
pol! la altul! ori cine așa dice.

BucurescI, Noemvrie a. c.
La trecerea mea din Viena prin Bra

șov! la Constantinopol!, țl-am promis!, 
d-le Redactor!, a mă opri în BucurescI 
trei seu patru săptămâni pentru a mă in
forma cât! se pote maiȘbine în ceea ce 
privesce starea lucrurilor!, stare pe care 
pentru a-o pute cunosce trebuia s’o stu
diez la fața locului.

Am sosit! la BucurescI în ajunul! 
alegerilor!.

N’am vădut! cât! am umblat! ale
geri mai liniștite, mai neinfluințate, mai 
fără sgomot! ca în BucurescI.

Vota tocmai colegiul! al! II-lea, când 
un! amic! m’a luat! și m’a dus! în lo
calul! unde votau alegătorii din Galbenii, 
și anume în strada Clemenței, acolo unde 
diarele spun!, că ar fi fost! bătaiă. Am 
rămas! uimit!, că afară§de membrii biu- 
roului electoral! nu se găsea nimeni și 
numai din când în când venia câte un! 
alegător! spre a’șl depune votul! în urnă.

Grațiă acestei nemărginite libertăți 
electorale, au eșit! din urnă representanții 
tuturor! nuanțelor! ^partidelor!, încât! cu 
adevărat! cuvânt! se pote afirma, că as
tăzi în corpurile legiuitore nu esistă nici 
o partidă compactă, care ar pute da un! 
guvern! trainic! chemat! prin încrederea 
țării și consacrat! de M. S. Regele.

Camera se compune din 180 și Se
natul! din 120 membri.

In Cameră sunt! 60 puri Catargiesțl, 
8—10 VernesciștI, 30—40 puri junimiști, 
20 Dumitru Brătienisclj, 15—20 Iuon! 
BrătieniștI și restul! ca spuma apei adiată 
de vânt! pe deasupra valurilor!.

Tot! cam așa se împart! și în Se
nat, cu deosebire că acolo numărul! Iuon! 
Brătienișcilor! e mai mare decât! în Ca
meră și numai prin voturile lor! date în

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.u

Dora d’lstria.
(E’rin.cxpesa G-lxica.)

Se scrie carului ,,Fanfulla“ 
din Roma de corespondentul! său 
din Florența cu data de 19 Noemvre 
urm ăto rele:

Sâmbătă sera, la orele 6, un! chel
nerii dela restaurantul! Doney aducea 
principesei prândul!, după obiceiu, de 
dre-ce în otelul! său din calea Leonardo 
da Vinci, Dora d’lstria nu ținea alte 
slugi decât! o cameristă și un! gră
dinar!.

Ilustra domnă se simți deodată fdrte 
rău, dise că nu mai vede lumina și cădu 
mortă în brațele cameristei, care o ajuta 
se se îmbrace. De câtă-va vreme su
ferea de stomac!; nu chema doctori, 
căci, după mdrtea profesorului Cipriani, 
nu mai găsia un! doctor!, care să potă 
fi și prietin! al! casei. După un! mo
ment! de o violență estraordinară, o 
strangulare de herniă o ucise.

Principesă Ghica prin nascere, prin

cipesă văduvă Koltzofi - Massalsky, pe 
lângă nobleță nemului, Dora d’lstria avea 
și pe aceea de celebră scriitore:
„Dicon che sei gentil, sei buona e bella, 
„Che il cor hai grande, pari all’alto in- 

[gegno;
„Figlia d’Eroi, ma pur nostra sorella: 
„Dicon che il Genio tuo d’un scettro e 

[degno
„Da un polo all’altro ognun cosi favella*)  

Cu aceste versuri, nu frumose, der 
adevărate, copilele sărmane din șcălele 
catolice dela Scutari trămiteau în 1881 
Dorei d’lstria un! condeiu de argint! 
salutând! în persdnaeipe Steua Albaniei; 
cu puțin! mai ’nainte Regele României 
îi oferise medalia Bene-Merenti de aur!, 
âr Grecia, în aplausele solemne ale Par
lamentului , îi conferise cetățenia elenică.

Onoruri meritate, deore-ce Dora d’ls
tria nu numai că scrisese multe și bine 
(La Revue des Deux Mondes și cele mai 
respândite reviste americane își dis

putau articolele sale), der volumele 
sale forte numărose și privitore la popo- 
rele orientale ajutoră forte causa civili- 
sațiunei și dreptății în acele țări.

*
Din amor!, Dora d’lstria luase în 

căsătoriă pe un! briliant! oficer! I de 
husari, principele rus! Massalsky; der 
în 1853, când isbucni resboiul! în Ori
ent!, ea îmbrățișa cu atâta ardore opi- 
niunile liberale, încât! guvernul! rus!, 
prigonind! și pe GhiculescI în România, 
făcu să se spună principesei că locuitul! 
în Rusia nu făcea pentru densa.

Pleca.
Piere}end! mai târc 1 un! copilaș!, 

ea trăi despărțită de soțul! său, care a 
murit! acum vr’o cjece ani.

D’atuncl, Dora d’lstria a trăit! prin 
tote țările studiând! și scriind!. Stete 
câțl-va ani în Elveția și publica acolo 
Au bord des lacs helvetiques, și La Suisse 
dllemande.

