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Boulanger.
Brașovu, 16 Ianuarie v.

Pănă acuma se putea dice des
pre generalulă Boulanger, că este 
celă mai populară omă în Fran- 
cia. De acfi încolo se pote cjice 
cu dreptu cuvântă că este nu nu
mai celu mai populară, ci și celă 
mai puternică omă în Francia.

După ce fu alesă în cinci de
partamente, generalulă Boulanger 
a dorită sâ fiă alesă și în Parisă, 
în centru, de unde se decidă sorții 
țerii. In contra candidaturii sale 
de deputată în Parisă s’a redicat 
guvemulă cu toți republicanii, cari 
vedă în succesele electorale ale 
lui Boulanger ună periculă pen
tru republică și pentru liniștea 
țerii.

Agitația electorală în Parisă 
a luată nisce proporțiuni ne mai 
pomenite. Pănă erl, în cțiua ale- 
gerei, s’au lipită pe păreții capi
talei sute de mii de placate și 
astfelă s’a încinsă o luptă de pla
cate între partisanii lui Boulanger 
cari se numescă „partida națio- 
nală“ și între partida republica- 
niloră, care a susținută pe candi- 
datulă guvernului, pe distinsulă 
pedagogă Jacques.

In aceste placate aderenții lui 
Boulanger lăudau vitejia acestuia, 
care a fostă rănită de trei glonțe 
în lupta pentru patriă; glorificau 
faptele lui, ca ministru de resboiu 
spuindă că a introdusă o nouă 
pușcă în armata și a făcută multă 
și pentru fortificațiuni. C’ună cu
vântă Boulanger era descrisă ca 
ună omă de rară patriotismă și 
de rară capacitate militară.

In placatele contrariloră lui 
Boulanger i se imputa acestuia, 
că este ună omă ambițiosă, care 
s’a folosită de tote ocasiunile spre 
a înainta în armată, și care pentru 
a ajunge la scopă era totdeuna 
gata a’șl schimba convicțiunile. 
S’a publicată o scrisdre a lui, 
în care a cerută o decorațiă dela

Thiers după ce s’a suprimată re- 
voluțiunea comunistă în Paris, 
și altă erăși, în care se rogă de 
amicii sei se stăruiască pe lângă 
Ferry ca se fiă numită generală 
de diviziă. Ca colonelă, se cjice, 
Boulanger era sub comanda duce
lui de Aumale față cu care s’a a- 
rătată forte servilă, er mai târcjiu 
ca ministru a subscrisă ordinulă 
pentru espulsarea Orleaniștiloră.

Se țineau în fiecare c|i mul
țime de întruniri electorale, în cari 
se agita pentru candidatul ă gu
vernului , și resultatulă acestoră 
întruniri era multă mai favorabilă 
pentru Jacques, decâtă pentru 
Boulanger. Foile republicane cu 
multe cjile înainte începură a face 
calcul! despre șansele de isbendă 
ale unuia și ale altuia, Unulă din 
cfiare, ,,Matin“, avu idea de a tri
mite la vre-o 314 bărbați de frunte 
din Parisă țiduli cu întrebarea: 
,.pretindă ore onbrea și interesele 
Franciei alegerea lui Boulanger ?“ 
O sută dintre cei întrebați au răs
punsă în contra lui Boulanger, 
17 pentru elă, ceilațl n’au răs
punsă nimică. Pe două țiduli era 
scrisă: ,,ondrea n’o pretinde, der 
interesulă da!-1

Intr’aceea aderenții lui Bou
langer puseră tote în mișcare ca 
să asigure victoria lui. Generalulă 
trimise alegătoriloră carta sa de 
visită și împărți cțece mii de fo
tografii ale sale între damele din 
Parisă. Qiarulă lui Rochefort, „In- 
transigeant11, a împărțită în pre
săra alegerei portrete de ale lui 
Boulanger în ținută mare de ge
nerală. Colportorii, cari vindeau 
aceste portrete strigau i „Quel 
malheur s’appeler Jacques!“ (Ce 
nenorocire a te numi Jacques.)

Intr’adevără nici n’a fostă o 
ideă norocosă de a pune în fața 
generalului populară ca contra
candidată pe modestulă pedagogă 
Jaques. Acesta s’a și dovedită la 
alegerea de erî. Generalulu Bou
langer a fostă alesă cu 224,070

voturi pe când candidatulă repu
blicană a primită numai 162,520 
voturi.

învingerea generalului Boulan
ger la alegerea de erl în Parisă 
este evenefnântulă celă mai însem
nată și mai gravă ală cțilei. Nu 
numai în Francia, ci și afară de 
Francia s’au urmărită cu cea mai 
mare încordare tote fasele acestei 
alegeri, care a fostă și este privită 
pretutindeni ca ună evenimentă se- 
riosă.

Mai alesă în Germania, unde 
numele Boulanger este totă așa 
nepopulară pe câtă de populară 
este în Francia, va produce ale
gerea de erl din Parisă ună adânc 
resentimentă. Foile germane au 
declarată înainte, că ele consideră 
eventuala victoriă a lui Boulan
ger nu numai ca o lovitură de 
morte dată republicei, ci și ca o 
amenințare a păcii europene.

Germanii se temă de Boulanger 
pentru că este așa de multă ado
rat nu numai de masse, ci și de 
armată și pentru că îlă credă 
capabilă, că ajungendă odată pre
ședinte ală republicei va întrebu
ința puterea și influința sa spre 
a deveni dictatoră peste Francia. 
Apoi se mai temă de elă, fiindcă 
Francesii îșl întemeiază iote spe
ranțele de revanșă întrînsulă. Tote 
reuniunile secrete, liga patrioților, 
cari și-au pusă ca țintă recuceri
rea Alsației și a Lotaringiei, spri- 
jinescă pe Boulanger și au votat 
și eri pentru elă.

Amă pute 4ice că Boulanger 
pote mulțumi succesulă seu la ale
gerea de eri mai multă antipa
tiei ce domnesce în Francia în 
contra Germaniei. L’au sprijinită 
ligiștn și intransigenții republicani 
de sigură mai multă pentru că 
îlă consideră ca pe omulă revan
șei. Mai egoistă va fi fostă spri- 
jinulă ce i l’au dată Orleaniștii și 
Bonapartiștii.

îlă sprijinescă înse pe Bou
langer toți câți nu suntă mulță-

miți cu starea de față a lucruri 
loră, câți dorescă realisarea pro
gramului generalului: cassarea se
natului, disolvareu camerei, con
vocarea unei adunări constituante, 
care sâ dea o nouă constituțiă 
țârii.

