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BrașovQ, 23 Februarie v.

O vorbă tțice că de multe ori 
„mai rău îți strici, când vrei se-țl 
dregi. “

Tocmai așa au pățit’o „patrio- 
ții“ din dieta ungurescă când au 
încercată se citeze o lege vechia 
în sprijinulu pretențiunei loru de 
a se instrui voluntarii unguri în 
limba ungurescă.

Nu-i vorbă, oposiția e care a 
scotocită acesta lege, ea a și ci- 
tat’o, pentru că ea face gura cea 
mai mare pentru limba ungurescă 
în armată, der dorința e aceeași 
a tuturora, a oposiției ca și a gu- 
vernamentaliloră, cu deosebirea 
numai că oposiția o spune pe față 
pentru că n’are ce se percjă, pe 
când guvernamentalii o ținu as
cunsă de temă se nu percfă sacul 
cu grăunțele și se-lu înhațe opo
siția, care de doisprezece ani flă- 
mânZesce după elă.

E vorba de articululu de lege 
1 din 1807, care Zice în §. 9: 
„Fiind-că între pedecile principale 
la înrolarea soldațiloru voluntari 
trebue se se numere faptulă, că 
soldații înrolați acum trebuescă 
înrenduiți în despărțămintele de 
oficerl și de suboficerl, cari nu 
sciu limba loră maternă, așa că ei 
nu se pricepă unii pe alții când 
dau și primescă porunci, și fiind
că greutățile ce se nască de aci 
înstreineză pe recruți de statulă 
militară, și prin esemplulă loră 
înstreineză și pe alții: de aceea 
Maiestatea Sa, pentru ca în viitoru 
aceste greutăți se nu aducă chiar 
desavantage serviciului, se bine- 
voiescă a ordona, ca în regimen
tele ungare se se facă oficerl și 
suboficerl astfelu de soldați, cari 
sciu cum se cade limbile ce vină 
acolo înainte. “

Și ce a făcută oposiția ? Prin 
graiulă lui Apponyi s’a provocată 
în ședința dela 2 Martie la acestă 
lege, aducend’o în sprijinulă ce- 
rerei loră de a se instrui în ar
mată, celu puțină în parte, la vo
luntari, în limba ungurescă, Zi' 

cendu: „Averaă o lege despre o 
afacere cu totulă analogă. Arti- 
cululă de lege 1 din 1807 ia ună 
șiră de disposițiuni și măsuri, pen
tru ca cele 12,000 de recruți în
cuviințate să se instruiască în 
limba lorii maternă. Acum, onorată 
cameră, ce altceva vremă noi, 
dacâtu ca voluntarii noștri să se 
instrueze în „limba statului* ?*

De când limba statului a ajuns 
a fi limba maternă a recruțiloră ? 
En să facă d-lă Apponyi socotela 
și să vaZă câți recruți dau Un
gurii armatei și câți recruți dau 
Neungurii? Și care e rațiu
nea articulului de lege citată, ca 
recruții să’nvețe „limba statului“, 
ori ca să se pătă înțelege cu șefii 
loră ?

In totu articululu de lege nu 
se vorbesce decâtu de limba ma
ternă a recruțiloră, de limbile ce se 
vorbescă între recruții armatei. 
Se pună prin acestă articulu de 
lege tăte limbile ce se vorbescă în 
patriă pe aceeași treptă, li-se re- 
cunosce egala îndreptățire, căci 
decă s’ar fi înțelesu „limba statu
lui", trebuia se li-se impună ofi- 
ceriloră și suboficeriloru se învețe 
limba latină, care era p’atunci 
limba statului. Apoi limba latină 
era 6re limba maternă a recru- 
țiloru ?

Nu vede contele Apponyi ab
surditatea ce o susține și ridicu- 
lulă la care se espune cu „limba 
statului" ?