După 1859 trecu în Italia liberată și 
se stabili la Torino, visitâ de mai multe 
ori Grecia și alte țări ale Orientului. 
Scrise Les femmes en Orient, La vie mo- 
nastique dans Teglise orientale, o carte asu

pra Rumeliei și asupra Moreei, una asu
pra eroilor! României, o alta asupra rapor
turilor! României cu papii dela Roma, 
o altă desprepoesia otomană; „Albanesii 
în România seu istoria principelor! 
Ghicau și „Naționalitatea albaneșău 
sunt! alte opere meritorie ale ilustrei 
scriitore.

*

Scria mai cu semă în.limba francesă, 
pentru-că voia să cunoscă toți popărele 
Orientului și să le ajute în redeștepta
rea lor!. Tot! în franțusesce a scris! 
cartea întitulată: Des femmes pa/r une 
femme; vorbea însă pefect! și limbele 
italiană și grecă-modernă.

Dorise totdeuna să locuescă la Flo
rența; de aceea, în 1872, prinse ou plă
cere ocasiunea de a cumpăra villa cea 
nouă a d-lui de Gubernatis, Villa his
tria-, aci își făou reședința s’a favorită, 
îi mări grădina, plantând! flori rare și 
arbori esoticl, și petrecea într’ensa cea 
mai mare parte a anului, primindu-șl 
amici în mijlocul! cărților! și anima
lelor! sale.

Am vădut! adl cânele [său favorit! 
care rătăcea mâhnit! prin casă, ca și 
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modă demonstrativă, a putută triumfa 
generalulă Florescu la presidențiă.

In fața acestei împrejurări svârcoli- 
rile din colegiile electorale au trecută 
în corpurile legiuitore.

Confusiunea se măresce și prin aceea 
că în ordinea grupăriloră politice se bă- 
lăbănescă două împrejurări: cultulă per
sonală și interesulă de câștigă din acelă 
cultă.

Cele mai însemnate trei nuanțe: 
Cartagiu, I. Brătianu și D. Brătianu 
suntă lipsite de ună programă precisă 
și bine alcătuită, în ceea ce privesce, 
reformele cerute de țeră și de timpă.

Aderinții lui D, Brătianu și Lascară 
Catargiu stau pură și simplu numai pe 
ună terenă negativă, pe când ai lui Iuonă 
Brătianu se declară gata de a primi pro
iectele d-lui Cârpă afară de unulă, acela 
privitoră la noua împărțire administrativă 
a țării în ,,câpitanate(<.

Cârpă, sufletulă guvernului actuală, 
descendentă ală unei vechi familii rurale 
boeresci din Moldova, ocupându-se încă 
de ani îndelungați cu studii înalte de 
stată și cu situațiunea politică și eco
nomică a țării sale, o rupe cu desevîrșire 
cu trecutulă â la turca-franca și se si- 
lesce să dee țării o administrațiune ase
menea acelora din țările civilisate ale 
Occidentului, er în privința agrară voesce 
să dee o soluțiune, care să aducă o ar
monia între plugară și proprietară, în- 
câtă albăstrimea urbană se nu se mai 
uite la albimea rurală câ la o 6iă bună 
numai pentru belită.

Era acesta nouă, pe care voesce 
Cârpă să o introducă și pe care a o in
troduce Iuonă Brătianu s’a temută, nu 
pote fi bine privită de vechii conserva
tori, cari și astădl credă, că numai plu- 
tocratulă și aristocratulă are solie dela 
Dumnezeu să stăpânescă.

Esistândă acestă deosebire între 
Cârpă și vechii conservatori, sunteți în 
dreptă a mă întreba: cum se păte ca ei 
să alcătuescă astădl împreună ună mi- 
nisteră în care, din vechii conservatori, 
a intrată ună aristocrată de sânge, Mânu, 
și duoi plutocratt, Lahovary și Vernescu?

întrebarea e legitimă și în jurulă 
deslegării ei se învârte nodulă gordiană.

Pentru deslegarea nodului, nu nu
mai politiculă, ci și celă mai puțină ini
țiată în ale politicei trebue să’șl pue 
mai întâi întrebarea :

Renunțat’a ore Cârpă la proiectele 
sale, seu adopatule-au Catargiu, Vernescu 
și Lahovary ca fiindă și ale loră întoc
mai cum suntă întocmite?

E fără îndoială, că Cârpă, acelă ca- 
racteră de bronză, acelă capă luminată, 
acelă bărbată, care scie să-și dee semă 
de grâua situațiune internă în care se 
află țera, n’a putută să ștergă nici o 

cum și-ar fi căutată stăpâna deja puse 
în cosciugă.

*
Obicinuită, principosa călătoria în 

timpulă verei.
Intr’ună rendă merse pănă în Statele- 

Unite.
Și acasă și afară era bună și bine- 

făcătore.
Scrierile sale și veniturile ce avea 

ca principesă Ghica, îi permiteau de a 
trăi ca damă mare și de a ajuta pe 
săraci.

Nu lăsa alte rude decâtă doi frați.
In absența loră, datoriele îmormân- 

tării au fostă îndeplinite de consululă 
română, de consululă rusă și de con
tele Angelo de Gubernatis, care era 
unulă din amicii și din admiratorii cei 
mai stăruitori ai celebrei scriitore.

*
Imormântarea se va face la 20 No- 

emvre (Marți).
Se așteptă deschiderea testamentu

lui pentru a se sci ce a hotărîtă Dora 
d’Istria în acestă privință. Nu se Crede 
săgfi lăsată ordine de a fi arsă (cre- 
mată.)