Alaltăeri a publicată genera
lulă Boulanger ună manifestă în 
în care declară că elă este și va 
rămâne nestrămutată republicană, 
der voiesce o republică națională, 
care se facă sfârșită abusuriloră 
și risipei, ce au împiedecată ori
ce reformă seriosă. Pe terâmulă 
națională Francesii se se’nțelegă 
cu toții în liniște în ajunulă es- 
posiției dela 1889 ; dânsulă n’are 
intențiune decâtă a înființa repu
blica cinstită și este perfidă insi
nuarea că ar voi să se facă dic
tatoră.

Boulangei- este acum aprâpe 
de ținta sa. Se va vede în curândă 
decă asigurările lui au fostă sin
cere în ce privesce republica. Ve
nirea lui la putere însă, se p6te 
prevesti de pe acuma, va face și 
mai nesuferite raporturile dintre 
Francia și Germania și pote că 
voră ave dreptate cei ce au pri
vită eventuala lui învingere în Pa
risă, ca ună evenimentă seriosă și 
pentru pacea Europei.

Unu nou manifestă alu lui Boulanger.

Diarele boulangiste din Parisă 
publică următorulă apelă-manifestă 
cătră lucrătorii departamentului 
Senei:

„Lucrători ai departamentului Senei! 
Pilnică sunt tăvălită în noroiu de 40 
de (fiare, cari cele mai multe suntă sus
ținute pe spinarea d-vdstră, de ună gu
vernă fără pică de consciință. Pentru 
că eu voiescă să întemeeză o republică 
democratică în loculă unui regimă par
lamentară egoistă și stricată, acele (jiare 
căută cu ori ce preță să mă înfățișeze 
ochiloră d-vostră ca ună dictatoră. Nu- 
mesce-se ore dictatură, când vrei ca însă’șl

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."
pra mersului școliloră poporale românescl 
din Bucuvina dela anulă 1774 pănă în 
presents.

Partea Moldovei, care se alătură în 
anulă 1775 la Austria, primi mai târdiu 
numele de Bucovina. Starea culturei în 
anulă 1775 era în Bucuvina totă aceea 
ca în totă Moldova. Cine nu cunosce 
starea culturei din Moldova pe la anulă 
1775, înzădară cercă să vorbescă despre 
starea culturei din Bucuvina în acelă 
timpă. Toți scriitorii germani, cari pănă 
astădi au scrisă despre timpurile mai 
vechi ale Bucovinei, au scrisă fără să cu- 
noscăistoriaMoldoveidin acele vremi. Mol
dova stătu sub domnia fanarioțilcră dela 
anulă 1711 pănă la 1821. Pe la mijlo- 
culă acestui răstimpă nenorocită, vine 
Bucovina în posesiunea Austriei. Și lo
cuitorii acestei părți a vechii Moldove sufe- 
riră deci domnia fanarioților în 64 de ani... 
Bucovina scăpă de fanarioțl în anulă 
1775, er cealaltă parte a Moldovei cu 
46 de ani mai târdiu, adecă în anulă 
1821. Astădi numără Bucovina dela 
scăparea sa de sub fanarioțl 113 ani, 
er Moldova 67. Românii moldoveni au

făcută în acești 67 de ani în cultură ună 
progresă cu multă mai mare decâtă cei 
bucovineni în 113 ani.

Generalulă Spleny nu spune apriată, 
ce feliu de școli a aflată în Bucovina, 
când în 1. Oct. 1774 oștile Austriei ocu
pară Bucovina. Dintr'o consignațiune 
din anulă 1780 aflămă însă, că în acestă 
ană se aflău în Bucovina nouă școli, și 
anume: câte una în mănăstirea Putna, 
Cernăuță, Șiretă, Rădăuță, Câmpulung, 
și patru în Sucevă, care era pe atuncia 
celă mai însemnată locă din Bucovina. 
Una din aceste 9 școli era întemeiată 
aci de guvernulă Austriei, și învățătorulă 
ei era ună Neamță. Ea servia trebuin- 
țeloru Nemțiloră imigrați și se afla în 
Suceva.

Generalulă Spleny făcu începutulă 
unui fondă scolastică. In 26 Aprilie 
1777 poroncl elă, ca banii, pe cari îi 
plătiau popii și diaconii bucovineni mi
tropolitului din Iași sub titlulă de „biră 
de ,școlău să rămâie în viitoră în țerăși 
să se întrebuințeze spre formarea unui 
fondă școlastică. Astfelă au pusă preo
ții și diaconii români temelia fondului

școlastică, care există și adl în Bucovina, 
care însă nu se întrebuințeză numai pen
tru Români, ci și pentru copii mai noi a 
Bucovinei...

D-lă Dr. Griinberg în cartea sa 
dice, că generalulă Spleny, precum și 
urmașulă lui dela anulă 1779, baronulă 
Enzenberg, îngrija numai de elementulă 
românescă, eră pe RutenîJ îi ignora cu 
totulă, ca și când nici n’ar fi existată pe 
timpulă acela în Bucovina.

Ore care să fiă causa cestei proce
duri a lui Spleny și Enzenberg? Causa 
n’a putută fi alta, decâtă împrejurarea, 
că acești doi generali n’au aflată în Bu
covina decâtă numai Români. Pe tim
pulă loră părăsiau forte mulțl locuitori 
Bucovina, fugindă în Moldova. Spleny 
și Enzenberg voiau să aratelocuitoriloră, 
că nu au causă să părăsescă țera. De 
aceea tractau ei poporațiunea cu blân- 
dețele cele mai mari, cruțau obiceiurile, 
limba și religiunea ei și grijau de des- 
voltarea și nobilarea loră, pentru ca să 
se convingă poporațiunea, că stăpânirea 
Austriei nu trebue privită ca străină, ci 
ca o stăpânire adevărată părintescă și

Mersuln școlilorn poporale românesc! 
din Bucovina dela anulă 1774 pănă a$i.

In anulă curentă a eșită de sub 
tipării opuscululii: „Das Volksschulwesen 
der Bukowina in seiner historischen Ent- 
wicklung und seinem jetzigen Stande. 
Von Dr. Sigmund Grunberg. Wienl888.“ 
Titlulă interesanta ală unei broșure de 
35 de pagine scrise pe basă de isvore 
germane, dintre care cele mai multe 
suntii oficiale. Isvorele românescl nu 
le cunosce autorulă ; lucrarea sa 
prin urmare nu este complectă. Is- 
vorele germane le citeză autorulă eu 
sirguință, inse fără deducțiunile, pe care 
le așteptă cetitorulă. Broșura este o re
tipărire separată din „Oesterr.-Ungarische 
Revue". Ea nu are prețuia unui studiu 
sciințifica, ci ala unei scrieri de gazetă, 
care este interesantă pentru cetitorulu 
bucovinenu din causa materiei tractate. 
In șirele următor a „Revista Politică" dă 
pe basa acestui opuscula o privire asu-
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p'-ra să tie rnnsultată direcții asupra 
cestiuniloră celoră mari politice și so
ciale ?