Der și cu acestă ocasiune, ca 
ăi alte dățl, s’a făcutăo încercare 
d’a se întortochia o lege, a se 
usurpa ună dreptă ală tuturoru 
limbiloră din patriă în favorulă 
unei singure limbi, ală celei ungu- 
rescl. încercarea însă a fostă de 
rendulă acesta nenorocită pentru 
că textulu articulului de lege 1 
din 1807 e forte precisă, se vede 
că e făcută de alțl legislatori de- 
câtu de cei ungurescl de aZl, cari 
cu intențiune facă cele mai încâl
cite textuărl legiloru, spre a’șl re- 
serva arme de încălcare și de pri
gonire în contra Nemaghiariloru.

Nedândă legea citată preferință 
nici unei limbi, ci deopotrivă tra- 
tându-le pe tote, apucătnra conte
lui Apponyi de a da unei legi 
atâtu de clare altă înțelesă e o 
nouă dovadă despre mijlăcele, de 
cari se folosescă șoviniștii unguri 
pentru a se ’ngrădi numai ei cu 
drepturi și privilegii.

De astădată însă ne-au lămu
rită chiar ei, că avemă dreptulă 
să pretindemă aceleșî favoruri în 
armată ca și ei. Să căutămă să 
ne validitămă ună dreptă, ce în
suși contele Apponyi l’a scosă la 
lumină din grămada legiloră pră
fuite.

Din camera francesă.
In ședința dela 2 Martie a camerei 

francese d. Laguerre a interpelata gu- 
vernulă în privința celoră petrecute la 
localulă ligei și pentru masurile ce s’au 
luattt contra celora din ligă.

D-la Laguerre a Zisă, că atâta ela, 
câta și aderenții săi n’au nimica de o- 
biectată contra măsuriloră aspre ce gu- 
vernula a luata. (Cei din centru între
rupă, cei din dreptă aplaudă). Măsurile 
estraordinare ce s’au luata de sigura 
vora întări numai posiția generalului 
Boulanger, d’aceea salută în ministrulă 
de interne pe cela mai înfocata promo- 
vatoră ala boulangismului (ilaritate mare 
în stânga). Protestă apoi contra măsurei 
ce s’a luată d’a fi urmăriți numai d. 
Deroulede și alții, er dânsulă, pentru-că 
e deputata, să nu fiă urmărită. înaintea 
legei toți suntema egali, efic0, — ș’apoi 
adaoge : Protestula l’am iscălită și eu. 
Decă pentru cele întâmplate este cine
va răspunZătoră, atunci de sigură că în 
primula renda potă fi eu, deputată. Pen
tru ce nu sunt și eu persecutată ? Nu 
mi-ar strica nici mie acesta (ilaritate în 
dreptă).

Intr’aceste cei din centru întrerupă. 
D-lă Pichon cjice : D-ta ești acela pe 
care l’a desaprobată întregă partidulă 
republicană, deci n’ai dreptulă să ne 
dai lecțiunl de ceea ce trebue să fa- 
cemă.

D-lă Laguerre continuă : Persecuțiu- 
nele totdeuna strică acelora, cari le în- 
cepă. D-vostră nu pentru aceea perse

cutați pe membrii ligei, pentru că aceștia 
facă politică, ci pentru-că nu facă po
litica ce v’ar conveni. Der cum să vă 
facă pe placă d-v6stre, pe cari po
porală v’a osândită deja la 27 De
cembre ?

Termină dicendă: Ori ce veți face 
contra nostră, liga înaintea țării îșl 
va păstra numele, scopulă și autorita
tea sa.