In ori ce casă va fi pusă provisotiu 

virgulă din proiectele sale, der totă atâtă 
de adevărată e și împrejurarea, că cu 
aceeași tenacitate insista pănă mai erî 
și Lahovary și Vernescu în a nu le 
primi.

O aplanare între aceste două con
traste sunt sigură că pănă în aceste 
momente nu s’a realisată și de aceea 
eu consideră ministerulu actuală numai 
ca ună mijlocitoră ală armistițiului in
trată în campania legislativă.

Inteligența democratică și poporală 
e pentru proectele d-lui Cârpă și astfelă 
stânga liberală din cameră, mai curândă 
seu mai târdiu va trebui să și le însu- 
șescă spre a pute lupta în contra drep
tei plutocrate și conservatore, inimiculă ei 
seculară.

îndată ce va sosi momentulă, ca 
camera să începă a lucra, drepta va tre
bui să-și spue ultimulă ei cuvântă dela 
care atârnă limpedirea situațiunei.

Dâcă în aceste dile de repausu, 
drdpta totă n’ăr fi profitată de a se con
vinge, că țera în marea ei maioritate e 
junimistă-liberală, atunci stânga liberală 
spre a nu-șl desminți trecutulă, că e de
mocrată și națională, va trebui să se 
pronunțe pe față pentru proiectele esis- 
tente de reforme și astfelă în acelă mo
menta încetândă armistițiulu vomă asista, 
pote, la o metamorfosă a grupăriloră po
litice, care va fi forte semnificativă pen
tru limpedirea situațiunei interne a Ro
mâniei.

In acestă nouă constelațiune a par- 
tideloră, pe care o prevădă, mi-se pare 
că stânga se va apropia mai multă de 
centru, de care drâpta se va depărta.

. Intre stânga liberală și centrulu juni
mistă esistă o mai mare comunitate de 
idei în politica esternă și internă decât 
s’ar pute stabili prin pacte cu drâpta, care 
nu numai că urmăresce tendințe ce ar 
pute da țera înapoi, der chiar și starea 
legală de astădl cu anevoe o pote ac
cepta. Dr. M....

ZMIișoarea. în. ZETrazioia-
^Posta din Berlină susține, că Bou- 

langiștii au lățită cu intențiune faima în 
Francia, că guvemulă actuală republi
cană voiesce să facă o lovitură de stată 
și că acesta este ună simptomă, că Bou- 
langiștii pregătescă o revoluțiune în intru. 
Și Louis Napoleon a fostă lățită odini- 
oră faima, că partidele monarchice ale 
adunărei naționale voiescă să răstorne re
publica ; ca salvatoră ală republicei a îm
prăștiată apoi adunarea națională. In 
Parisă ar circula sgomotulă, că generalii 
din armată, cari erau deciși a se opune 
unei încercări a radicaliloră de a răs
turna guvemulă, nu s’ar mai opune unei 
asemeni încercări făcute de Boulanger.

în cimiterală necatolică de ore-ce ea era 
grecă schismatică.

Orî-unde i-ar fimormântulă, Albane- 
sii, Grecii și Românii voră trimite corone, 
cum ea însă-șl aduse corone la Missolon- 
ghi, pe mormintele lui Marco Botzaris 
și George Byron, — voră trimite co
rone de stejară pentru zelosa iubitore de 
patriă, corone de lauri pentru ilustra, 
scriitore, corone de flori pentru ddmna 
prea framdsă și împodobită de virtuți.

Aristo.
P.S. — In testamentă, Dora d’Istria 

lăsa mici legaturi frațiloră și servitoriloră; 
numesce moștenitore capitala BucurescI 
pentru bunurile sale din România, și 
Florența de villa sa pentru a fi vândută 
în folosulă asilului de surdo-muțl. Pen
tru corpulă său a hotărîtă să fiă arsă. 
Voră fi față la cremațiunca cadavrului 
consulii rusă și română, și amici. Ce
nușa va fi depusă în crematoriulă dela 
Trespiano.

In numerulă de ieri amil co
municații, că cremațiunea s’a și 
făcută.

In 25 1. c. după ametjă liga patrio- 
țiloră a ținută o adunare generală. Paul 
Deroulede a ținută ună discursă. Elă a 
lăudată pe Boulanger, a atacată însă pe 
Ferry, Floquet, pe oposiționiștl și par- 
lamentulă. Elă accentua, că liga patrio- 
țiloră a fostă totdeuna la înălțimea pa
triotismului, der acum ea este mai bou- 
langistă ca ori când. Boulanger nu atacă, 
ci apără republica. Voimă — dise De
roulede — republica, progresulă, drep
tatea, libertatea, revisuirea constituției și 
alegeri nouă. Nu uitămă, că teritoriulă 
nostru trebue să fiă eliberată, der nu vo
imă răsboiulă. Voimă o apărare națio
nală. Josu cu republica parlamentară'. 
Trăiască republica națională! In fine De
roulede a dată espresiune simpatiiloră 
pentru familia împerătrfscă a Rusiei, care 
a scăpată de o mare nenorocire. Dis- 
cursulă său a fostă viu aplaudată de 
mulțimea adunată.

„Gaulois“ află, că conșiliulă de mi
niștri a discutată Sâmbătă cestiunea di- 
solvărei ligei patriotice. Decisiunea s’a 
amânată pentru ieri, Marți.

Duminecă sera la 8 ore s’a dată 
erășl ună mare banchetă în ondrea lui 
Boulanger, în salonele Lemardelay din 
Parisă. Era mare temere, că cu acestă 
ocasiune va fi turburată liniștea publică, 
der nu s’a întâmplată nici ună incidență, 
deorece diarele boulangiste au provocată 
pe aderenții loră să nu răspundă la nici 
o provocațiune și să mergă câtă de cetă 
în ordine la banchetă, fără a striga pe 
stradă.