Camaracjii voștri, și anume mașiniș- 
tii din Lille, țesătorii din Rubaix, săpă
torii din V alenciennes, pescarii din Dun
kerque, lucrătorii din R ichefort și Ami
ens, în grămeiji s’au unită și s’au dată 
cu totulă mie, pentru-că a recunoscută 
în mine ună adevărată democrată unulă 
dintre ai loră, care șl-a consacrată în- 
trega sa vieță în serviciulă națiunei.

Simțulă d-vostră și sentimentulă de 
onestitate, care este în d-vostră, mă va 
resbuna de tote infamiile, cu cari parla
mentarii mă încarcă, voindă a vă ținea 
pe d-vostră în același timpă sub jugulă 
loră.

Lucrători ai departamentului Senei ? 
votândă pentru mine, veți vota pentru 
republica democratică și veți da a în
țelege esploatatoriloră d-vostre, că nu 
mai voițl să le dațl copiii d-vostră pen
tru netrebuinciose și periculose cuceriri 
și nici impositele d-vostră pentru sine- 
curile loră.

Trăiescă Francia! Trăiescă repu- 
blica“ !

Reîntrircerea ducelui d'Aumale.
Din Parisă se scrie, că Sadi Carnot, 

președintele republicei francese, a iscă
lită actulă prin care i-se permite ducelui 
d’Aumale a se reîntorce la Parisă. Du
cele d’Aumale nu mai este deci privită 
ca pretendentă la tronă

De altă-felă densulă n’a fostă nici
odată pretendentă și a fostă pe nedreptă 
espulsată din Francia dimpreună cu cei 
din familia de Orleans și Bonaparte.

Bătrânulă duce, care acum este de 
67 ani, s’a despărțită cu mare durere de 
Parisulă său iubită, der cu tote acestea, 
ori câtă de amărîtă a fostă, n’a luată 
parte la agitările politice ce se făceau 
contra republicei. Din contră: în timpulu 
din urmă se observa, că făcea multă 
oposițiă vărului său, comitelui de Parisă, 
capulă familiei loră.

Ducele d’Aumale șl-a făcută deja 
testamentulă de multă și fiindcă n’are 
copii, întrega sa avere, aprope fabulosă 
de mare, o lasă pentru diferite scopuri 
filantropice și literare.

Astă-felă, între altele moșia sa din 
Chantilly, care prețuesce 35 milione, a 
lăsat’o Academiei francese. Academia 
deja de multă a intervenită pe lângă 
guvernă, ca să permită ducelui să se în- 
torcă îndărătă. Motivele ce le invoca 
erau: espulsatulu niciodată n’a făcută 
politică și întotdeuna a protegiată pe 
artiști și literațl.

SC1RILE BILEI.
Procesulu generalului Deda. Scimu, 

că d-lă generală Traianu Doda a înain-

tată judecătoriei de pressă din Aradă o 
declarațiune în scrisă, arătândă, că din 
causa bolei sale nu este în stare a se 
presents la noua pertractare și protes
ta totodată contra citărei lui, dicendă 
că înainte de începerea procedurei penale 
ar fi trebuită, ca judecătoria de pressă 
din Aradă să fi cerută dela dietă sus
pendarea dreptului său de imunitate. 
Tribunalulă n’a luată în considerația 
motivarea acesta din urmă, der a dis
pusă să se amâne pertractarea. Advo- 
vocatulă d-lui Doda a insinuată contra 
acestei hotărîrl recursă de nulitate și 
Joia trecută Curia r. din Pesta, fără 
considerare la motivele aduse în recur- 
sulă de nulitate, a anulată din oficiu 
hotărîrea tribunalului, deorece ea a fostă 
adusă fără a se face pertractarea prescrisă 
de lege.

** *
Timoteiu Cipariu. A șesa fasciculă 

din publicațiunea d-lui Angelo de Gu- 
bernatis „Dictionnaire international des 
ecrivains du jour" a apărută în dilele 
trecute la Florența. Acestă a șesea fas
ciculă, care merge dela Cer pănă la Corn, 
conține biografia răposatului Timoteiu 
Cipariu.

** *
Reuniunea femeilora române din Bra- 

șovă va da balulă său MercurI în 25 
Ianuariu v. a. c. (6 Februariu n.) în sala 
Hotelului „Nr. 1". Inceputulă la 8 ore 
sera. Prețulă biletului de intrare 1 fl. 
50 cr. de personă. Biletele se potă pro
cura pe basa acestei invitări dela firmele 
N. I. Ciurcu, M. & L. Lăszlo și Frații 
Simay, precum și sera la cassă. Locurile 
pe galerie 1 3. 50 cr. de personă. Jucă
torii suntă rugați a observa cu stricteță 
costumulă de bală, er damele suntă ru
gate a preferi costumulă națională.

** *
Afacerea din Cheverești. Postulă de 

gendarmă, care a comisă cunoscutele 
barbarii înChevereșulă-mare a fostăschim- 
bată cu altulă nou. Gendarmii cei vechi 
suntă arestați în Timișora, er pe cei noi 
superiorii trebue să’i visitese și să’i con
troleze totă la 4©ce dile, pentru că po
porală este forte amărîtă. Așteptămă 
resultatulă cercetării ce se face.

** *
Defraudare. In Chichinda-mare can- 

celistulă comunală Zechmeister nu’șl pote 
da sema de 504 fl., banii răscumpărării 
lucrului publică ală locuitoriloră.

** *
Mamă spurcată. In palatulu episco

pului rom. cat. din Agria (Raab) a fostă 
descoperită o femeiă, care ’șl-a ucisă 
nou născutulă copilă și l’a îngropată în 
pimniță.

*+ *
Manevrele armatai române. E vorba, 

scrie „Românulă", ca în tomna acestui

ană armata română să facă manevre 
generale pe șesulă Moldovei lângă Ro
mană.

** *
Espulsați din România. Guvernulă 

română, spune „Epoca", a espulsată mai 
mulțl streini de naționalitate rusă și bul
gară, pentru motivulă, că complotau în 
contra siguranței Bulgariei. In locuin
țele acestoră streini s’au găsită mai multe 
arme și proclamații.

* * *
Elena Teodorini. Luni în săptămâna 

trecută artista Elena Teodorini a cântată 
pe scena teatrului Argentina din Roma 
rolulă „Valentinei" din opera Ughe- 
noții.

¥* *
învățătorii in România. Ministrulă 

instrucțiunei d-lă Titu Maiorescu în pro- 
iectulă de bugetă alu ministerului in- 
struoțiunei pe esercițiulă 1889/90 a pre- 
vădută, dice „România", lefurile învăță- 
toriloră comunali rurali cu 90 lei pe 
lună de fiecare învățătoră. Prin urmare 
nu voru mai fi și lefuri numai de 60 lei 
pentru unii învățători.