D-lă Tirand, ministru-președinte : 
Venerabilulă d-nă Laguerre (rîsete sar
castice în centru, boulangistii facă sgo- 
motă. D-lă Clovis strigă: Aceștia suntă 
amicii lui Wilson, cari voră să nimi- 
cescă autoritatea partidei drepte! (sgo- 
mota). Venerabilulă d-nă Laguerre a 
iscălită o telegramă, pe care eu o declară 
de scârbosă și infamă! (Aplause sgomo- 
tose în centru). D’aceea guvernulă a 
fostă silită să învite justiția pentru a-șl 
face datoria. Câtă despre măsurile ce 
s’au luată contra așa Zisei lige a patrio- 
țiloră, care lucreză la ună locă cu pre- 
tendenții și cu toți dușmanii republicani 
(aplause în centra), n’am făcută decâtă 
să urmămă conformă declarațiunei nos- 
tre de acum suntă 8 Z>10, când amă Zisă, 
că pe toți aceia, cari ațîță contra Re- 
publicei, îi vomă urmări și la casă de 
nevoiă, îi vomă pedepsi chiar. Acestă 
datoriă vomă urma-o fără esitare, nu 
ne voră abate dela acestă datoriă nici 
ofensele, nici amenințările ce ni-se aducă, 
mai alesă nu ne vomă lăsa să fimă 
intimidați. (Aprobări în stânga și cen
tru).

D-lă Thevenet, ministrulă justiției, a 
Zisă, că se mărginesce a spune, că jus
tiția lucreză deja pentru pedepsirea vi- 
novațiloră, decă vinovațl se voră găsi. 
Referitoră la membrii ligei Zi00: Liga 
patriotică aZl este o minciună. A fostă 
timpă, când ea avea ună scopă înaltă, 
der de presentă ea nu este decâtă unăscep
tru în dosulăcăruise ascunde ună ambițios 
(aplause în centru, Boulangiștii întrerupă) 
O să se dovedescă acâsta îndată ce jus
tiția îșl va pronunța verdictulă. Va căde 
atunci masca.

La observațiunile ce le face d. Laguere, 
că membri ai ligei suntă și Tirard și. d. 
Rouvier, aceștia răspundă : Eramă mem
brii ligei celei vechi,și acesta s’a despăr
țită de d-vostră.

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

Poesii poporale.
De n’ară fi ochi și sprâncene, 
Inima mea n’ar mai geme, 
Der când la ele gândescă, 
Simță că de doră mă topescă.

*
FrunZă verde șl-o nuia, 
Mândră mândrulița mea, 
Astă năpte visă visamă 
Mândro că te sărutamă, 
Eră când mă deșteptamă 
Perina 'n brațe stringeamă.

*
Nu gândi mândro gândi 
Ca tine că n’oră mai fi, 
Ca tine suntă și o mie 
Numai nu’ml trebuescă mie.

*
De când bade mi-te-ai dusă, 
Negură ’n curte s’a pusă 
Și pe pari și pe nuia 
Și pe inimidră mea, 
Se sciu bade c’ai veni 
Drumulă ți-l’așă vămi
Totă cu vară de celă măruntă 
Dor vii bade mai curândă,

Totă cu vară de celă mai mare 
Doră vii bade mai tare.

*
De-ai fi mândro bunișoră 
Tu țl-ai face pată afară.
Eu m’așă face ventă de vâră, 
Patulă ți-l’așă legăna
Gura țl-o așă săruta.

*
Trecui dealulă mortă de sete 
Mă ’ntelnii cu două fete, 
Amândouă ’n haine nouă 
Săruta-le-așă p’amendouă, 
Der pe una totdeuna 
Pe cealaltă dup’olaltă.

*
Place’ml borvizulă cu vină 
Și mândra din sată streină, 
Place’ml și vinulă curată 
Și mândruța din altă sată, 
Place’ml vinulă totă mereu 
Și mândra din sătulă meu.

*
Lelișdră de pe plaiu, 
Spune-mi gura cui o dai, 
DămI-o mie ’n datoriă
Pănă la Sfântă Măriă.

Bate vântulă, erba pică, 
Dorulă mândrei rău mă strică, 
Bate vântulă erba cresce, 
Dorulă mândrei mă topesce.

*
Mândra cu ochi negrișorl 
S’o săruți, să te omori,
Mândra cu ochi negri trași 
S’o săruți să n’o mai lași.

*
Dorule, bucată-amară,
EșI dela inimă afară, 
Dorule bucată rea
EșI dela inima mea.