SCBEtlLE PILEI.
O scire durerdsă ne aducă diarele 

din România: In urma unei bdle crude, 
care secase într’ânsulă puterile vieței 
lână Câmpineanu, fostă ministru în dife
rite cabinete liberale și acum guverna- 
toră ală Băncei Naționale, a încetată 
din vieță Duminecă în 13 (25) Noemvre. 
Ionă Câmpineanu a fostă unulă din ti
nerii cari, după sfârșitulă studieloră, s’a 
înhămată cu tăriă și hotărîre la carulă 
liberalismului română. Moștenise dela 
părintele său iubirea nemărginită pentru 
patria română. înainte de 1876, împreună 
cu alțl tineri liberali, în presă, în întru
niri publice, în parlamentă, luptase pentru 
triumfulă liberalismului. A fostă părtașă 
ală victorei în tote marile fapte ale ve- 
chei partide liberale. La apusulă pre
matură ală unei vieți care, judecată după 
aurora,sa părea a fi menită p entru ună 
strălucită viitoră,Ionă Câmpineanu a asi
stată, luândă mânnită parte, la tote des- 
unirile partiței liberale, dice „Româ- 
nulă“.

* * *
Comisiunea ungurescă de esaminare 

pentru profesori de șcâlele medii a ținută 
ședință, ca să desbată acelă rescriptă 
ală ministr.lui de instrucțiune, în care 
comisiunea invitată să propună even
tuale ușurări cu privire la disposițiunile 
noului proiectă de lege militară pen
tru candidații de profesori. Comisiunea 
aproba deplină acea disposițiune a pro
iectului de lege, care interdice volunta- 
riloră pe ună ană a’șl continua în acelașă 
timpă și studiele, punându-se prin acâsta 
capătă unui neajunsă deopotrivă strică- 
ciosă în privința sciențifică ca și în pri
vința morală. Ușurări pentru voluntarii 
pe ună ană comisiunea a declarată, că 
nu pote propune nici una, care ar fi 
compatibilă cu interesele studiului scien
țifică și ale cultivărei pedagogice a pro- 
fesoriloră dela școlele medii; dâr a re
comandată ministeriului, ca acei profesori 
voluntari pe ună ană, cari au depusă 
esamenulă de oficeră cu bună succesă, 
la înaintarea loră, respective la numirea 
loră ca profesori ordinari, să fiă câtă 
se pote .mai preferiți, pote că să 11-se 
scurteze serviciulă de suplinitori pres
crisă de lege.

* * *
Fabrica de zahură, pentru care firma 

Friederic Czell și fii face mari pregătiri, 
se va construi în Bodu. Pentru cultura 

sfecleloră au asigurată comitatele Bra- 
șovă și Trei-scaune 8000 jugăre. între
prinderea va fi pe acții și la primăveră 
se va începe construirea fabricei.

** *
In tarifulii căiloră ferate austro-ungare- 

române voră întră în putere dela 1 De
cern vre n. c. următorele suplimente: su- 
plimentulă IV la partea I valabilă dela 
1 Octomvre 1885 (disposițiunl generale), 
suplimentulă VI la partea III valabilă 
dela 1 Octomvre 1885 (tabele tarifare 
pentru transportulă directă de marfă) 
care conține ună tarifă escepțională pen
tru transportulă de piei lucrate și crude, 
de ouă, untură de porcă, pasări tăiate, 
lână de oi. * * *

Colonia poloneză din Bucurescî va 
serba la 29 Noemvre n. aniversarea re- 
voluțiunei dela 1830 pentru neatârnarea 
Poloniei. Serbarea națională va începe 
cu ună servițiu divină în biserica cate
drală Sf. Ioseph și se va termina cu o 
edunare în localulă societății polone, 
unde se voră rosti mai multe discursuri 
cu privire la nenorocita Poloniă.

* * *
ț,Românulă“ află, că s’a comandată 

deja materialulă necesară pentru cele 
41 de ambulanțe militare române ce se 
voră constitui pănă în primă-vera viitore.

* * *
Invitare la concertulă urmată de dansă, 

ce „Reuniunea română de cântărî“ din 
locă va da în sala „Coronei Ungariei" 
Sâmbătă la 1 Decemvre 1888 st. n. Pro- 
gramulă: Hlardzi „Cinelă-Cinelă“ corn 
bărbătescă. Glogoveanu „Steua visuriloră 
mele“ solo-soprană de d-ra Iulia Dra- 
goescu. Kreutzer „Cortulă de nopte în 
Granada“. Terțetulă din Finale esecu- 
tată de d-ra Dragoescu (sopran) Dr. XG. 
Vuia (tenoră) și d-lă Andrițoi (baritonă) 
Porumbescu „Hora Sinaiei“ coră mixtă. 
Urmeză dansulă. Prețulă de intrare 60 
cr. de personă. Membri reuniunei fiindă 
producțiunea „obligată11 au intrare li
beră. Inceputulă la 8 ore. — Oravița, 25 
Noemvre 1888. — Fresidiulă.

