
Sedictlaifâ, ĂinlulstiatluN și
TiwztsU:

BRAȘOVU, plaja mare Mr 22.
Scrisori nefran^H1® nu sg yri 
mesei. Manuscrip o nu a« re- 

tnmi ti '
Birturile te aiuncmii. 

Brașcvi, plajs mare Ur. 22.
Inserate mai nrimoscu In Viona 
Rudolf Mvsse. Haatensitin <£ Furier 
(Otc Maan), Heinrich Schalek, A lan 
H&ndl, J/.Dul«s, A.Opptltk,J. Ikitt- 
ntbtrg; in Budapesta: A. V Gold- 
beryer, AulonJfezet, EcbfdtiuBn nat; 
!n Frankfurt: G. L. Doubt hi Ham- 

Lurg: A. Stiintr.
Prețul irigerțiunilort : o seriA 
garmondi pe o colină 6 or. 
ai 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. PublicAri mai deso 

dup A tarifli și tnvoialfc.
Reclame pe pagina ni-a o 
aerîa 10 cr. v. a. seu 30 bani.

^Gazeta11 iese în fie-oare <H 
MjODamente psnim Ansiro-Ungaria 
Pe Uliu Uliii 12 fi., pe șdso luni 

6 fi,, pc trei luni 3 fi.
rdMru România și sîTăinăiaie

Po unu anu 40 franci, pe s6se 
luni 20 franci, pc t-rni luni 

10 franci.
S <i p ren umor A la t<5to ofi- 
cielo poștale din întru și din 

afarA și la dd. colectori.
Abouaiuenîulo tem Biașovh:

la administrat iuno, piața maro
Nr. 22, etagiuiu I.: pe unii anu 
10 fi., pe s6ae luni 5 fi., po trol 
luni 2 11. SO cr. Cu dus ulii în 

casă: Po unu anu 12 0. pa 
ș6so luni 6 fi., po troi luni 3 fi.
Unu osemplaru 5 cr. v« u. h6u 

15 bani.
Atâtu abonamentele cfttu și 
insorțiunile suntu a so plăti 

înainte.

Nr. 31. Brașovii, Joi 9 (21} Februarie 1889.

Brașovfl, 8 Februarie v.
Tinerii unguri „de mari spe- 

ranțe“ dela universitatea din ClușQ 
au jucata pe profeții într’o adu
nare ce aa ținut’o la 11 Februa
rie n. și din care i-au trimisă și 
lui Kossuth o telegramă de cu- 
prinsulti următoru:

„Tinerimea Ardealului s’a ru- 
,,gatu totdeuna pentru tine, tu te 
„rogi pentru patri a ndstră maghiară! 
„Pentru drepturile nostre sfinte 
„vomu lupta pănă la celă din 
„urmă; patria va trăi, câtă timp 
„veghezi tu asupra ei“.

Cei cari n’aru voi se crecță, că 
s’a trimisă lui Kossuth o ase
menea telegramă, n’au decâtii se 
caute foia Kossutliistă din Clușiu 
„Ellenzek11 Nr. 38 dela 13 Fe
bruarie n. și voră găsi profeția de 
mai susu tipărită negru pe albă.

Va se cjică, după Agatanghelii 
din Clușiu, cu mortea lui Kossuth 
se duce pe copcă și patria. Etă 
o tinerime, care dă mari speranțe 
patriei din sînulu căreia a eșită!

Der gluma la o parte.
Cine e acea „tinerime ardelenă“, 

care susține că patria va trăi nu
mai câtu timpă va veghia asupra 
ei ochiulu lui Kossuth? In numele 
cărui poporu vorbesce acea tine
rime?

Fiindtt vorba de idolulu Kos
suth, negreșită că nu pote fi de- 
câtu tinerimea șovinistă maghiară, 
care se fiă capabilă a profeți o 
asemenea agatangheliană.

Cine inse le-a dată dreptulă ori 
împuternicirea tineriloră unguri 
din Clușiu a vorbi în numele în- 
tregei tinerimi ardelene? De când 
revoluționarulă Kossuth, celă care 
și-a slobozită brdele sale în contra 
Româniloră, a ajunsă a fi idolulă 
tinerimei ardelene, care în maio- 
ritatea ei coverșitore nu este ma
ghiară, ci este română?

Der, cjice-se în telegrama amin
tită, că acesta patriă va trăî nu
mai câtă timpă va veghia asupra 
ei ochiulu lui Kossuth, cu alte 
cuvinte câtu timpă voră dăinui 
ideile și principiile acestuia.

Lucru ridiculu ! Par’că Arde- 
lulă și Țera ungurescă n’au esis- 
tată și n’au trăită sute si mii de 
ani înaintea Ini Kossuth !

Ce-i drepții au trăită Ardealul 
și Țera ungurescă sute și mii de 
ani, der nu ca țeri esclusivu ma
ghiare, cum a vrută se le facă 
Kossuth, nu ca domeniu ală unei 
singure rasse, ci ca proprietate a 
tuturoră poporeloru, pe cari sor
tea le-a adusă pe acestă pămentă.

Decă e der vorba eje Kossuth 
și de ideile lui nu mai încape în
doială, că așa cum și-o închipu- 
escă șoviniștii patria acesta în ca- 
Detele loru, ea pentru ei va trăi 
numai atâta timpă, câtă timpă 
fantasia loru le-o va înfățișa așa 
precum le-a zugrăvit’o Kossuth, 
va trăi adecă numai câtă timpă 
le voru umbla prin capă gărgăunii 
kossuthiști.

Și acesta nu va mai pute dura 
multă, căci realitatea nu se pbte 
răsturna cu fundulu în susă prin 

ideile scâlciate, nedrepte și vio
lente ale unei minorități a locui- 
toriloră țării, prin visuri și fantas- 
mogorii deșerte.

In realitate altfeliu se înfăți- 
șeză acesta patriă, nu ca proprie
tate esclusivă a unei rasse, nu ca 
ună pămentă bună de esploatatu 
numai pentru o cetă de șoviniști, 
ci ca patria tuturoră poporeloră, 
ce viețuescu întrînsa și pe care 
trebue se-i îmbrățișeze cu aceeași 
iubire și dreptate.

N’au der nici unu cuventu ti
nerii unguri din Clușiu de a lega 
sortea patriei de sortea ideiloră 
Kossuthiste, căci decăKossuth vaîn 
chide ochii și vor pori și ideile lui 
esclusiviste cum pieră tote ideile 
nedrepte și false, va peri numai 
patria închipuită, der nu cea re
ală .' — 

„Sub stindardu*!

Duminecă înaintea demons- 
tației de protestare, s’a vendutu 
pe stradele Pestei unu felu de pro- 
clamațiă a conducătorului tineri
loră demonstranți Dr. Takacs Zol- 
tan, celă ce fusese arestată depo- 
lițiă și apoi erăși eliberată. Re
produceam mai josă unele pasage 
din acestă caracteristică procla
mația tipărită la Schlesinger Ignatz 
în Pesta, ce ni-a trimis’o ună amică 
alu foiei nostre:

Lozinca: Trăiască, regele! 
.1 osft cn Tisza !