* * *
Congresu de medicină. La 25 Martie 

se va întruni în BucurescI ună congresă 
de medici din țeră. Scopulă congresului 
e a se propune măsuri pentru comba
terea proletariatului în profesiunea me
dicală.

* + *
Tragedianul^ Rossi. Pe scena tea

trului națională din Bucureșcl va juca 
renumitulă tragediană Ernest Rossi cu 
trapa sa în vr’o optă seri.

Corespondența „Gaz. Trans.“

Poiana merului, 24 Ianuarie 1889.
Din picatele administrației făgărășene.

Cu 1 Ianuarie a. c. a intrată în va- 
lore art. de lege VII 1888 despre regu- 
larea veterinarismului. In înțelesulă a- 
cestei legi § 8 trebue să aibă fiecare 
posesoră de vite pașaporte de vite, 6ă 
acelea cai, boi, vaci, oi, capre seu porci, 
altfeliu nu potă călători dintr'ună co- 
mitată în altulă, nici vinde din ele. In 25 
Ianuarie st. n. a fostă tergă în Rășinară, 
unde alergă omenii din tote comunele 
Brăuene la tergă, ca să-și vândă vite, 
cai, oi, capre, porci.

Pănă în 4iua de 25 Ianuarie însă 
nu avea nimeni pașaportă de vite. In 
23 Ianuarie, înainte de tărgulă viteloră, 
stau Brănenii, Zârnescenii, Tohănenii, 
etc. cu sutele, bombardândă oficiulă co
munală ca să le dea pașaporte de vite. 
Oficianții nu aveau pașaporte pentru că 
pe cele vechi le dase, eră cele nouă nu 
venise. Credă că nici astă4l nu au ve
nită pașaportele de vite dela vice-co-

mitele. Am înțelesă, că unii oficianțl 
trimisese expreșl, ca să aducă pașa
portele.

Astfeliu mai nici unu omu din comu
nele Brăncne și credit, că nici din distric- 
tulă Făgărașului nu a putută merge la 
tergă si-șî potă vinde o vită, ca să scape 
de exeeuțiunea de dare, care e pe ca
pulă lui, seu de alte execuțiunl de care nu
mără cu 4ecile.

Mai adaogă, că din comitată afară 
nu potu trece omenii, pentru că îi pe- 
depsescă finanții. Nu potă merge la 
Brașovă, emporiulă loră.

întrebă deci pe d-lă Vice-comite ală 
Făgărașului: Cum rectifică negligența a- 
cesta? Este elă de vină seu administrația 
de mai susă? Amă vre să scimă.

Executulii.

Artistele nostre.
Sub acestă titlu „România" scrie:
Pe lângă succesele însemnate culese 

pe scenele cele mari ale lumei de Teo
dorini și Darclee (Harichi-Hartular), frun
tașe îndrumate pe calea celebrității, pe 
lângă succesele importante raportate de 
Carlotta Leria, Sâni (Assan), Aurelia 
Chițu, etc., intrate în lumea artistică 
europenă, se ivescă mereu nume noi, ră
sară necontenită nume ce promită a 
polei cu rase numele de română, cre4ută 
pănă acuma neaptă d’a figura în cons- 
telațiunea campioniloră artei.

Astfelă, în diarulă teatrală „Amico 
degli artiști" din Milană găsimă urmă- 
torele rânduri asupra Carlottei Feliciani 
(din BucurescI) care îșl continuă în Italia 
studiile făcute deja în conservatorulă 
din BucurescI, care îșl confirmă în Italia 
numele de artistă ce și’lă câștigase deja 
dela cunoscătorii din BucurescI. Etă ce 
citimă în „Amico degli artiști:"

„Carlotta Feliciani apăru acum câ- 
te-va 4ile Pe scena modestului teatru 
din Bozzolo, în „Linda." Debutulă in
teligentei Carlotta Feliciani a fostă forte 
fericită, obținândă ovațiunl meritate. 
Carlotta Feliciani este considerată de 
publiculă ce a ascultat'o ca o artistă de 
mari speranțe, căci posedă voce fru- 
mosă, metodă forte alesă de cântecă 
și o acțiune corectă spre a se pute urca 
în curendă pe scenele celoră mai im
portante teatre. Der d-șora Feliciani 
nu dobândi aplause numai ca cântăreță. 
Sciindu-se, că d-sa ca elevă a celebrului 
Liszt, cântă bine și la piano, fu invitată 
de cei mai distinși domni din partea lo
cului ca să dea un concert, la care dobândi 
ovațiunl strălucite din partea asisten- 
țiloră încântați și surprinși de calitățile 
artistei. Fu apoi rugată să dea con- 
cursulă seu la o representațiune de be
neficiu, care fu o nouă ocasiune pentru 
artistă d’a primi aplause, daruri, d'a

amică. Din procedura acestoră doi ge
nerali, a căroră dreptate nu se pote trage 
la îndoială, se vede că ei aflară în Bu
covina o poporațiune românescă; ei vor- 
bescă prin urmare numai de Români. 
Voră fi existată și pe atuncia câteva 
sate rutene, însă așa de puține, încâtă 
nu bătea la ochi și nu se putea consi
dera. Cum s’au îmulțită poporațiunea 
slavă de atuncia pănă adl, scimă cu toții. 
Rutenii ortodocși de adl suntă Români 
slavisatl, eră cei catolici imigrară abia 
în decursulă domniei austriaco din Ga- 
liția. La ocuparea Bucovinei nu existau 
în țeră Ruteni gr. cat., precum scietotă 
lumea. Generalii Spleny și Enzenberg 
nu puteau prin urmare griji de omeni, 
cari nu era în țeiă, cigrjau deci pentru 
cei, pe cari ’i aflară aici, și aceștia erau 
Românii.

După anulă 1780 fură chemați în
vățători români din Ardelă pentru șco
lile bucovinene, ceea ce decă s’ar face 
și astădl ară aduce multă folosă Buco
vinei, căci Ardelulă are o abundanță 
mare de învățători, eră în Bucovina 
multe școli nu se potă activa, pentru că

lipsescă învățătorii trebuincioșl. Folo- 
sulă acesta ar fi cu deosebire mare în 
comunele, unde locuescă Românii mes
tecați cu Catolici, cari preoumpănescă 
în numără. In aceste comune se aședă 
învățători catolici, cari nu sciu românesce. 
Astfelă poporațiunea românescă din a- 
ceste comune mestecate sufere multă din 
causa învățătorului catolică, care nu scie 
românesce. Răulă acesta s’ar pută înlă- 
tira, decă s’ar aduce învățători Români 
de confesiunea greco-catolică din Ar- 
deală.