CestiDttea aiatrhiarisaiii ii dieta ai- 
pta

(Urmare.)
Steinacker (continuare): Eri curtea 

cu jurați din Budapesta a condamnată 
pe ună Română, pentru că a disă, că 
rassa maghiară pune interesele sale mai 
pe susă de interesele statului (Aprobări 
în drepta), seu mai bine disă, că intere
sele sale și-le identifică pe deplină cu 
ideile statului (Aprobări în drepta și în 
stânga). întrebă acum, ce altă a disă 
d-lă deputată Busbach, vedl-bine, aici 
în dieta țârei? Der chiar decă în altă 
locă ar fi disă ceea ce a disă, eu așa 
credă, că egalitatea de dreptă n’ar afla 
în statulă acesta ună astfeliu de pro
curară de stată, care să-lă tragă la răs
pundere pentru acesta.

Polonyi G-eza: Nici pe d-ta nu te 
trage nimeeea la răspundere ! (Așa estel 
în stânga. Mare sgomotă.)

Eugeniu Steinacker: D-lă deputată 
Busbach formulândă teoria maghiarisărei 
din incidentulă proiectului de lege, ce-lă 
avemă înainte, dice, că principiulă con
ducătorii este acela, că aceea rassă, care 
scie să se ridice peste celelalte rasse, 
este chemată a purta rolulă conducătorii 
față cu celelalte rasse, este chiămată a 
dispune asupra problemeloră de stată și 
a-le resolva în numele său propriu, în 
contulă său și în numele reputațiunei 
sale; acestă rassă are nevoiă, ca să stea 
în fruntea ei ună puternică guvernă cen
trală. (Puternice aprobări în drâpta). In 
urma acâsta ar fi eschișl dela îndepli
nirea problemeloră statului acei cetățeni 
ai statului, cari nu aparțină acestei rasse. 
(Contraziceri sgomotose în drepta și 
stânga.)

Președintele: (S’aucjimă ! S’audimă!) 
Paragrafulă 169 ală regulamenteloră die
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tali îmi ordonă espresu, că decă în dietă 
s’ar comite din partea vre-unui domnii 
deputată agitațiune contra orl-cărei na
ționalități, contra aceluia să-mi ridică 
cuventulă. (Aprobări generale). In urma 
acesta, fără a mă dimite în meritulă 
causei, îmi trebue să facă atentă pe d-lă 
deputată, ca sâ-șl cumpănescă cuvintele, 
mai cu semă din acelă punctă de vedere, 
ca aceia, cari nu cunoscă în deajunsă 
stările din Ungaria, să nu fiă duși în 
rătăcire. (Sgomotose aprobări generale) 
în privința raporturiloră esistente între 
națiunea maghiară și rassa maghiară, și 
între Maghiari și ceialalțl fii ai națiunei, 
(Furtunose aprobări generale.) Cugete 
d-lă deputată, decă se află pe rotogo- 
lulă pământului o astfeliu de națiune, 
(Mare plăcere și aprobări) în ală căreia 
sînă o altă naționalitate să guste liber
tate mai mare, de cum gustă în Ungaria 
(Furtunose aprobări în drepta) și de cum 
gustă în patria maghiară fiii de orl-ce 
limbă ai aceleia. (Furtunose aprobări ge
nerale.) Și decă acesta este așa, ceea ce 
nu se pote trage la îndoială (Adevărată! 
Așa este! în drepta și în stânga), cu 
dreptă și cuviinciosă este, ca fiiloră de 
rassă maghiară ai națiunei maghiare să 
li-se facă în corpulă representativă ală 
națiunei astfeliu de imputări ? (Vivate și 
furtundse aprobări generale.)

Steinacker: Onorabilă dietă (Mare 
sgomotă. Mișcare. Strigări: Josă cu elă! 
S’aud mă! Și așa nu ne vorbesce nouă!) 
Cu scirea, seu celă puțină cu intențiunea 
mea nu s’a di să nimică ce ar căde afară 
din analisa raporturiloră faptice, făcută 
tocmai de ună colegă deputată ală meu. 
(Mare sgomotă). Mărturisescă, caută să 
mă miră de acestă agitațiune mare, de- 
drece eu, vorbindă în causa acesta, vor- 
bescă directă din punctulă de vedere ală 
posițiunei mele de partidă și în numele 
celoră cari m’au trimisă aici.

losifă Szadovsky: D-lă deputată să 
vorbescă despre ceea ce se întâmplă în 
Prusia.

Steinacker: N’am nimică cu Prusia, 
eu vorbescă numai din punctă de vedere 
ungurescă (O voce : Minunată!) și numai 
ca cetățenii ală statului ungară. (Mare 
sgomotă și mișcare).

Szadovsky: Față cu Prușii numai de- 
nunciezl! (ășa este! în stânga estremă).

Steinacker: Astfeliu de lucruri nu ur
mă, escă, on. dietă. (Strigări în stânga 
estremă: Nici nu-i cu putință!) Așa vădă, 
on. dietă, că nu numai pentru regi, ci 
adeseori și pentru națiuni nenorocirea 
stă în aceea, că nu le place să audă 
adevărulă. (Strigări: Oho!)

Caută să spună pe scurtă ceea ce 
vream să cjică.

Prea ,stim. d. deputată Busbach s’a 
provocată la aceea, că s’au făcută în 
țeră, seu că se facă și astădi încă totă 
feliulă de agitări și a distinsă cu laude 
pe acea mână vânjosă, care le-a înfrâ
nată. (Aprobări și vivate în drepta.J 
Pentru acesta are să-i mulțămescă acela, 
căruia 'i s’a adresată complimentulă. 
Pentru a arăta, că cu ocasiunea alege- 
riloră de ce feliu de mijloce preven ore 
este întâmpinată totdâuna din partea pu
ternicului guvernă centrală libertatea 
publică, despre car« ■ a vorbită d-lă de
putată Busbach, — în privința asta credă 
că va fi deajunsă a mă provoca la pro
punerea colegului deputată Daniilă Iranyi, 
pe care nu peste multă timpă vomă ave 
s’o desbatemă.