Trăimă cjile rari, timpuri neobici
nuite ! Adierea noriloră de Martie clă
tină aerulă ! Se audă cu tărie glasurile 
dorinței publice a națiunei: josu cu elfi, 
și elă nu vrea să'nțelegă. Se îngrămă- 
desce crimă peste crimă, se aruncă asu
pra lui blăstămă peste blăstămă și 
cu t6te acestea ministrulă președinte 
nu încetă de a fi semnulă tragerei la 
semnă ală națiunei. Decă o face acesta 
din convingere: nu este Maghiară, decă 
o face din interesă: atunci vrednică este 
de devisa, pe care tinerimea națiunei 
unisonu și cu alaiu a aruncat’o în gâ- 
tulă lui în cjiua de 29 Ianuarie....

In parlamentă majoritatea loră de
numită cu bam voteză cu grămada totă 
aceea ce duce la perderea, nimicirea și 
mortea națiunei nostre. Pe strade se uci
de poporală, care esprimă opiniunea pu
blică, din causă că cuteză a dice : Nu ne 
trebue Tisza.

Foculă de paie isbucnesce în flăcări 
și se stinge iute, der jarulă cărbunelui 
de petră, care se aprinde cu greu, este 
durabilă. Precum se vede, națiunea încă 
nu s’a deșteptată, faptulu dilei de astădl 
este primula semnă ală deșteptărei sale. 
Poporulă s'a săturată a mai suferi im
pertinența celoră dela putere ; s’a sătu
rată a mai suferi umilitorele, miserabi- 
lele lovituri ale poliției, susținută pe 
banii săi.'.,.. ErI au vătămată principiile 
fundamentale ale dreptului nostru cons
tituțională, astădl ne răpescă tesaurulă 
celă mai scumpă: limba ungurescă, er 
mai târejiu cine scie ce-i va mai plesni 
prin capă lui Colomană Tisza.

Și națiunea trebue s’o sufere acesta 
numai pentru aceea, pentru-că elă așa 
voesce?! Cine semănă ventu, seceră 
furtună, și efectulă străbate departe. Noi 
stămă între marginale legei, și cu revol- I

tătdre agitațiune așteptămă se vedemă, 
decă cu ocasiunea demonstrațiuniloră 
voru fi îndreptate asupra nostră baione
tele de calibrulă Mannlicher, și decă 
vomă face urări eremitului dela Turină, 
seu regelui încoronată maghiară: afla- 
se-va dintre ostași vre-unu tîneru ma
ghiară, care se-șl boteze arma cu sân- 
gelo fratelui său. Care este ore mai pu
ternică : bubuitulă tunuriioru de pe ci
tadelă, seu glasulă drepteloru pretenții 
ale națiunei ? Ore glonțulă de pușcă și 
dinamita putd-voră face să explodeze 
aerulă acesta, care dă echoulă numelui 
lui Kossuth și ală patriei !? Pănă când 
ore servitorii simbriașl ai guvernului — 
prefăcut: din precupeți fără cualifi- 
cațiune căpitani — voră străbate nepe
depsiți în locuințele private și paclnice 
ale cetățeniloru turburândă prin proce- 
derea loru pacea familiară?!

Nu esistă stată constituțională unde 
se mai fiă posibilă una ca asta, moda 
acesta esistă singură numai în „libera" 
în „independenta11 Ungaria. Lealitatea 
poporului nostru și înclina țiunile lui pacl
nice prin acțiune nu peste multă timpă 
se voră schimba. Pe câtă spre esem- 
plară laudă’i servesce poporului paciința 
lui de pănă acum, pe atâtă de temută 
este, că prin ultimulă picură vărsată în 
paliarulă plină pănă în vîrfă de amărî- 
ciunî, acelă paliară se va vărsa. Banii 
amari ai națiunei îi cheltuescă spre sco
puri de corteșire, pentru ca prin votulă 
deputațiloră aleși în modulă acesta să 
suprime adevărata voință a națiunei ! Pe 
banii votați pentru bugetulu poliției, în 
locă de a pași contra celoră ce vatămă 
signritatea personală și a averii, își angaja- 
ză spioni, ca se amuțescă glasulăsincerei 
manifestațium a națiunei, ca să împiedece 
pe cetățeni a'șl cscrcia libertatea cuvân
tului și pote ca nu peste multă se ră
pescă și condoiulu din mâna scriito
rului....

Despotulu ministru Colomană Tisza 
însă iu în apărare pe astfeliu de călcători 
ai legei. Aducă-șl aminte ministrulă- 
președinte, că poporulă maghiară nu va 
suferi multă timpă acesta, elă pote se 
audă protestările ce se facă din tote 
din tote părțile și pote fi convinsă, că 
dreptatea dumnedeescă va nimici povîr- 
nișulă, pe care face elă se '“alunece na
țiunea.

Nu se află în patriă nuă singură 
oină, care să primescă seu să aprobe 
proiectulă de lege militară, ce acum se 
află pe tapetă... Cu tote acestea proioc- 
tulă se voteză în contra convingerei. 
Ce ’nsemneză acesta?... Și decă popo
rulă pătrunsă de durere imploră, decă 
tinerimea bate la ușa antișarabrei miniș- 
triloră, o dau cu piciornlă afară; decă 
cero vindecarea pungei sale ce’lu ustură : 
îi dică, că e reselu ; decă demonsteză : 
nu se rușineza a-i timbra cu acusarea 
de furtu și jăfuire.

Așa-deră trăimă noi într'ună stată 
de ordine, suntemu noi fii unei țeri con
stituționale? ! Răspundă la acesta minis- 
trulu-președinte. Elă înse tace, se stir- 
cesce în scaunulă său de catifea și cu 
surîsu sarcastică smuccsce odată hățurile, 
las’ să mergemă înainte pe calea înce
pută etc. etc.

Pentru acestă purtare, dice mai de
parte Dr. Takacs, astădl o jumătate de 
milionu de cetățeni ai capitalei, strigă: 
Josu cu Colomană Tisza! Refrennlă acesta 

I durduie dela Carpațl pănă la Adria. 

Dumnedeulă Maghiariloră nu va mai suferi 
acesta sorte a Maghiariloră.

In fine agitatorulă Takacs Zoitan 
esclamă patetică: Luațl dela noi totă, 
persocutați-ne în orl-ce modă, der pănă 
când vomă fi considerați ca putere mare 
și ca stată constituțională, pănă atunci 
fie aici totu cum este : maghiară ! — apoi 
provocă pe totă suflarea ungurescă să 
se grupeze sub stegulă celoră ce strigă : 
Josu c.u Tisza! Trăescă Regele!

Din aceste puține pasage se pfite 
vede destulă de lămurită ce mare 
deosebire este între libertatea de 
pressă de care se bucură. Ungurii 
și între libertatea de care ne bu- 
curămu noi. Decă ară scrie Ro
mânii astfeliu, s’ar împle temnițele 
cu ei !

Din proclamația lui Takacs se 
pote convinge și Tisza Kalman 
despre rddele politicei sale. Fiu 
a deslănțuit șovinisinulu maghiară, 
pe care acuma nu mai e în stare 
a’lă stăpâni, decâtu cu bâtele po
liției și cu săbiile husariloru.

Piu dieta ungurescă.
După ce s'au potolită scenele tur

bulente din dictă, în ședința dela 14 Fe
bruarie n. s’a trecuta la ordinea dilei. 
S a luată în desbatero pe paragrafe pro- 
iectulu de lege militară.