*
De s’ar lua numai cei dragi 
N’ar mai fi frunZă pe fagi,
Da se iau și cei urîțl
Și fagii’să totă grămădiți.

*
Iubesce-mă tu copilă 
Pănă te rogă și’țl facă silă,
Că decă m’oiu mânia
M’ai iubi și n’oi mai vrea, 
Ba Zică Zâu și mă jură rău 
Când vei vrea, noi mai vrea eu.

*
Mândră sprâncene pe susă

Sufletulă badei l’ai pusă, 
Mândro sprâncene pe josă 
Sufletulă badei l’ai storsă, 
Mândră, ochișorii tei 
I-a unsă maică-ta cu clei 
De’ml pună capulă după ei, 
Mândruțo buzele tale 
Le-a unsă maică-ta cu miere 
De’ml pună capulă după ele.

♦

Scii tu mândro ce ți-am spusă 
La culesă la cucuruză, 
Să’țl ferescl șurțulă de mine 
Și obrazulă de rușine.

*
Feta, care j6că greu, 
Țîpe-o draculă în părău 
Să-și culegă bădișoră 
Doră jăcă mai ușoră.

*

FrunZuliță foiă verde, 
Omă de omă trage nădejde, 
Numai eu cu mândruța 
Nu mai tragemă nădejdea.

*

Vântulă suflă, erba scolă, 
Dorulă mândrei mă dobdră, 
Vântulă suflă, erba pică, 
Dorulă mândrei rău mă strioă.

*



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 44—1889.
D-la Anatol de la Forge: S’a disă 

că odată liga era oportunistă. După 
Henry Merlin, ascultândă rugămintele 
d-liii Deroulâde, am primită să presi- 
deză eu liga patriotică. Țiu a declara, 
că n am făcută numai politică oportu
nistă. Am demisionată însă când la 
ciraitiră d. Deroulede a dată josă acelă 
stindardă roșu. (Mișcare în centru',. Am 
demisionată pentru ca să potă astfelă 
să-mi profeseză credința. D. Deroulede 
însă și-a pusă candidatura ca oportunist 
(ilaritate). Liga nu avea atunci altă scop, 
decâtă apărarea patriei contra tendinței 
Germaniloră.

D-lă Alilleiaud, aderentulă d-lui Cle
menceau, declară, că nu va vota încre
dere guvernului din causă că dânsulă 
a luată măsuri, ce numai sub imperiu 
se usa.

D-lă Floquet dice, că trebue ca să 
i-se voteze neapărată guvernului încre
dere. Și eu sunt dușmanulă măsuri- 
loră estreme, am și propusă ună pro
iectă pentru desființarea acestoră măsuri, 
der declară, că în asemenea casă nici 
guvernulă meu n’ar fi urmată altă cale, 
decâtă aceea, pe care se află actualulă 
cabinetă, — astfelă termina fostulă prim- 
ministru vorbirea sa în mijloculă aplau- 
seloră centrului și partidei în stânga.

După ună sgomotă de jumătate câs 
s’a votă încredere guvernului cu 348 
contra 220 voturi.

Confederația carpato-balcanică.
Cetimu în „Românulu“ dela 6 

Martie n.:
Alaltăerl amă primită dela Lipsea 

o hârtiă imprimată, conținendă în pri
mele sale linii o altă combinațiune, pri
vi tdre totă la confederațiunea carpato- 
balcanică, — o ideiă care, ori de câte 
ori se sguduiă printr’ună evenimentă 
âre-care Orientulă europeană, totă de 
atâtea ori apare și ea la lumină.

Mortea neașteptată a moștenitoriu- 
lui corânei austro-ungare punândă în 
cestiune dualismulă austro-ungară, suntă 
omeni, cari credă că acestă dualismă nu 
va mai dura decâtă atâta vreme, câtă 
M. S. Franciscă Iosifă va mai fi pe tro- 
nulă din Viena și din Buda.