Ori câtă s'ar sili omulă sâ-șl alegă 
cuvintele și să se esprime pe câtă se 
pote mai moderată, nu pdte s’o facă 
acesta fără a nu manifesta o afectațiune 
de totă prea mare (Sgomotă. Strigări 
Vorbesce despre regalii). Din astă causă, 
on. dietă, îndată îmi voiu și termina 
vorbirea. D-lă deputată Busbach nu se 
teme, că se va vătăma libertatea publicăj 
nu are temere nici din partea guver
nului centrală, pentru-că cfice: are îQ- 
credere, că rassa maghiară nu va fi te- 
rorisată la alegeri. (Sgomotă. Strigări: 
Vorbesce despre regalii!)

Vorbescă despre ceea ce a vorbită 

d-lă deputată Busbach, fără ca să fi 
fostă împedecată de cineva. (S’aucjimă!)

Câtă de mare este liberalismulă d-lui 
deputată să vede din împrejurarea, că 
nu se teme, că rassa maghiară va fi te- 
rorisată; decă însă se teroriseză Românii 
ori Slovacii, acesta se vede că nu-i tur
bură liniștea sufletescă a d-lui deputată.

Nu vorbescă însă și mai departe 
despre acestă cestiune, care este una 
din cestiunile de vieță ale Ungariei. Eu 
sunt convinsă, on. dietă, că mai curendă 
ori mai târdiu acestă cestiune va fi re- 
solvată în modă norocosă; suntă con
vinsă, că ora egalei îndreptățiri și a 
respectărei drepturiloră reciproce va sosi 
odată, pentru că trebue să sosescă, și 
de acesta ună patriotă bună nu trebue 
să se îndoescă. Der și pănă când va 
sosi acea oră, acei cetățeni ai țărei 
acesteia, pe cari în adevără nu-i cunos- 
cețl, der cari se consideră ca fii mașteri 
ai patriei, îșl voră împlini datorințele 
loră patriotice și de aci înainte tocmai 
așa, ca și pănă acum.

Președintele. Caută să rogă pe d-lă 
deputată, ca să binevoiescă a reveni 
acum la obiectulă dela ordinea dilei. 
(Viue aprobări.)

Steinacker: Am d ju dela începută, 
că numai vorbirea d-lui deputată Bus
bach m’a făcută să vorbescă. Așă fi do
rită, ca în decursulă discuțiunei din altă 
parte să se fi ridicată cuventulă, care să 
fi pusă la cale declarațiile lui Busbach 
nu din punctulă de vedere ală unei rasse*  
ci din punctulă de vedere ală statului 
întregă. Speră, că dor se va face și 
acesta. Și acum dau espresiune numai 
acelei speranțe, că frumosele cuvinte 
voră fi urmate de fapte înțelepte, drepte 
și vrednice de numele unoră bărbați de 
stată. Proiectele de legi nu le primescă.

(Va urma).

Causa parochielorîi mixte ro- 
mâne-serbe.
Aradu, 12/24 nov. 1888.

(Urmare.)

Der acestă pretensiune a părții âcu- 
sate, cu referință la parte egală, nu e 
basată, și n’o sprijinesce nici trecutulă 
la care se provocă, nici conceptulă juristic 
de corporațiune, ce l’a citată de argu
mentă. Că deși ar fi dovedită aceea, 
cumcă poporațiunea comunei Chinesă. 
odinioră o formau Sârbii în precumpă- 
nire seu eschisivă : din acesta nu se pote 
deduce că în 1802 la (jidirea și adjusta- 
rea bisericei, și peste totă la întemeiarea 
comunei bisericesci, Sârbii ar fi contri
buită cu valori mai mari decâtă Românii, 
seu cu valori ce ar fi fostă egale cu 
ale Româniloră, și nu se pote deduce 
atunci, când însăși acusata comună sârbă 
în 1872, cum se adeveresce sub O. le-a 
dechiarată tote de comune, și s’a pro- 
nunciată însăși, că nu are sâ pretindă 
parte separată seu eschisivă din averea 
bisericescă. Și în disertațiunea istorică, 
ce o produce acusata partidă sub Nr. 
21, încă se cji00 aceea, oumcă în comuna 
Chineză încă la 1716 numârulă Sârbiloră 
scăzuse forte și locurile loră le-au ocu
pată totă mai multă Românii.

Eră ce privesce argumentațiunea 
partei acusate, ce-a împrumutat’o din 
conceptulă juristică de corporațiune, în 
Chinesă n’au fostă două corporațiunl de 
comune bisericesci. gr. or. fără numai 
una, și astădi încă este așa: comuna bi- 
sericâscă gr. or. din Chinesă, fără atri- 
bută de naționalitate, și cumcă acesta, 
în originea sa, s’ar fi formată prin o 
împreunare din două corporațiunl esis
tente, acâsta nu afirmă nici acusații. Și 
se susține acelașă principiu, că subiec- 
tulă drepturiloră la avere în comuna bi
sericescă, nu l’a formată și nu-lă formă 
singuraticii membri ai comunei biseri
cesci, fără e subiectă însăși corporațiu- 
nea ideală, comuna bisericescă ; der când 
legea, anume articululă IX din 1868, 
permite,, ca membrii unei corporațiunl 
să se potă despărți și să înființeze două 
corporațiunl nouă, atunci acea corpora
țiune nouă, ce se compune din minori
tatea sihguraticiloră membri ce se des
partă și n’au posedată a^ere separată 
seu separate părți de avere, la nici o 
întâmplare nu pdte forma o pretensiune 
mai mare la averea corporațiunei vechi 
desființate, decâtă ce ar fi compețită 
singuraticiloră membri ai săi, adecă câtă 
ar fi putută : duce aceștia cu sine în ca- 