Deputatulă liolrjar vorbi contra ra
portorului, "se năcăji pe deputății croațl 
că au venită s<5 trântescă limba ungu- 
rSscă. Președintele îlă chiămâ la ordine.

Dep. Tlialți propuse, ca regimentele 
ce se întregescu din Ungaria sf depună 
jurâmentă de fidelitate, regelui încoro
nată ,și legiloru ungurescl, steagurile re- 
gimenteloră ungare să aibă însemnele 
naționale (ungurescl) și semnele loră cu 
inițialele regelui.

Miiiistrulă Fejci'rury vorbi contra, 
cjicendă că acestea suntă drepturi ale 
Maiestății Sale. Armata jură regelui 
care însuși a jurată pe constituția și le
gile ungurescl.

Kț/ron dice, că e necesară depune
rea jurământului din punotu de vedere 
alu suveranității statului ungară fața cu 
celă austriacă.

Ministrulă Tis.:a vorbindu contra 
propunerei lui Tlialy, dise că condițiu- 
nea fundamentală a ț; 12 din 1867 este 
ca atâtă aci câtă și în Austria se dom- 
nescă adevărată constituționalismă. „Am 
ave cu hotărîre dreptulă chiar de a cere 
ca în Austria să esiste în realitate stări 
constituționale. Imputarea deci, că con
stituția ungurescă e subordonată, unei 
alte constituțiunl, o lipsită de ori ce te
rn ei u.

Propunerea lui Tlialy s'a respinsă.
In ședința dela 15 Februarie s’au 

adresată șepte interpelări, despre caro 
atnu raportată îu iiumărulu dc erl. Pur
tarea poliției a fostă numită de oposi- 
ționall „blăstemățiă11, deputății guvernu
lui i-au provocată la ordine. Ba pănă și 
ucigași au fostă făcuj.I polițiștii de 
oposiționall, Tumultulă a fostă grdznicu. 
Polonyi a strigată : „Pe strade se omoră 
și aci spuneți minciuni, timpulu a tre
cută ! întreruperi lărmuitoro n drepta. 
Președintele suna.)

Dep. Szenfivanyi spune, că elă însuși 
a fostă insultată do polițiști, er dep. 
Adolf Zny se plânse, că uuu linșară l’a 
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atacatâ pe trotoară și l’a atinsă cu sabia 
peste umără. Dep. P. Kubinyi a foștii 
atftcatti de ună oficerîl de husari. Tote 
acestea nu suntd cuprinse în raportulă 
președintelui camerei despre cele petre
cute la 29 și 30 Ianuarie. Președintele 
Zice, că Zai să fi raportata în scrisă cum 
i-s’a cJisO ; raportula e făcuta după da
tele ce i-s’au dată, nu după cum au 
scrisa diarele. Kubinyi spune' că Zay n’a 
spusa adevărulă despre dânsulă, deorece 
n'a fosta atacata de husari, fiindcă sărise 
pe unâ grilaja. (Rîsete în stânga), sol- 
dații nu pota cunosce de pe față, că e 
ori nu e deputata, și apoi nici n’a îm
puternicita pe Zay să vorbescă despre 
densula.

Helfy propune să se tipărâscă ra
portula președintelui. Ministrulă Tisza e 
și ela pentru propunere dicendu că imu
nitatea deputațiloră trebue păzită și că 
deputății nu trebue să fie insultați afară 
pentru purtarea lord în dietă.

Urmeză larmă cumplită'n stângă, 
aplause’n drâpta. Ună strigăttt în stânga 
estremă: Vedeți cum strigă tînăruld Ti
sza ! Rîsete- Akusiu Belithy se ridică 
contra insinuării lui Tisza, că oposiția 
n’ar protegia imunitatea deputății ord. 
Larmă, tumultd, contraziceri.

Președintele vorbesce și sună, dâr 
nu s’aude. Polony, care mereu întrerupe, 
e chemată le ordine. Strigăte în tote 
părțile, din stânga: să se’ncheiă ședința, 
din drâpta să se trecă la ordinea dilei.

In dietă e curată răsmiriță. Unii 
deputațl sard dela locurile lord, oposi
ția adună iscălituri ca să’mpedece prin 
vota desbaterea.

Președintele: Trebue să declară îna
intea țării întregi.... (Strigăte’n stânga : 
„Dă-te josd dela locuia d-tale, dâcă vrei 
să critici. Să se disolve camera. Să se 
scrie alegeri nouă“.)

Polonyi striga: Să demisioneze Tisza, 
apoi va fi liniște.

Larmă, tumultd o oră’ntregă. Pre
ședintele suspendă ședința, apoi urma 
votare niminală asupra cestiunei d’a se 
suspenda desbaterea, cum a cerută stânga 
estremă.

Dep. Lits din stânga estremă Z>8e 
despre Tisza, c.ă acesta se bată lângă cu- 
iulu, de care și’a atârnată principiile, ună 
aid doilea cuiu, despre a căruia destina- 
țiune vorbitorula nu vrâ să se esprime 
mai de-aprăpe.
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10 A NU POPASU,
membru atu casei magnațilora țirii, membru fun
datorii alil AssociaȘiunei transilvane pentru litera
tura și cultura poporului românii, întcmeiătorulU 
reuniunei înee[ătorilorii dela școlele confesionale 
gr. or. române din diecesa Caransebeșului etc. etc. 

provă^ută cu sfintele taine a încheiată 
vieța sa devotată bisericii, națiunii și 
patriei sale Duminecă în 5/17 Februarie 
1889 la 2 ore diminâțadupă und morbd 
numita bronchitis scurta de 4 dile în 
ala 81-lea ană ala laboriăsei sale vieți.

Consistoriula eparchială cu cea mai 
adâncă durere aduce la cunoscință pu
blică acâstă tristă întâmplare.

Rămășițele pămentescl ale marelui 
Apostolă aid bisericei și neobositului lu
crători pe terenuld instrucțiunei popo
rului se voră așec}a spre eterna odihnă 
în biserica sfântului Ioana din cimiterulă 
gi-, or. ala Caransebeșului, Marți în 7/19 
Februarie a. c. la orele 3 d. a. celebrân- 
dtt-sc mai nainte s. liturgic Ta orele 9 a. 

in biserica catedrală din locii.
Părăstasula se va celebra Duminecă 

12/24 Februarie a. c. la 10 ore a. m. 
biserica catedrală.

Oh! cine din noi nu va deplânge 
astăZl acâstă perdere grea!

Caransebeșd,în5/17Februarie 1889.
Consittoriulu eparchialu.

m.
în 
în

SCIBILE țlILEI.
Părechea impărătâscă va părăsi Pesta, 

decă se voră continua demonstrațiunile. 

Așa se vorbesce îu cercurile parlamen
tare, precum spune o telegramă din 
Pesta cătră „N. fr. Presse". — Se potd 
felicita „patrioții" de mângăerea ce au 
produs’o suveranilora!