Prin urmare, și aci e combinațiunea 
ce ne sosesce din Lipsea, prin urmare, 
lăsată ca și alte state orientale în voia 
sa, Ungaria va ave lângă ea și în con
tra ei imperiulă Țariloră, ună vecină 
care, mai cu semă pentru Unguri, nu 
s’a arătată totdâuna de o pretiniă prea 
prenunțată. De aci propunerea de-a în
cheia confederațiuuea carpato-balcanică 
sub egemonia, adecă sub întâietatea 
Ungariei-

Ungaria să mergă în fruntea state- 
loră orientale! Lucrulă nise pare celă

Fi cu minte ca’nainte 
Nu fi prostă precum ai fostă.

Du-te doră șl-atuncea vină 
Când a veni apa lir ă.
Du-te doră șl-atuncl te’ntdrce 
Când a veni apa ’ncoce.

*
Numai doră de n’ar mai fi 
Eu așă mai pute trăi,
Dâr dorulă dela mândra 
M’ajunge totdeuna,
Totdeuna pănă’n prânejă 
De dorulă mândrei m’aprindă.

*
Domne la inima mea 
Este o negurice grea, 
Nicl-odată nu se ia,
Plouă Domne și răsbună 
Doră’ml faci inima bună, 
Plduă Domne prin senină 
Doră-ml faci voia deplină.

*
De-ai fi mândro de Română 
Țl-așă purta dragostea’n senă, 
Der nu ești de legea mea, 
Ne-amă iubi și n’omă pută.

*
Câte fete să cu peptare 
Tote-să strîmbe de spinare, 
Numai mândrulița mea 
Dreptă e ca secerea.

Pe din josă de Târnăviță 
Merge-o albă copiliță 
Cu mâni albe’n bosun ară, 

puțină bizară. Noi semnalămă faptulă 
și combinațiunea lipscană mai întâiu 
pentru a constata, că ideia confederați- 
unii carpato-balcanice a prinsă rădăcini 
și în Germania, și ală doilea pentru a 
ne convinge împreună cu cetitorii, câtă 
de greu este — amă dice cu neputință! 
— că o ideiă să nu străbată multe dru
muri greșite înainte de a intra pe calea 
cea dreptă și efectivă.

SCIRILE BILEI.
Eaamenulti de oficeri in Austria și in 

Ungaria. Precum află „Bud. Corr.u, ins
trucțiunile cele nouă privitâre la esa- 
menulă de oficeri voră conține numai 
pentru supușii unguri disposițiunea, că 
aceștia în cursulă esamenului potă folosi 
limba statului, pe când pentru supușii 
austriaci disposițiunea de până acum ră
mâne în putere, pentru că deja acum cei 
cari suntă esaminațl în Austria se potă 
folosi la esamenulă teoretică de limba 
oră maternă, ori de ori ce altă limbă, 
n care se potă esprima mai fluentă. 
— Nemaghiarii trebue în acestă casă să 
stăruiescă, ca la esamene să se pâtă fo
losi și ei de limba loră maternă. Cu ce 
suntă mai buni tinerii unguri, decâtă ai 
Nemaghiariloră? Cu nimică, prin urmare 
la o parte cu privilegiile numai pen
tru unii.

* * *
Defraudările in 1888. O interesantă, 

ori mai bine cjisă o depriinătore statistică 
publică foia de specialitate „M. T.u a- 
supra defraudăriloră descoperite în 1888 
în Ungaria. Acâstă statistică conține 
următorele date : Defraudările comise a) la 
cassele publice: la poște 10,000 fi., la 
casse de dare 87,000 fl., la casse comi- 
tatense 36,000 fl., la casse de-ale oficii- 
loră orfanale și depositare 100,000 fl., 
la casse militare 14,500 fl., la casse bi- 
sericescl 2000 fl., la casse comunale 
17,000 fl., la casse de-ale oficiiloră va
male și judecătorescl 3000 fl., la minis
tere 42,000 fl. Suma: 311,500 fl. b) La 
casse private: la bănci și casse de păs
trare 393,000 fl., la institute de asigu
rare 39,000 fl., la comerciant! 142,000 fl., 
la fabricanți 85,000 fl , la privați 27,000 
fl. Suma: 686,000 fl. Suma totală a 
baniloră defraudațl se suie deci la 
997,000 fl.