sulă, decă dânșii ară fi fostă subiecte de 
dreptă la avere în corporațiunea vechiă. 
Că la din contră, în casulă unei împăr
țiri egali, s’ar pute întâmpla, ca o mi
noritate ce dispare (de esemplu 10 su
flete față cu 1000) să-i facă maiorității 
celei mari imposibilă o constituire în 
nouă comună bisericescă, carea, chiar 
pentru numărulă său celă mare, numai 
cu apese mai multe s’ar pute susține ca 
comună bisericâscă. Acesta n’a putută 
voi citatulă articulă de lege IX din 
1868, din carele, de altă parte, nu se 
pote esplica seu conclude nici acea in- 
tențiune, că ar fi voită, cu orice preță, 
să facă posibilă verî-cărei minorități a 
înființa nouă comună bisericescă inde
pendentă, în locă de a se alătura, ca fi
lială, la altă comună bisericescă gr.-or. 
de aceeași naționalitate. De altmintrea, 
aici nu ne este permisă să perdemă din 
vedere nici acea circumstanță, că acu
sații sârbi, fiindă cu multă mai puțini la 
numără, au lipsă de o biserică mai mică, 
decâtă actorii români.

Poporațiunea sârbă acusată crede 
să pretindă parte egală din averea co
mună bisericescă, și pentru aceea, că 
apartamentele bisericesci, în parte mai 
mare, portă inscripțiunl slave. Der fap- 
tulă acesta în sine nu motive ă preten- 
siunea acusațiloră în privința drepturi
loră la avere, deorece inscripțiunile slave 
nu eschidă aceea, că la procurarea ace
lora apartamente, Românii, fiindă în mai 
ioritate, au contribuită în măsură ma- 
mare, decâtă Sârbii, cari suntă în mino
ritate, cu cari dânșii fiindă de o reli- 
giune au formată împreună comuna bi
sericescă — sub jurisdicțiunea metropo- 
litului sârbă și a episcopului serbă.

Nici aceea nu se pdte lua aici în 
considerațiune, că în biserica comună 
servițiulă dumnedeescă s’a ținută pe- 
rondată românesce și sârbesce; deorece, 
precum se scie, chiar acestă circumstanță 
i-a îndemnată pe Români la despărțire 
de metropolia serbescă, ceea ce legea 
11-a și permisă, reservându-li-se ca să-și 
potă validita pretensiunile în ce privescă 
drepturile la avere.

(Va urma.)

Premiile Academiei Române.
I) In anulă 1889 se voră da două 

premii: unulă de 12,000 lei numită Jfa- 
rele premiu Năsturelu-Hcrăscu, din seria 
B, celei mai bune cărți românescl, de ori
ce cuprinsă, și altulă de 5000 lei, numită 
Premiulă Eliade Rădulescu, celei mai bune 
cărți românescl, cu cuprinsă literară, pu
blicată între 1 Ianuarie 1887 și 31 De- 
cemvre 1888.

Orî-cine ar vre să concure la aceste 
premii, precum și la celă următoră, îșl 
va trimite prin poștă, la cancelaria 
Academiei în Bucuresci, cărțile sale, în 
câte 12 exemplare fiă-care pănă la 31 
Decemvre 1888.

II) In anulă 1890, va da ună pre
miu de 4000 lei, numită Premiulu Năs- 
turelu Herăscu, din seria B., celei mai 
bune cărți române de ori ce conținută, 
din cele publicate între 1 Ianuarie 1888 
pănă la 31 Decemvre 1889.

IU) In anulă 1889 se va da Premiul 
statului Lazără, de 5000 lei celui mai 
bună manuscrisă română despre „Stu- 
diulă vinuriloră în România“, din punctă 
de vedere' economică și ală composiției 
loră chimice, care manuscrisă va trebui 
să cuprindă materie cam pentru 300 
pagine de țipară în 8° garmond și să 
fiă present’ată la cancelaria Academiei 
pănă la 8'1 Decemvre 1888.

IV) In 1890, se voră da două pre
mii din cari unulă Premiulă associațiu- 
nei craiovene pentru uesvoltarea învățămân- 
tului publică, de 1500 lei, celei mai bune 
cărți de scdlă în limba română, din câte 
se voră fi tipărită dela 1 Ianuarie 1887 
pănă la 31 Decemvre 1888. Pănă la 
acestă ultimă dată, se va depune în câte 
12 exemplare la cancelaria Academiei 
cărțile propuse pentru concursă; ală 
doilea, premiulu statului Lazără de 5000 
lei, se va da, seu celei mai bune cărți 
române,, de conținută seiințifică, din cele 
tipărite dela 1 Ianuarie 1888 pănă la 31 
Decemvre 1889, seu se va da acestă pre
miu celei mai însemnate invenții sciin- 
țifice făcute dela 1 Ianuarie 1888 pănă 
la 31 Decemvre 1889.