* * *
Despărțire ierarchieă de Sârbi. Cetima 

în „Biserica și Școla“ din Arada: „In 
comuna Satu-Chinezu s’a îndeplinita în 
ijilele 28 și 29 lauuariu esecuțiuuea ju- 
decătorescă a sentinței curiei regescl, 
adusă în procesulă de despărțire purtat 
de frații noștri din numita comună con
tra bisericei surore sârbesc!, și prin judele 
regesca din Vinga s’au predata atâta 
biserica, câta și scolele și realitățile, ju
decate prin sentință, comunei bisericesc! 
române de nou constituite pe basa sta
tutului organică. In representanța epar- 
chiei române a Aradului a participată, 
și respective a funcționată la acesta act 
fisculă consistoriala, d-lâ Petru Truța, 
er din partea ier. sârb, d-lă fiscă consis
torială Ivcovits. Astfelă s’a terminată 
ultimulă actă judecătorescă în primulă 
procesă de despărțire ierarchieă de că
tră Sârbi, și poporul română din numita 
comună șl-a văZută realisată dorința se
culară de a se vede stăpână peste des
tinele sale în biserica națională. însu
flețirea poporului nostru cu acestă oca- 
siune, ca și în totG timpulti procesului, 
a fostă mare. Felicitândă pe noii cre
dincioși ai eparchiei române a Aradului, 
pe frații noștri din Chinezii, dorimă, că 
DumneZeu să-le ajute, ca precum dânșii 
au fostă cei dintâiu, cart au intentată 
pe cale necunoscută procesă pentru des
părțirea ierarchieă, să devină prin în
grijirea de biserică și școlă, prin înain
tare în moralitate și cultură pe tote te- 
renele cea dintâiu comună bisericâscă a 
nostră!“

** *
Demonstranții clușisnl dela universi

tate au declarată într’o adunare, că n’au 
nimică comună cu demonstranții din 
Budapesta. Adecă comună au ceva : e 
când cei din Budapesta demonstreză și 
contra legii militare și pentru răsturnarea 
lui Tisza, er cei din Clușiu numai con
tra legii militare, pe atunci și unii și 
alții demonstreză pentru Kossuth. Prin 
urmare nu-i adevărată, că n’au nimică 
comună.

** *
De ale bisericei gr or. sârbescl. Co- 

mitetulă congresului bisericescă sârbescă 
a ținută din 28—31 Ianuarie nou mai 
multe ședințe sub presidiulă nou denu
mitului Administratoră patriarchala Va- 
siliană PetrovicI, Episcopulă Neoplantei. 
Acestă comitetă a luată conclusula, că 
atâtă telegrama ministrului președinte, 
prin care s’a sistată ori și ce activitate 
a comitetului pănă la denumirea admi
nistratorului, câtă și notificarea ministe
rială despre denumirea administratorului 
să se subșternă la timpulă său congre
sului națională bisericescă spre a decide 
elă în merită. — Mai departe sinodula, 
episcopescă a comunicată comitetului, 
că pe viitoră candidații de profesori la 
institutulă teologigă din Carloveță au 
să-și facă studiele teologice prescrise la 
facultatea teologică ort. orientală din 
Cernăuță.

** *
Petroleu rău. La dispunerea comi

tetului administrativă, căpitănatnlă poli- 
țienescă a esaminată cu esperțl grada
rea petrcleului ce se vinde pa teritoriulă 
orașului Brașovă. O ordinațiune minis
terială din 1870 stabilesce celă puțină 
30 grade la petroleu. Resultatulă esami- 
nării a fosta, că nici ună petroleu ce se 
vinde în Brașovă nu corăspunde ordina- 
țiunei ministeriale, der nici nu se p6te 
confisca, ordinațiunea fiindă învechită. 
Căpitănatulă a raportată comitetului ad
ministrativă și a cerută să se ia dispo- 
sițiunl în loculă ordinațiunei ministeriale 
proscrise, totă în sensulă acesteia.

* * *
Postii de magistru poștalii e de ocu

pată în Ciuciacă din comit. Cojocna, pe 
lângă contracta și cauțiune de 200 fl. 

Lefa e 480 fl. pe ană, 60 fl. cheltuell 
de cancelăriă, 96 fl. cheltuell de distri
buire și ună paușal de espedare ce se va 
hotărî ulterioră. Petițiile se adreseză în 
timpă de 3 săptămâni la direcțiunea poș
tală și telegrafică din Sibiiu.

** *
Dala polițiă. In săptămâna trecută, 

calfa da coșară (urloieră) Adolf Gun
ther, sub pretextă că e tocmită la co- 
șarulă diu locU Rada ori Rehner, a cu
rățită în mai multe case din interiorulă 
orașului și din Blumăna coșuri (urloie) 
și a și primită taxa prescrisă. Gunther, 
care e din Brașovă și stă sub suprave
gherea poliției, a fostă dată autorității 
industriale spre pedepsire.

** *
Focii. In Săcădate a arsă șura și 

grajdulă Saftei Berger, precum și șura 
și grajdulă lui Ioauă Bucură. Celei din
tâiu i-au arsă și trei oi. Paguba totală 
e de 673 fl., dintre cari 500 fl. au fostă 
asigurați. In Tudorița i-au arsă lui Ion 
Fofeldea câteva cară de fână și paie în 
preță de 48 fl.

* * ♦
Sinucidere. Vilma Teutsch, fiica bir- 

tașului Samuilă Teutsch din Sepviză, în 
Ciucă s’a aruncată în fântâna din curte, 
der a fostă scosă încă viă, rănită însă 
de morte. Se Z*ce c&, nenorooita de 
dragoste e pricina.

* 4» *
Mamă spurcată. O servitore din Si

biiu, Strada Morii, șl-a aruncată în nâp- 
tea de Vineri spre Sâmbătă copilulă ei 
nou născută în latrina casei, unde ană 
soldată auZindă țipetele copilului îșl a- 
duse ajutore și scose copilulă încă viu. 
Iu contra tieăldsei mame s’a făcută ară
tare penală. Atâta ea, câtă și copilulă 
suntă în spitală.

Din camerile române.
SenatulA. Ședința dela 31 Ianuarie.
D-lă V. A. Ureche cetesce rapor- 

tulă comitetului delegațiloră relativă la 
proiectulă de lege din inițiativa parla
mentară, după propunerea senatorului I. 
Plesnilă, pentru construirea unei linii 
ferate directe între Bârladă și Galați, 
arătândă că a fostă admisă în unanimi
tate de comitetula delegațiloră.

Camera. Ședința dela 31 Ianuarie.
Sala e plină de lume. Damele suntă 

în mare număra, încâtă tote tribunile. 
chiar cea diplomatică a foștiloră depu
tațl și senatori, a Ziar'Ștfl°râ au fostă 
ocupate de dame. La ordinea Zil0i era 
propunerea deputatului Blarembergă de 
a se da în judecată ministerulă Bră
tianu.

D-lă Blarembergă îșl citesce propu
nerea care e astfelă motivată: Ministerulă 
Brătianu 1) a încercată să împedece și 
a impedecata esercițiulă dreptului elec
torală ală cetățeniloră; 2) prin mește
șuguri polițienesc!, prin amenințări și bru
talități materiale, întrebuințândă chiar 
forța publică, a încercată să împedece, 
a terorisat și turburată întrunirile publice, 
garantate cetățeniloră prin articolulă din 
constituție; 3) în Zilele de 14 și 15 Mar
tie a încercată să suprime pe adevărații 
representanțl ai națiunei la pârtă și chiar 
în curtea localului ședinței adunărei ; 4) 
în Ziua de 14 Martie sanctuarulă repre- 
sentațiunei naționale a fostă usurpată și 
violată, din ordinulă guvernului, de pu
terea judecătorescă, care a transformată 
localulă ședințeloră în cabinetă de ins
trucțiune.