Să ne înturnămă îndărătă la timpu
rile vechi: Splenyi și1 Enzenberg, aflând 
în Bucovina numai Români, înființară 
la începută numai școli românescl, abia 
în urma unei porunci din Viena înființa 
Enzenberg în Sucevă școlă germană, de 
care amu vorbită mai susă. După con- 
signațiunea din Aprilie 1780 se aflau în 
Bucovina, precum amil spusă deja, 9 
școli, dintre cari erau 6 românescl, 1 nem- 
țescă, 1 grecescă-fanariotă, și una lati- 
nescă.

Ună pașă înainte au făcută școlile 
bucovinene în urma planului de regulare

pentru mănăstirile și școlile din Bucovina 
publicată de consiliulă de răsboiu din 
Viena în 28 Aprilie 1786. In § 3 din 
capitolulă V. întitulată „Despre învăță- 
mentulă publică" se spune, că cele 6 
școli naționale (românescl) suntă a se 
privi ca școli principale (Hauptschulen). 
Trei din aceste școli, adecă cea din Su- 
ceva, Siretiu și Cernăuță lucră, se 4ice, 
cu succesă bună.Prin urmare se demandă, 
ca în acelașă chipă să se înființeze câtă 
de curendă totă școli principale în Zas- 
tavna, Câmpulungă și Vașcăuță. Aceste 
școli naționale să se susție din fondulă 
religionară gr. or. pe spesele căruia tre
bue să se înființeze școli triviale prin 
tote parochiile. Comunele se potă în- 
datori să înființeze școli, numai dâcă 
mijlocele fondului religionară nu ar ajunge 
spre acestă scopă.

I chipulă acesta se urcă numărulă 
școliloră cam la 30. Acesta a fostă 
timpulă celă mai favorabilă pentru în- 
vățămentulă publică din Bucovina. De- 
venindă Bucovina ună cercă ală Galiției, 
începură școlile să mergă mersulă racului. 
Regresulă fu causată de oonsistoriulă

romano-catolică din Liov, care luâ in
specția școliloră bucovinene în compe
tența și puterea sa. In anulă 1793 se 
lăsa întemeiarea și susținerea școliloră 
în libera voe a comuneloră. Acesta a 
fostă o dărâmare totală a școliloră de 
pănă atunci, ună vandalismă adevărată, 
pentru că comunele bucovinene încă pănă 
a4l n’au pricepere pentru școlă. La a- 
cestă vandalismă a mai adausă consis- 
toriulu din Lemberg încă o faptă forte 
strioăciosă: elă a substituită pe învăță
torii gr.-or. prin învețătorii catolici aduși 
din Galiția, cari neprecepândă limba 
poporului, nu-i puteau aduce în școlă nici 
ună folosă, din contră ei au adusă țării 
o stricăciune nemărginită, prin aceea că 
au alungată poporațiunea indigenă din 
școlă, și multe școli fură sistate. Deși 
o înaltă resoluțiune din 18 Martie 1814 
ordona de nou întemeiarea de școli, to
tuși era numărulă loră în anulă 1817 
numai 20, adecă cu 10 mai puține de- 
câtă înăintea înrîurinței stricăciose a con- 
sistorului r. c. din Liov. (Va urma).
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prinn atlilurusa manifestare a admira- 
putioi publice."

Desbaterile asupra legii militare.
losef .Vu<îuru<r ijice, că susținerea 

patriei nu atârnă de primirea proiectului, 
ci de acolo, ca legislativa să ceră re
stabilirea integrității țării, desființarea 
pactului din 1887 și înființarea unei 
armate independente ungurescl. Reco
mandă moțiunea lui Ugronă.

Karl Pulszky fiice, că nu se pdte 
cere ca instituțiunile comune ale unei 
puteri constătătore din două state, ce 
urmărescU resolvarea unoră scopuri co
mune, s6 fie deplinii naționale. îngri
jirile în privința garanțiilor^ constituțio
nale n’au locă, pentru că tocmai intro
ducerea obligamentului generali servi
ciului militari e cea mai mare garanții 
că armata niciodată nu se pote folosi 
în contra națiunei ori în contra libertății. 
Respinge moțiunile oposițiunii.

Veres fiice, sarcinele cele grele, 
ce le impune națiunilor!! pacea înarmată, 
desvdltă nazarenismulă, care interzice 
aderenților^ lui directă purtarea arme- 
loră. Celă puțini decă în schimbi in
strucțiunea militară s’ar face în Ungaria 
în limba ungurescă! Ce privesce esame- 
nele voluntariloră pe uni ani, si fiă o- 
bligațl comisarii dela esameni a învăța 
limba ungurescă, căci aceste comisiunl 
sunti în interesuli națiunii și nu întorși. 
Susține moțiunea lui Ugron.

Ludovici Mocsăry găsesce, că noua 
lege conține o vătămare constituțională. 
Recunosce, că în armata comună e ne
cesară limba germană, der de aci nu ur
mez ă, ca națiunea să se transforme după 
armată, ci armata după națiune. In cer
curile conducătore militare inteligența 
ungurescă e întâmpinată cu antipatii. In 
Ungaria naționalitățile sunti avisate să 
învețe limba ungurescă, ministruli cul- 
telori însă pune celi mai mare pondi 
pe limba germană. Naționalitățile deci 
se voră întreba: pentru ce să’nvețe ele 
unguresce, decă înșiși Ungurii recunosci 
supremația unei altei limbi. Nu e atunci 
de mirați, decă naționalitățile și-ar aș
tepta mântuirea lori nu dela Ungaria, 
ci dela monarchia întregă, și ari primi 
deosebite noțiuni de drepți publici. Res
pinge proiectuli.

Literatură.
Icona Sufletului. Carte de rugăciuni 

și cântări bisericescl. Prelucrată și e- 
dată, cu permisiuneaOrdinariatului diece- 
sani gr. cath. de Gherla, de Vasiliu 
Pătcașiu. preoți gr. cat. în Hotoani. Edi- 
țiunea a 2-a coresă și amplificată. Ti
părită în Gherla la Imprimeria „Aurora“ 
1888. — Acestă carte, care conține: ru
găciuni pentru tote ocasiunile de obsce, 
cântările după cele 8 viersuri la mâne
cată, s. liturgie, înserați, la înmormân
tare, cununiă etc., îndrumări din tipică, 
10 ilustrațiunl frumose, — se pote pre
număra dela autorulă în Er-Hatvan, p. 
u. Tasndd-Szănto (Selagin). Câte uni 
esemplari cu 60, 75 cr. cu 1 fi. 25 cr. 
și 3 fi 20 cr. Dela 10 esemplare pre
numărate deodată se dă unulă rabati.

Din camerile române.
Camera: Ședința dela 11 Ianuarie 

sub președința d-lui Lascară Catargiu.
La ordinea cjilei vine proiectuli de 

lege pentru reînființarea porto-francu- 
riloră.