V) In anulă 1890 se va da Premiul 
statului Eliade Radulescu de 5000 lei ce

lui mai bună manuscrisă despre istoria 
școleloră în țările române, in prima jumă
tate a secolului XIX pănă la 1864:, care 
va fi presentată pănă la 31 Decemvre 
1889.

VI) In anulă 1891 se voră da trei 
premii, din cari Premiulu Alexandru Ionă 
Cuza, de 10,000 lei, celui mai bună ma
nuscrisă despre Istoria Ronăniloră. dela 
Aureliană pănă la formarea principateloră, 
și care va fi presentată pănă la 30 No- 
emvre 1890; ală doilea, Premiulă Gr. 
San Marină în sumă de 1,500 lei celui 
mai bună manuscrisă despre considera- 
țiunl asupra comerciului României, cu 
țările streine, atâtă la orientă câtă și la 
occidentă, încependă cu secolulă ală 
16-lea pănă la anulă 1860, și ală treilea 
Premiulă statului Lazără, de ,5000 lei, 
celui mai bună manuscrisă despre „Igiena 
țăranului română.u Locuința, încălță
mintea și îmbrăcămintea. Alimentațiu- 
nea în ■. diferite regiuni ale țărei și în di
ferite timpuri ale anului. Aceste două 
ultime manuscrise voră fi depuse pănă 
la 31 Decemvre 1890.

VI) In 1892 Academia £va da Pre
miulu statului Eliade Rădulescu de 5000 
lei, celui mai bună manuscrisă despre 
nascerea și înmormântarea la Români". 
„Datine și credințe", și care va fi depus 
pănă la 31 Decemvre 1890.

VIII) In 1894, se va da Premiulu D. 
Hagi Vasile, de 5000 lei, celei mai bune 
cărți românescl din cele tipărite dela 1 
Ianuarie 1888 pănă la 31 Decemvre 
1893, ală cărui cuprinsă va fi istoria 
comerciului la Români, seu starea actu
ală a comerciului la Români, seu starea 
actuală a comerciului î n România etc.

Manuscrisele presentate la aceste 
ooncursurî voră fi anonime, purtândă o 
devisă care va fi reprodusă pe ună plic 
sigilată, conținendă numele concuren
tului.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA 
(Serviciulii biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 28 Noemvre. Desbate- 
rile asupra bugetului în parlamentă 
decurgă fără pasiune. Chiar Richter 
vorbesce forte moderatu și a lă
udată discursulă tronului, care e 
de natură a întări pacea.

Parisu, 28 Noemvre. Regele 
Italiei c|ise cătră noulă ambasadorii 
francesă: Nici-odată n’a avutu 
Italia gânduri agresive contra Fran
ci ei; 6 meni nechibzuițl strică ra
porturiloră dintre cele doue na
țiuni, care suntă decise a trăi 
pacmicu una lângă alta.

Petersburgu, 28 Noemvre. Pro
babilă că Țarulă va merge la 
Berlină numai pela sfîrșitulă lui 
Iunie anulă viitoră.

Belgradâ, 28 Noemvre. Regele 
Milană a adresată o scrisâre că
tră cei 28 de membri de frunte 
ai comisiunei pentru revisuirea 
constituției, accentuândă abusurile 
electorale, și propuse d’a se aduce 
o lege] electorală provisorică, care 
sS aibă valore numai pentru ale
gerile viitdre ale Scupcinei. Pro
punerea a fostă respinsă cu 16 
contra 12 voturi.

Budapesta, 28 Noemvre. Depu- 
tatulă Steinacker șl-a depusă man- 
datulă de deputată în urma afa- 
cerei cu camera comercială și in
dustrială, ală căreia secretară este.

Ciirsulu pieței Brașovu
din 27 Noemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.28 Vend. • 9.80
Argintii românesci . „ 9-25 n 9.28
Napoleon-d’orI . . . „ 9.65 M 9.67
Lire turcescl . . . „ 10.92 n 10.95
Imperiali.................... „ 9.92 n 9.95
GalbinI „ 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina" 6°/. „ 10L— H —.—

■ n M n o „ 98.- 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122.- » 123.—
Discontultl .... 67,-8’/. pe anii.

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI, piaru beletristici și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 4i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumdse; 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 Româniloru 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 tuturortt indivi4iloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulfi întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. țliaru bisericescu, scolaru și literarii — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 272 — 3‘A cdle; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturorîi sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai aleșii funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulfi de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu trlu alu patrulea esemplară. 
Numeri de probă se trimită gratisu ori-eui cere.

W*  A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ îâ Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania. “Wg
-------------------

Totâ de aci se mai potti procura și următorele cărți din editura propria:

' I

>

1.

i

f.

1

r

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

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

Cuvântări bisericescl la tote săr
bătorile de peste ană, 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 sărbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fl.

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

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

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

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea
lulă pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

âni 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 Emest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermană 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.

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

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

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

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

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

Biblioteca Șatenului Română. Car
tea I, II, JU, 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. Prețuia 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosula 
eleviloru normali (preparandia!!), a în- 
vSțătoriloră și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesora pre- 
parandiala. Prețuia unui esemplara cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflăma 
vre-ună opa, întocmită după lipsele 
scolelora nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dăma mai alesa directorilora și învă- 
țătorilora ca coloră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuia 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. — 
Prețuia 30.

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

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

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

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

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

Cele mai eftîne cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețuia 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 mărgăritare sufietescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia 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 fl.

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

Epistolia D. N. Isusă Christosă. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