Că totă cu aceea ocasiune s’au ridi
cată și arestata arbitrara, și fără autori- 
sare prealabilă a Camerei, doi deputațl. 
5) Că a esercitată printr’ună sistemă 
de bande de răi făcători cu plata din 
fondurile publice acte de violență și de 
brutalitate contra (Ziariștilor!! din opo- 
siție, mergând ă pănă a-i maltrata și a 
le devasta localurile} 6) că a întinsă 
curse și a urZită, cu rea credință, în 
contra cetățeniloră curagioșl acusațiunl 
calumniose născocindă complicități și 
comploturi imaginare; 7) că au percepută 
o dare, fără ca ea să fie consimțită de 
Camere, ca să-și sporâscă averea sub de
numirea de recompensă civică, silindă 
astfelă pe funcționari, întreprinzătorii 
și furnisorii Statului să se înscrie cu 
sume însemnate și pe întrecute, cari s’au 
adunată, incassată și distribuită fără nici 

ună felă de oontrola. Că cu ocasiunea 
rescumpărărei drumuriloră de feră Strus- 
berg, ca și cu ocasia fundărei Băncei 
Naționale și răscumpărărei drumului de 
feră Kustenje Cernavodă s’au făcută cu 
complicitatea guvernului de unii din 6- 
menii partidului inițiațl în negociări, 
a faceri personale însemnat e cari s’au 
cifrată cu miliăne; 8) că cu rea 
credință și cu prejudiciulă intereseloră 
țărei s’a amăgit representanța națională 
asupra situațiunei afaceriloră Statului în 
cestiunea Basarabiei, Dunărei, Angelescu 
și Maican, și cu votarea legei asupra es- 
pulsăriloră, etc.; 9) că a comisă malver- 
sațiunl de milione prin virimente de fon
duri și violări neîntrerupte a principiu- 
riloră legei comptabilităței; 10) că a fă
cută să se voteze și să se sancționeze, 
că a promulgată legi și măsuri incons- 
tituționale.

După cetirea acteloră referitâre la 
darea în judecată, la orele 4 și jumă
tate ia cuvântulă d. Pana.

D-lă Panu în cuvântarea sa Zice, că 
era o vreme, când totulă în acâstă țâră 
era a colectivității (partidului d-lui I. Bră
tianu) : armată, justițiă, în fine totulă 
ori unde te întorceai. Adâncă amărîciune 
a dominată atunci inima oposanțiloră, 
cari numai sciau când o să scape de 
acestă regimă de onâre. Se mângăiau 
însă cu toții că odată căZândă d. I. Bră
tianu va fi trasă la bara judecății și se 
va răsbuna astfelă țâra. Acela momenta 
se pare c’a sosită. Au promis’o acâsta 
șefii d’atuncl ai oposiției, d-nii: D. Bră
tianu, Vernescu și Cogăluiceanu. Pledâză 
pentru acâsta și pentru alte motive stu
diate cu seriositate pentru darea în ju
decată a fostului regimă. D. Panu în
cheia cuvântarea cerândă a se constitui 
o anchetă de informațiunl, care să stu
dieze cele cuprinse în propunerea d-lui 
Blaremberg, cerândă ca să se procâdă 
la acâstă afacere câtă mai neîntârZiată, 
âr să nu totă spăriămă țâra cu aceea 
că: Ce va Zice străinătatea, dâcă va auZ> 
că amă dată în judecată guvernulă d-lui 
I. Brătianu.... Europa ne cunosce.. D-lă 
Panu răspunde și celoră cari au obiec
tată, că prin darea în judecată a d-lui 
Brătianu s’ar aduce la bara judecății li- 
beralismula... D-lă Brătianu a încetată 
de multă a represinta liberalismula. D’a- 
semenl și d-nii Nacu, Sturdza, Stătescu 
etc. Spune că d’altfelă unii din guvernă 
au și promisă țării să o răsbune pentru 
infamiile ce s’au săvârșită sub guvernulă 
trecută... Pe junimiști îi înțelege ca să 
fiă contra, dâr conservatorii?!... Ei altfelă 
vorbeau în oposițiune. Sfîrșindă d. Panu 
în mijloculă unei adânci tăceri, se urcă 
la tribună d. Maiorescu.

încă înainte d’a începe a vorbi, d. 
Kalimaki îlă întrâbă, dâcă va vorbi în 
numele guvernului sâu numai ca simplu 
deputata.

D-la Maiorescu, ministru de culte și 
instrucțiuni, spune că se va vedâ acâsta 
numai decâtă și abia începe a vorbi, d. 
Kalimaki îlă întrerupe din nou, între- 
bându’lă acelașă lucru. D-lă Maiorescu 
răspunde atunci, că vorbesce ca simplu 
deputata și ca ministru, nu este însă 
autorisată să vorbescă în numele consili
ului de miniștri.

D-lă C. Lecca întrerupe, observândă 
că regulamentulă nu permite a vorbi ca 
simplu deputata fără a fi înscrisă.

Aoi se produce o contusiă, dâr în 
cele din urmă liniștea se restabilesce și 
d. Maiorescu intră în cestiă.

D-lă Maiorescu Zice, că este surprinsă 
cum radicalului Panu i-s’a dată rolulă 
d’a sfătui celă dintâiu pe liberalii con
servatori ca să voteze propunerea d-lui 
Blarembergă. ț)ice că d-lui Panu se în
țelege că i-ar conveni acâsta, der se 
întrâbă: Este ore bine, le-ar conveni ore 
și liberaliloră-conservatorl acestă |lucru? 
Cere voiă camerei a esamina acâsta. In 
sală începe ună felă de murmură, ceea 
ce nu împedeoă însă pe d. Maiorescu 
d’a continua și d’a ceti nisce cuvinte 
rostite de d-sa în camera brătienistă, 
unde era atacată și unde prorocise co- 
lectiviștiloră, că are să vină timpulă, când 
d-sa i-va apăra de acuse grave. Etă că 
prorocia s’a îndeplinită. Sunt contra 
dărei în judecată a celoră două cabinete 
din urmă presidate de d. I. Brătianu,— 
spune d. Maiorescu. Mișcare între de
putațl. Esplică pentru ce este contra pro
punerii : Nu este bine ca o majoritate 
să se lase a fi târâtă de pasiuni politice 
și să facă cum a făcută d. Brătianu când 
a căZută d. L. Catargiu: să’lă acuse că 
a întrebuințată în folosulă său banii Sta
tului, când în urmă apoi nu s’a putută 
dovedi nimică.

Urmâză o scurtă discuțiune perso
nală între d-nii Maiorescu, Blarembergă 
și Vernescu. Fiindă sgomotulă prâ mare, 
ședința se ridică.
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Corespondența „Gaz. Trans“.
De lângă Napoca, în Ianuarie 1889.

Domnule Redactorii! „Gazeta Tran
silvaniei11 este acela organă de publici
tate popularfi, pentru care biserica și 
scola a fosta, este și va fi precum în tre
cuta, așa și’n viitor obiecta predilecta de 
bunft îngrijire, de discutare, de apărare 
și promovare. Căci bine, forte bine a 
înțeles’o acesta „Gazeta11 și a data să 
o înțelegâ fiăcare Româna, că astădl a- 
ceste două sunta ultimele și singurele 
paladie de cultură și mângăere, singu
rele fortărețe de apărare a limbei, na
ționalității și a culturei românescl.