D-lă Blaremberg citesce uni lungă 
și minuțiosă raportă, cum și proiectuli 
de lege pentru înființarea porto-francu- 
riloră.

D-li Duca e chemată a ceti rapor- 
tulă minorităței comisiei, care se pro
nunță pentru respingerea acestui proiectă 
de lege.

Se face puți ă discuțiune asupra 
cestiunei, decă trebue imediată a pune 
la voti proiectuli seu a se face discu
țiune pentru ori contra.

In fine D-lă Virgiliu Poenaru ia cu
ventulă și vorbesce pentru proiectă. D-sa 
arată neajunsurile și pagubele ce a adusă 
desființarea porturiloră-france. Arată apoi 
folosele înființărei lori.

D-lă Păucescu cere cuventulă contra 
înființărei.

Senatulu: Ședința dela 11 Ianuarie 
sub președința d-lui generală Florescu.

D-li Ciuraa întrebă pe d-lă minis
tru aii lucrăriloră publice, de ce orașulă 
Râmnicu-Sărati nu este în legătură cu 
liniile ferate din străinătate în tarifă 
directă.

D-lă ministru Al. Marghilomană răs
punde, că orașulă Râmnicu-Sărati, fiindă 
uni ora.șă cereali, este bogată numai 
în ceea ce privesce comerciuli de cere
ale, deci nu sufere din causă că n’are 
în tarifă legătură directă cu liniile din 
străinătate.

D-lă Președinte dă cuventulă d-lui 
Plesnilă spre a’șl desvolta propunerea 
d-sale pentru construirea liniei Galațl- 
Berladă.

D-lă Plesn ilă rdgă Senatuli a asculta 
pe d. Ureche spre a desvolta acestă pro
punere.

D-lă V. Urechiă arată, că orașulă 
Galați este uni portă principali și că 
acestă liniă ’li va ridica mai presusi de 
portuli Odesa.

D-li ministru Marghilomană arată, că 
nu se opune la ridicarea orașului, însă 
rdgă senatuli ca să fie și d-sa consul
tată în acestă privință.

Se alegă apoi membrii ce voră com
pune comisiunea însărcinată cu elabo
rarea unui proiectă de lege, privitori 
la acestă cestiune. Au fostă aleși d-nii 
Plesnilă, Urechiă, Negrea, Brăescu și 
Nicolaie Cămărășescu.

Ședința dela 12 Ianuarie. Ședința 
se deschide la 2 ore sub președința d-lui 
G. Mârzescu vice-președinte.

Se dă cetire unei petițiunl a măce- 
lariloră din capitală cari ceră a se face 
o lege pentru respectulă Duminecei și a 
închiderei haleloră în dilele de Dumi
necă și sărbători mari.

D-lă Cămărășescu citesce în a treia 
lectură propunerea sa pentru construirea 
unei linii ferate dela UrzicenI la Mizilă.

D-lă Dr. Frumușeanu se pronunță 
contra luărei în considerațiune a propu- 
nerei, întru câtă aduce o perturbațiune în 
echilibrulă financeloră Statului și cere a 
se lăsa guvernului grija de a propune 
construirea de linii ferate când mijlocele 
tesaurului voră permite.

D. P. S. Aureliană adreseză o inter
pelare guvernului asupra navigațiunei 
pe Dunăre și administrației căilori fe
rate. Cere să vie cu o lege pentru în
ființarea unui serviciu de navigațiune.

D-lă Ciuflea interpelezi pe minis- 
trulă culteloră, care este causa suspen
dării lucrăriloră de restaurare a cate
dralei metropolitane din orașulă Târgo- 
viște, și ce crede d-sa, că este de făcută 
pentru continuarea operei de restaurar» 
a acestui monumentă istorică? Mai de
parte nu crede și d-lă ministru, ca și re- 
presentanții de Dâmbovița, și ca totă 
suflarea dâmbovițeană, că ar fi timpulă 
sosită de a se clădi și în orașulă Ter- 
goviște, reședința județului, uni gim- 
nasiu în condițiunl de a deveni liceu, 
conformă cu disposițiunile legei instruc- 
țiunei publice ?

D lă Gâlcă (Tutova) îșl desvoltă in
terpelarea relativă la cestiunea averei 
fundațiunei Roșea Codreanu destinată 
scolelori din Bârladă; face ună apelă 
căldurosă ministrului a lua în deaprope 
cercetare gestiunea acestei administra- 
țiunl și a distruge cuibulă de pasiuni 
rapace ce să adăpostescă în acea ad
ministrația.

D-lă T. Maiorescu, ministruli ins
trucției publice și ală culteloră, arată că 
scola Roșea Codreanu din Bârladă este 
o istoria vechiă și că ea trebuia să ia 
vieță în puterea actului de fundațiune a 
testatorului, care însă a avută grijă de 
a elimina orice amestecă ală adminis- 
trațiunei publice, încâtă guvernulă cu 
greu se pote amesteca. Constată, că în 
cursulă vremiloră, averea fundațiunei a 
fostă risipită de o administrații neso
cotită. Der dela 1875 administrația s’a 
reformată, întrândă în epitropiă și pri- 
marulă orașului, care a dată o dare de 
semă amănunțită a gestiunei nouei epi- 
tropii, ce face a se spera, că fondurile 
voră cresce din nou cu timpulă.

D. Maiorescu spune, că revenindă 
la ministeră, anulă trecută, și-a amintită 
acesta cestiă și a orânduită a se face 
o cercetare administrației scolei Co
dreanu de d. inspectoră Paladi, din ală 
cărui raportă reiese, că administrația 
actuală e regulată în privința financiară 
și că învățămentulă nu lasă nimică de 
dorită. Decă însă onor, interpelatoră 
ar articula ună faptă precisă, ministrulă 
declară, că i-ar fi forte recunoscătoră și 
ar orendui îndată o nouă și rigurosă 
cercetare.

Terminândă credă, că o ingerință 
prea hotărîtă a administrației centrale 
într’o fundațiune privată nu e bine-fă- 
cătore și deci nu pdte procede decât 

cu precauțiune și în puterea unoră de- 
nunțiărl precise și caracterisate.

D-lă N. Fleva nu înțelege, cum după 
o hotărire judecătorescă definitivă, fun- 
dațiunea urmândă a trece în administra
ția comunei, s’a mai putută face o epi- 
tropie privată. 'Șl esprimă dorința a se 
face o lege pentru controlulă și supra- 
veghiarea publică a acestoră feliu de 
administrațiunl.

D-lă Ministru ală Culteloră rectifică 
unele aserțiuni greșite ale d-lui Fleva, 
întru câtă hotărîrea Tribunalului numesce 
pe lângă primară și o personă privată 
epitropă. Rău a înțelesă încă d. Fleva, 
că guvernulă s’ar desinteresa de asemenea 
afacere, întru câtă a arătată cum a inter
venită când era la ministeră la 1875 și 
cum erășl a intervenită în 1888.