Să nu ne prindă deci mirare, decă 
în acesta diară aflămă descrise și comu
nicate cu on. publica cetitoră orice miș
cări îmbucurătore din domeniula bise- 
ricei și ala scolei. Etă pentru ce vina 
și eu a raporta despre o adunare bise- 
ricescă și despre lucrările ei în acesta 
organa de publicitate.

Voiesca a raporta despre conferința 
tractuală a tractului Gherlei ținută la 8 
Ianuarie st. n. a. c., adecă a treia di de 
Crăci una în Gichișula de josa, carea 
este demnă de atențiunea onor, publica 
cetitoră pentru obiectele pertractate și 
pentru conclusele luate.

La 9 ore preoțimea tractuală a ser
vita Sf. liturgiă pontificânda Rev. domnă 
Protopopa tractuala Andreiu Antonă, 
eră preotula Seplacului Ioana Sonea a 
spusa predica despre „ morte. “

După finirea sf. liturgii clerula se 
adună în scola gr. cat. locală, unde după 
invocarea spiritului sfânta, d-la Proto
popa prin o vorbire acomodată deschise 
ședința.

La propunerea Rev. Domna proto
popa conferința îșl alege una vice-pre- 
ședinte în persona d-lui Ioana Georgiu, 
spirituală la seminariulă teologica din 
Gherla, carele pentru primadată ia parte 
la conferințele acestui tracta, eră notara 
se alege preotula Seplacului Ioană 
Sonea.

Presidiulă notifică, că hotărîrile con
ferinței tractuale trecute suntă aprobate 
de Prea Ven. Consistoriu și luate la cu- 
noscință.

Se alegă doi critisatorl ai predicei 
și ai disertațiunei „Județulă“, cetite de 
preotula Giroltului d-la Nemeșiu, în per- 
sonele d-loră : C. Hossu preotula Den- 
delegului și Ios. Tataru preotula Sînte- 
regului.

Urmeză darea de semă despre sta
rea fondurilora de bucate din parochia 
Gichișului de josă și din filialele apar- 
ținătore Terpiu și Codoră. D-la Perhastia 
preotula Gichișului de josă refereză, că 
în Gichișulă de josă s’a înființată fon- 
dula de bucate numai în anulă 1888 și 
cu totulă s’au adunată 14 merțe, ună 
începută modestă, der totă e bine că e 
pusă ună începută. In filia Terpiu s’a 
înființată fondulă în 1887 adunându-se 
13 merțe și acuma suntă 183/4 merțe. 
In Codoră s’a înființată în anulă 1887 
adunându - se 20 merțe, actualminte 
suntă 26.

In meritulă acestui obiectă presi
diulă cjice, că este condusă anterioră, 
ca să se dee rațiuni amănunțite despre 
operațiunile acestoră fonduri. De aci se 
încinge o discuțiune mai lungă, unii sus- 
ținendă cumcă condusă în acestă res
pectă nu s’ar fi adusă, ci numai ca preo
țimea tractuală pe rândă, când va fi con
ferința convocată în cutare parochiă, să 
facă istoriculă înființărei fondului de bu
cate. Ca cinosură pe viitoră se primesce 
de cătră conferință, că fiăcare preotă 
din tractă să se nisuiască a înființa ună 
astfelă de fonda de bucate și a ag- 
menta pe celă esistentă. Eră pentru 
manipularea acestoră fonduri se primesce 
ca condusă hotărîrea conferinței, ca să 
se prelucre statute pentru întregă trac- 
tulă, cari apoi se voră pute modifica ici 
și colo după trebuințele unei seu altei 
parochii.

La ordinea cj’lei s® pun0 cestiunea 

bibliotecei tractuale și anume modulă în- 
mulțirei și ală susținerei ei.

Se decide ca și pe viitoră să se 
subtragă din subsidiulă preoțimei trac
tuale câte ună florină pe ană spre sco- 
pulă acesta. Eră spre a înmulți opurile 
bibliotecei suntă rugați atâtă membrii 
clerului tractuală, câtă și alțl binevoitori 
a dona opuri de cuprinsă religiosă mo
rală și cu ună cuvântă opuri folositore. 
D-lă Perhaița doneză pe sema bibliotecei 
tractuale două opuri, a cărora titulă ml-a 
scăpată din memoriă. D-lă Tataru do
neză „Tribuna11 de pe 1888. D-lă Sabo 
preotulă din Hășdate și protopopă suro- 
gată doneză sf. scriptură ilustrată tipă
rită în 12 limbi.

Totdeodată prin strămutarea d-lui 
Vasiliu Borgovană la BucurescI rămâ- 
nândă vacantă postulă de bibliotecară, 
se alege ună bibliotecară în persona 
d-lui I. Georgiu și se alegă deodată doi 
membri de încredere, caii să predee bi
blioteca nou alesului bibliotecară. Aceștia 
suntă domnii T. Szabo preotă în Hăș- 
date și Ioană Sonea preotă în Seplacă. 
D-lă Georgiu reflectândă la noua sar
cină primită, dice că ar fi bine ca bi
blioteca tractuală să aibă teca sa, căci 
pănă acuma cărțile acestea au fostă a- 
dăpostite în teca bibliotecei preparan
diei diecesane. — Se aviseză comisiunea 
de predare ca în înțelegere cu bibliote- 
carulă să se îngrijescă de procurarea 
unei tece spre scopulă susă atinsă.

Presidiulă cetesce Ordinațiunea Pre 
Veneratului Consistoriu de datulă 8/VI 
1887 Nr. 5049 prin care preoțimea este 
invitată a contribui și colecta pentru în
mulțirea fondului diecesană comună și 
provocă clerulă tractuală să conlucre cu 
Prea Ven. Consistoriu pentru augmen
tarea acestui fondă, la care preoțimea 
tractuală se dechiară că va face ce’i va 
sta în putință.

Se cetesce altă ordinațiune a Prea 
Ven. Consistoriu în care arată lipsele 
cu cari luptă preparandii dela prepa
randia din Gherla și provocă clerulă să 
facă colectă. Presidiulă face propunere 
ca să se facă o colectă imediată. Insă 
preoțimea reflectândă la starea sa pro
pria atâtă de miseră, încâtă e aprope 
avisată a face atari colecte în favorulă 
său, primesce propunerea făcută de preo
tulă I. Sonea, ca fiăcare preotă să facă 
colectă în parochia sa contribuindă în
suși preotulă după putință și colectele 
astfelă făcute să le dea pănă la 1 Martie 
Rev. Domnă Protopopă pentru ulteriora 
dispunere. In legătură cu aceste preo
tulă T. Sabo amintesce de fondulă cen
trală, carele are menirea să susțină o 
scolă centrală și dice că ar fi bine să se 
dee din acestă fondă pentru preparan4ii 
miserî. Se încinge asupra acestui obiectă 
o discussiune viuă. Domnulă I. Georgiu 
susține necompetința conferinței a trage 
în discusiune acestă fondă. Preotulă 
I. Sonea susține, că încâtă fondulă nu
mită este o avere publică, ună bună co
mună națională, avemă dreptă a vorbi 
despre elă, a cere unele deslușiri dela 
cei mai bătrâni în privința menirei a- 
celui fondă fără de a ave pretensiunea 
a se amesteca unde nu ne fierbe ola, și 
fără a ne aroga dreptă de decidere a- 
supra întrebuințărei lui. La cererea d-lui 
I. Georgiu se închide discuțiunea asupra 
acestui obiectă și se trece la ordinea 
4ilei.

Presidiulă face propunere să se în
ființeze în acestă tractă ună fondă trac
tuală și după ce clerulă tractuală pri
mesce propunerea cu însuflețire, d-lă 
protopopă oferesce pe totă anulă de 
aici înainte pănă va trăi câte 10 fl. pen
tru acestă fondă. Conferința prorumpe 
la acesta într’ună însuflețită „să tră- 
iescă!“ Totdeodată se alege o comisinne 
de 4 inși în persânele: C. Hossu, I. 
Sonea, I. Tataru și T. Sabo, cari după 
norma fondului tractuală ală tractului 
protop. Clușiu se elaboreze statute pen
tru fondulă tractuală. De cassară ală 
fondului se alege d-lă C. Hossu. In pri
vința înmulțirei fondului se hotăresce, 

ca curatorimea bisericescă să umble din 
casă în casă și să adune bani, bucate și 
orice oferte de ceva valore.

După ce se mai cetescă prin pre- 
sidiu câteva ordinațiunl consistoriali, 
urmeză statorirea locului și timpului con
ferinței viitore și alegerea disertantului 
și a predicatorului. Loculă va fi Pinti- 
culă românescă, timpulă a treia di de 
Rosalii. Disertante va fi d-lă Bochișiu 
preotă în Ormană și va diserta despre 
„raiu“ ; predicatoră va fi d-lă Hossu și 
va predica despre „iadă11.

(Va urma.)

DIVERSE.
îngropată de viu. In Ferrara a fostă 

înmormântată profesorulă fisiologă Un- 
garelli în stare de morte aparentă, după 
ce medicii după „matură11 examinare 
stabiliseră, că e mortă. In biserică, unde 
fii espusă cadavrulă, o tîneră fată credit 
că observă, cum că profesorulă nu e 
mortă, der medicii îșl deteră din nou 
aceeași părere și profesorulă fu înmor
mântată. Tînăra fată însă atâta se ținu de 
familia profesorului pănă ce se ordona 
desgroparea. La o nouă esaminare me
dicală, când corpulă fu spălată cu apă 
ferbinte, în adevără mortulă se mișca. Cu 
tote astea pănă acum dureză încă starea 
de catalepsiă, numai genele se mișcă și 
membrele începă încetulă cu încetulă a 
se desțepeni Tote foile italiane suntă 
pline cu acestă istoriă de înviere. In 
contra mediciloră respectivi s’a începută 
cercetare.

Alergări de omeni. Cea mai pre
ferabilă petrecere a Americaniloră e a 
se lua la întrecere pe distanțe mari, a’șl 
rupe boturile cu boxetulă și a se prinde 
pentru ună flecă de nimică pe sume forte 
mari. Acum de curândă s’a făcută în 
Madison-Garden o alergare. Invingăto- 
rulă a tostă ună tînără engleză numită 
G. Little Wood, care a câștigată 5000 
dolari. Distanța cursei făcute a fostă 
de 623 mile în timpă de 6 cjile. Riva- 
lulă lui MittleWood a pierdută numai 
cu o jumătate de picioră distanța. Se 
vorbesce acum c’acestă cursă de 
omeni, seva mai face odată în luna vii
tore, în urma sfidărei făcute. E cunos
cută că Americanii au ună amoră 
propriu fără margini.

0 femeia câtă ună bivolii. Mai cjilele 
trecute a murită la Baltimora femeia 
cea mai grasă din lume, anume Winnie 
Johnson. Din momentulă morței sute 
de curioși au năpădită în odaia mortuară, 
trecândă în Idefileu pe lângă cosciugulă 
ei. Acestă femeiă cântărită, trăgea nici 
mai multă nici mai puțină decâtă 849 
libre. Cosciugulă a trebuită să fiă con
struită într’adinsă; elă măsura unspră- 
4ece piciore și trei degete în lungime, 
și trei piciore și șese degete în lățime. 
Apoi a trebuită sS fiă întărită cu bențl 
de fer pentru ca să nu se descheie sub 
greutatea enormă; la cele patru colțuri 
ale cosciugului s’au pusă fășii de oțelă. 
Optă omeni, cei mai puternici din loca
litate, abia au putută să ridice cosciu- 
gulă. Pentru a’i scoborî corpulă în 
gropă, a trebuită să întrebuințeze ma
caraua! gropa ce i-s’a făcută e cea mai 
mare din câte s’au făcută pănă acum în 
Baltimora. Winnie era născută în Henry 
(Kentuky) și chiar în copilăria ei era 
celebră pentru desvoltarea ei fenomenală. 
La cincl-spră-4ece ani se mărită c’ună 
orecare Johnson cu care avu mai mulțl 
copii, der tocmai la două-decl de ani în
cepu să se îngrașe în modă estraordi- 
nară și cu atâta repediciune încâtă pă
rinții, bărbatulă și chiar ease spărțară și vo- 
iră a luaprecauțiunl. După puțină timpă 
dela aceea dată se vădură siliți a lărgi ușile 
casei, a întări scările a mai pune o du- 
șunea pe josă prin odăi întărite cu grindl 
de frică a nu se scufunda. Și se în- 
grășă astfelă în fiă-care ană mai multă 
pănă ajunse greutatea de 849 de libre.

NECROLOGU.
Ana Moldovană ca soție, Lazară 

Moldovană, amploiată la calea ferată în 
România, Nicolae Moldovană, amploiată 
la saline în România, ca fii, cu inima 
frântă de durere încunoscințeză în nu
mele loră, câtă și a consângeniloră pe 
toți amicii și cunoscuții, că iubitulă și 
neuitatulă loră soță, tată, moșă, stră- 
moșă și unchiu

loanii MclcLovairiă, 
fostă șjrimariu orășenescă ală opidului Ocna- 
Sibiiului și hutmană diriginte în pensiune 

la saline,
în etate de 90 de ani, după o scurtă su
ferință în 2/14 Februarie a. c., fiindă 
împărtășită cu ss. Taine, șl-a dată no- 
bilulă său sufletă în mânile Creatorului. 
Osămintele defunctului se voră petrece 
la veclnica odihnă în cimiterulă biseri- 
cei gr. or. din Ocna, inferiără în 4/16 
Februarie a. c. la 3 ore după amedă. 
Ocna, în 2/14 Februarie 1889.

Fie’i țerina ușoră și memoria bine
cuvântată !

*
Subscrișii cu inima înfrântă de du

rere anunță, că prea iubita, fidela con- 
sortă, buna și frageda mamă și iubitorea 
consângenă Adela Popă de Lemeny, adl 
în 16 Februarie st. n., la 10 și jumătate 
ore a. m., în ală 38-lea ană ală etății 
și ală 14-lea ală fericitei sale căsătorie, 
după ună morbă mai îndelungată, șl-a 
dată blândulă sufletă în mânile Creato
rului. Osămintele scumpei decedate în 
18 1. c. la 4 ore după amedă voră fi 
duse la casa propriă din strada roseloră 
n-ru 7 și, după ritulă bisericei române 
gr. c., astrucate în cimiterulă comună. 
A cădută corona familiei, a multă iubi- 
toriloră și obidațiloră soță și prunci, 
cari în celă mai adâncă doliu, deră tot
odată cu resemnațiune creștină, înconjură 
scumpele rămășițe mortuarie. Omulă e 
o taină vieța lui e msă ; sufleteloră blânde 
ceriulă e deschisă. Privesce, blânde su
fletă, din sferele cerescl la multă întris- 
tații Tăi soță și copilași orfani și rogă 
pe atotputintele Părinte ală mângâierilor 
se trimită balsamă alinătoră pe sfășie- 
torele dureri aloră tăi, cari nu te vomă 
uita niciodată, der niciodată! Pauseză 
în pace, dulce soțiă și mamă! Clușiu, 
în 16 Februarie st. n. 1889.