Intru câtă privesce directorea școlei 
de fete din Bârlad a fundațiunei Codrânu, 
care e Româncă de dincolo, este regreta
bilă, că d. Fleva o taxeză de marfă de 
rebută; decă a venită de dincolo e, că 
aci e mai bine retribuită și că Românii 
de peste munți îndură și alte suferințe 
(aplause).

D-lă G. Mârzescu adresesă o inter
pelare d-lui ministru ală Culteloră a- 
supra resultatului anchetei orînduită la. 
1886 în privința administrației și stărei 
economice a mânăstiriloră Agapia, Nemțu, 
Secu și Văraticu.

D-lă P. Grădiștianu cere a i se pune 
la disposițiune raporturile șefiloră mili
tari, care au operată în diferitele părți 
ale țârei pentru potolirea rescolei țără- 
nescl.

D-lă Idnă Ciuflea îșl desvdltă inter
pelarea în privința gimnasiului din Ter- 
goviște, cerândă ca sâ se construe ună 
locală propriu de stată.

D-lă Ministru ală Culteloră promite 
a face totă ce’i stă prin putință și speră 
că în anulă curentă chiar Tîrgoviștea va 
fi indestrată cu unu edificiu pentru j gim- 
nasiulă său.

D-lă I. Ciuflea mulțumindă în nu
mele Tîrgoviștei pentru promisiunea ce’i 
dă d. ministru, trece la desvoltarea ce- 
lei-l’alte interpelări asupra suspendărei 
restaurărei Catedralei mitropolitane din 
Târgoviște. In acestă privință arată cum 
guvernulă trecută autorisândă restaura
rea, a întreprinsă lucrările proparatorii 
necesare prin ridicarea de schell, desvâ- 
lirea acoperementului și .demontarea in
teriorului, după care a urmată ordinulă 
de suspensiune ală lucrătoriloră, rămâ- 
indă Catedrala ună scheletă impropri- 
cultului divină

D-lă Ministru ală culteloră arată, 
că’i va fi cu neputință, câtă va sta pe 
banca ministerială, a urma acestă lucrare 
ce a fostă pornită fără stadiu, fără ună 
plană fixată, încâtă nu se pdte prevede 
unde voră ajunge cheltuielile ; căci după 
ce s’a propusă 200,000, s’a mai cerută 
în urmă 300,000 și așa mai departe !.. 
Pe de altă parte i-ar fi cu neputință a 
lăsa Mitropolia în starea în care se află, 
în urma lucrăriloră preparatorii, căci 
s’ar ruina. Va propune Adunăriloră le- 
giuitdre a se lua din creditulă de cinei 
milidne destinată construcției unei nouă 
mitropolii în BucurescI cu consimțimân- 
tulu I. P. S. Mitropolului Primată spre 
a întâmpina cheltuelile mai multoră mo
numente bisericescl a căroră restaurare 
începută este părăsită din neprevedere de 
fonduri. (Aplause).

D-lă P. Grădișteanu adreseză Mi
nistrului Justiției o interpelare spre a 
sci asupra cărei categorii de săteni con
damnați în Prahova și Hfivă se întinde 
amnestia. 

Mulțămită publică.

Faptele nobile suntti rari, der cu 
atâtă mai multă vrednice de luarea 
aminte a omeniloră și de răsplata lui 
Dumnefieu. Astfelă de fapte suntă cu 
atâtă de mai mare preță, decă suntă 
făcute de persone, dela cari nici când 
nu ne așteptămă.

In Brașovulă-vechiu se află între 
alții ună fabricantă de ciorapi și fla
nele, care în deosebita D-sale simpatiă 
față de poporulă nostru, pe lângă aceea, 
că aplică în atelierele sale în partea cea 
mai mare Români, a avută marinimosi- 
tatea de a îmbrăca atâtă în ierna trecută, 
câtă și în ierna acesta mai mulțl școlari 
români lipsiți din Brașovulă-vechiu, cu 
diferite flanele. Acestă simpatică și ma- 
rinimosă concetățeană ală nostru este 
pre stimatulă Domnă Iohann Thrul. D-sa 
prin aceste fapte, vrednice de totă con
siderarea, șl-a câștigată frumosă renume 
față de toți Românii de aici din Bra
șovă. Subscrisulă îmi iau voiă a-i es- 
prima și pe acestă cale atâtă D-lui Thrul, 
câtă și pre stimatei sale Domne, cele 
mai cordiale și recunoscâtdre mulțămite 
în numele micuțiloră și lipsițiloră scola „

cari au avută fericirea a fi îmbrăoațl cu 
atâta bunăvoință din prisosulă muncei 
onorabile a Domniiloră loră.
Brașovulă-vechiu, 12 (24) Ianuarie 188§.

Candidă Muștea 
învățătoră.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta))

Budapesta, 28 Ianuarie. Meetin- 
gulu studențiloru din totă țera în 
afacerea proiectului de lege mili
tară s’a ținutu în edificiulu redutei 
în presența a 5000 de atudențî din 
tdte părțile țerii. Ordinea a fostă 
esemplară. S’a primită cunoscuta 
resoluțiune a studențiloră din Bu
dapesta.

Parisii, 28 Ianuarie. Pănălall 
6re din n6pte au votată pentru 
Jaqes 110,632, pentru Boulanger 
165,163 alegători, prin urmare ale
gerea lui Boulanger e asigurată. Cir- 
culațiunea pe strade e neobicinuită 
de viiă.

Berlină, 28 Ianuarie. Cu oca- 
siunea cailei nascerei împăratului 
germană, orașulă e pomposă îm
podobită. Unter den Linden (sub 
teiu) nenumărată mulțime de po- 
poru a adusă împăratului și prin- 
cipiloră ovațiuni furtunose; 65
de regimente au primită nume de 
ale regiloră de mai nainte ai Pru
siei și de-ale generaliloru distinși.

BucurescI, 28 Ianuarie. Guver
nulă a căpătată sciință despre agi
tațiuni socialiste, de care Fleva și 
Blaremberg se pare a nu fi streini.

Parisu, 28 Ianuarie. Resulta- 
tulă deplină ală alegerii este: din 
568,697 alegători înscriși, au vo
tată 435,860 și anume Boulanger 
a fostă alesă deputată cu 244,070 vo
turi; Jaques, contracandidatulu, a 
primită 162,520, Boule 16,760 vo
turi ; peste acestea s’au divisată 

1 10,358 voturi.

Unu mașinistu
află imediată angajamentă într’o 

tipografiă din Brașovă.
A se adresa la Administra

ți unea „Gazetei Transilvaniei11.

Cursul A pieței Brașovu
din 25 Ianuarie st. ». 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.23 Vend. 9.24
Argintă românescă - n 9-10 n 9.15
Napoleon-d’ori - - - „ 9.52 n 9.55
Lire turcescl - - - „ 10.80 M 10.88
Imperiali - - - - „ 9.80 M 9.88
Galbini „ 5.60 n 5.69
Scris, fonc. „Albina116"/0 „ 101— » ——

n n n ^6/0 „ 98— n 98.50
Ruble rusesc! - - - „ 127— L28—
Discontulă - - - - 61/,—8% pe anti.

Cursulă la bursa de Viena
din 26 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aurii 4=’/0 ------ 101.15
Renta de hârtii 5°/0 ------ 93.50
Imprumutulti căiloră ferate ungare - 145.50 
Amortisarea datoriei căilori! ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.—
Amortisarea datoriei căilori! ferate de

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

oști ungare (3-a emisiune) - - 115.50 
Bonuri rurale ungare ----- 105.— 
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105—
Bonuri rurale transilvane - - - . 105—
Bonuri croato-slavone ----- 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescă ..........................- - 99.90
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 132.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 125.50 
Renta de hârtiă austriacă - - - - 82.80
Renta de argintă austriacă - - - - 83 35
Renta de aură austriacă ----- 110.90 
LosurI din 1860 ------- 112.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 888.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312 75 
Acțiunile băncei de «redită austr-. - 312.70 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’ori - -- -- -- - 9.541/,
Mărci 100 împ. germane _ - - - 59.12’/,
Londra 10 Livres sterliuge - - - - 120.70

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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H

la
AMICULU FAMILIEI. țfiaru beletristicii și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 cți 

a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. 
— 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 totd nisuesce a întinde tuturoru indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piaru bisericescu, scolaru și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2V2— 3'/2 cble, 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 funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-lițerari; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și soiri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
ffmneri de probă se triiuitu gratisu ori-cui cere.

Totu de aci se mai potu procura și următorele cârti din editura propriâ:
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torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuia 50 cr.

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

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

Poesii, de VasiliuRanta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una voluma.de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuia 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.

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 Maxima Popa, profesora la 
gimnasiula din Năsâuda. — Manuala 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptula de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrila Trifu profesora preparan- 
diala. Prețuia 80 cr.

Cuventări bisericescl în tote săr
bătorile de peste anu de Ioană Papiu. 
— Una voluma de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multa mai bine cunoscuta 
clerului româna, decâta să fiă de lipsă 
a mai recomanda acesta nou producta 
ala d-sale. Clerula româna a învă
țata a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata lora valore literară.—Noulă 
toma de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avenda o notiță

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

Merinde dela școlă seu învețăturl 
pentru poporu culese din diarulti unui 
scolarâ de Dr. Georgia Popa. — Opula 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are să ocupe una loch de frunte în 
bibliotecile ndstre poporale. D-la au- 
tora a avuta nimerita idee, de a pu
blica prin opula de față una <]iara de 
școlă, ce și-la făcuse ca eleva de anul 
I ala școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ala 4-lea ana de școlă. In acesta diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâta din școlă câta și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învețătorula 
său, pe cari autorula le-a prelucrata 
și desvoltata cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acesta opa, așa că singura numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitulula despre fumata, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsa pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nâscă. Opula cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețulu unui esemplara cu porto- 
francata e 1 fl. 10 cr.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinara. Prețuia 20 cr.

Idealulu perdutii. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinara. Prețuia 
15 cr.

Opera unui omii de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
nara. Prețuia 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinara. Prețuia 20 cr.

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

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

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

Bunica și Nepoțelul!!. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețuia 10 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruța. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 
din emigrarea lui Dragoșa. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is

istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpula introducerei, fasele prin 
cari a trecuta și modula cum s’a sta
bilita respectiva sărbătore. — Prețuia 
unui esemplara cu porto francată e 
2 fl. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioana Papiu. — Acesta 
volumă de peste 24 căle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
lora bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
cilora, tinerilora și a junilora, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 — a muierei dela bărbata, 3 
— a părintelui dela fii, 4 — a mamei 
dela fii, 5 — a fiilora dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9— 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune, 11—dela binefăcători, amici, 
cunoscuți și dela toți creștinii adunați. 
Recomandăm!! clerului româna acesta 
bogata voluma de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurata tuturora 
cerințelora preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul 1 unui esemplara 
spedata franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericescl, tomula III, 
scrise de Ioana Papiu. — Acesta toma 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8° mare.— Prețuia 
unui esemplara spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolică seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatula bi- 
sericei și se estinde pe22 c61e 8°mare. 
—Scrisa de Ioana Papiu. — Opula acesta 
a fosta recensata favoritorâ și lăudat 
și de foile străine.—Prețuia unui esem
plara spedata franco e numai 1 fl. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopula lui espuse în moda populara 
de profesorala Dr. Iosifa Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorula) de Ioana Papiu. 
—Acesta opfl, care se estinde pe 11, 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absolvă scola poporală, 
se vinde cu prețuia numai de 50 cr. 
esemplariula spedata franco.

Manualii catecheticu pentru primii 
ani scolastici, prelucrata după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fosta profesor 

de s. scriptură, catechetică și meto
dică în seminariulfi archidiecesantî din 
Blașiu, actualmente vicarii archiepis- 
copescfl în Făgărașă.—Acesta opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbându unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețilorfl noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă unii îndreptării în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriiorfi și a părinți- 
lortt la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea micilorii băieți.—Pre
țuia unui esemplară din acesta opu,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariata metropolitana din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avenda 
mai multe poesii în textil, — este 1 fl.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioana Gură-de-Aura la 
epistolele sfântului apost. Paula cătră 
Titu și Filemona. Traduse de Con
stantina Morariu. Prețuia unui esem- 
plara cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeesca liturgie a celui din
tru sânți părintelui nostru Ioana Chry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sânta părinte, de Ioana Boroșiu pa- 
rocha gr. cat. și ases. consist. Pre
țuia unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.
Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarul!! sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumos!! ilustrată. Prețulu unui 
esemplara broșurata e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 80 cr., legata 
mai fin 1 fl., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxa 2.50—2.80

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumos!! ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe iedne frumose. Prețuia 
unui esemplara e 10 cr.; 50=3 flor.; 
100=5 fl.

VisulO Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețul unui esemplar legat spedat 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fl., 
100 esemplare 9 fl. v. a.

Epistolia D. N. IsusO Cliristosu. 
Prețuia unui esemplara legata și spe- 
data franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.
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W* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU" în Gherla —Sz-ujvăr.—Transilvania. "W

Rugâmu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 binevoiască a scrie pe cuponult! manda
tului postalu și numerii de pe fâșia sub care au primiți! diarulti nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

voluma.de