Emerică Popă, advocată, ca soță, 
cu copii minorenl: Virgiliu, Corneliu, 
Emerică, Ilonca șilrinca ; Alesandru Bo- 
hățelă, căpitană supremă în pens., cu 
soția; Mihaiu Bohățelă inspectoră scol, 
în pens, cu soția, ca unchi. Gregoriu 
Popă, protopopă română gr. c. în Bă- 
sescl, proprietară ală crucei de aură cu 
corona pentru merite, ca socru. Alesan
dru Popă, jude reg., cu soția, ca cum
nată.

Cursulu Ia bnrsa de Viena
din 19 Febuarie st. n. 1889.

C’iirsuld plete! Brașovu
din 20 Februarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.33 Vend. 9.34
Arginti! românesc}! - n 9.25 11 9.30
Napoleon-d’orI - - - n 9.57 ti 9.59
Lire turcescl - - - n 10.84 n 10.86
Imperiali ... - H 9.84 n 9.86
GalbinI 11 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albina” S’/o n 101.— FI —•—

n , „ 5»/0 98.50 11 99.—
Ruble rusesc! - - - 128 19Q
Discontulti - - - -

n
6'/,- 8% pe anâ.

Renta de aură 4°/0 ------ 101.10
Renta de hârtia 5°/0......................... - 93.85
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.60 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - 119.— 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 115.—
Bonuri rurale ungare ----- 104.75 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale transilvane - - . . 104.75
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................ 99.70
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.70 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului......................................... 125.60
Renta de hârtiă austriacă ... - 83.80
Renta de argintă austriacă - - - - 111,30 
Renta de aură austriacă ----- 140.40 
LosurI din 1860 ------- 885.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 313.25
Acțiunile băncei de credită ungar. - 310.80
Acțiunile băncei de credită austr. - 311.20
Galbeni împărătesei- ------ 6.68
Napoleon-d’orI 9.58’/2
Mărci 100 împ. germane ... - 59.27‘/2
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.35

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI, piaru beletristică și enciclopedicu-literarîî— cu ilustrațiunl.— Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 <ți 
a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestium literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoră indivitțiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 lianei, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂHU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XV. -— Apare în broșuri lunare 
câte de 2'2— 3l/2 cole, și publică portretele și biografiile arc.liiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
traținnl, -— mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința coloră din sfera bisericescă, scolastică și literară.—-Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori marc.e poștali.

Colecianții primesed gratisîi iotă aiu patrulea esemplară.

H

eir se gratisiî ori-cni cere.

Totu de aci se mai pofti procura și urmâtorele cărți din editura propria: H

s
H

H

H

H

[HJ 
s 
H

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

Merinde dela școlă .?<•» învetaturl 
pentru peporă culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta. pentru povățllirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile ilustre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună diară do 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
1 ală școlei poporale superibre din 
Câmpeni, va se <]ică pe când era în 
olă 4 lea ană de școlă. Iu acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de șcdla: o colecție bogată de dife
rite povățuirl.primite dela învățătorulă 
său, pe cari aut.orulă le-a prelucrată 
și desvoltată cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiuno, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
in acestă opă, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululă despre fumată, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagina 8° 
— Prețulă unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fi. 10 cr.

Barbu cobzariuîu. Novelă origi
nală de Emilia Lungit. Prețulă 15 cr.

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

Miseriile sociale. Novelă de Pau
lina 0. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

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

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

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

Bunica și Nspoțelulu. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Lc- 
gouve G. Simu. Prețulă 10 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețnlă 10 cr.

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

Branda seu Nunta fatală.
din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is-

Novelă 
de N.

Schiță
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Waehsmann, de Ioanătorică după
Tanco. Prețulu 30 or.

Hermanu și Dorotea după W. dc 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețul ă 50 cr.

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

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

Possii, do Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poosii bine alese și arangiate. Pre
țul ă redusă (dela 1 11. 20 cr.) la 60 cr.

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

cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de " ' ~

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca

13. 0. Olinescu. Prețulă 20 cr.
Biblioteca Sătenuiui Românii. Car

tea III și IV, cuprindă matern 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forto interesante și amu
sante. Prețulu 30 cr.

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

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

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

Manuală de Gramatica limitei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri, de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsâudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu roscriptulă de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

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

Carie conduceicre la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trrfu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cuvântări bisericesc!' în iote săr
bătorile de peste anu de Joanu Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cdle 8" 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiăde lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
alu d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă totu vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță 

istoric-ă la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulă introducerei, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fi. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Papiu. — Acestă 
volumă de peste 24 călo cuprinde: 
8 cuventărl acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de mdrte, 4 pentru 
cașuri ordinare de mdrte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
castul ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de mdrte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cdle 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 bărbată, 3
— a părintelui dela fii, 4 — a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră 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, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințoloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul . unui esemplară 
spedată franco e 2 fi. v. a.

Cuvântări bisericesc!, tomulă III, 
scrise de Ioană Papiu.— Acestă tomă 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estmde pe 12 cole 8° mare. — Prețulă 
unui esemplară spedat franco e 1 fi. v. a.

Orientele eatolicu seu concordan
țele tradițiunei în două limbi —română 
și latină, tracteză despre primatulă bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare.
— Scrisă de Ioană Papiu. - Opulă acesta 
a fostă recensată favoritoră și lăudat 
și de foile străine. — Prețnlă unui esem
plară spedată franco e numai 1 fi. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunileși 
scopulă lui espuse în modă populară 
de profesorulă Dr. losifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autornlă) de Ioană Papiu.
— Acestă opă, caro se estinde pe 11, 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absdlvă scola poporală, 
se vinde cu prețulă numai de 50 cr. 
escmplariulu spedată franco.

Manualii catecheticii pentru primii 
ani scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 

de s. scriptură, catechetică și meto" 
dică în seminariulă archidieeesană din 
Blașiu, actualmente vicară archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acesta opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră 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. ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloră și a părinți- 
loră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți. — Pre
țulă unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fi.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Gură-do-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paulă cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețuia unui esem
plară cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeesca liturgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioană Boro.șiu pa- 
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țuia unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
MărgâritarulO sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 80 cr., legată 
mai fin 1 fi., legat în piele 1 fi.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

Micuța mărgăritare sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pânfjă 26 cr.

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

Visulfl Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-(|ou urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețul unui esemplar legat sped at 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fi., 
100 esemplare 9 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosit. 
Prețulă unui osemplară legată și spe- 
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fi.; 100 esemplare 10 fi.
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Rugămii pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiimei se binevoiască a scrie pe cuponulti manda 
tului poștalii și numerii de pe fâșia sub care anrimitdu diarulft nostru până acuma.
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