* * *
Concurență clericală. „Erd. Hir.“ 

spune, că mai mulțl preoți, profesori și 
advocațl, nemulțămițl fiindă cu foia cle
ricală ungurescă „Magyar Allâm“, și-au 
pusă de gândă să înființeze ună nou 
diară clericală maghiară. Cauțiunea de 
10,000 fl. o va depune institutulă cato
lică de arte din Clușiu.

* * *
Minuni ungurescl. Tinerimea univer-

Cu ochi negri sub umbrară. 
Strigă luna dintre sdre: 
Grăbesce copilă tare, 
Că vine Târnava mare.
Las’ să viDă se mă mâne, 
Că n’am tată să mă ție 
Și nici frați să mă dorâscă, 
Nici surori să mă jelescă; 
Șl-a mersă pe Târnavă’n josă 
Pănă la ună podă frumosă, 
Deca acolo a ajunsă 
Ea din graiu așa a disă :

Măi podare 
Meșteră mare,

Trage podulă la margine 
Și mă trece și pe mine.
— Eu atunci pe tin’ te-oiu trece 
Când pe min’ mi’i săruta 
Acuma de două ori,
Mai târtjiu de nouă ort,
— Ba decâtă te-oiu săruta 
Mai bine m’oiu desculța, 
Pâle albe-oiu ridica
Prin Târnavă m’oiu băga.*
Uite mândră, uite dragă, 
Precum e slova da negră 
Așa ml-e lumea de dragă, 
Precum e slova de scrisă 
Așa ml e lumea de’nchisă.♦ 

sitară din Clușiu a începută să pbrte în 
gaura nasturelui din partea stângă a ro- 
cului ună bumbă îmbrăcată în tricoloră 
ungurescă. Aceste însemne se vândă 
într’o anumită prăvălia numai pe sâma 
universitariloră.

* * *
Importului producteloru brute animalice. 

La o adressă a camerei comerciale și 
industriale din Brașovă în acestă pri
vință, ministrulă ungurescă de agricul
tură, industria și comerță a încunos- 
ciințată pe numita cameră, că numai 
pentru importarea producteloră brute a- 
nimalice de proveniență rusă, întru câtă 
ele nu suntă eschise dela importă ort 
dela transită, e necesară o deosebită în
cuviințare ministerială. Deci producte 
brute animalice din România și Bulgaria 
se potă importa liberă sub condițiunile 
cuprinse în § 41 ală legii veterinare, âr 
din Serbia în sensulă § 1 al. 2. din or- 
dinațiunea de esecutare a legii vete
rinare.

* * *
Hârtiile de 50 fl. Ministeriulă impe

rială face cunoscută, că preschimbarea 
noteloră de stată de 50 fl. cu datulă de 
„25 Augustă 1866“ se va mai face numai 
pănă la 31 Maiu n. 1889 la ministeriulă 
imperială de finanțe pe lângă cereri făcute 
în ordine.

* * *
Danii și afaceri bisericescl. „Biserica 

și Scâla“ din Aradă publică mulțămită 
marelui proprietară Bernat Deutsch de 
Hatvan, carele a trimisă 200 fl. pe sema 
scolei gr. or. române din Butenl. Totă 
numita foiă ne spune, că în ședința ple
nară a consistorului eparchială Aradană 
s’a luată condusă a se adresa cătră de- 
legațiunea congresuală invitarea, ca 
să ia câtă mai curândă disposițiunl pen
tru resolvirea causeloră rămase pendente 
cu ierarchia sârbescă și în specială afa
cerea mânăstiriloră comune în cestiunea 
despărțirei Româniloră din comunele 
mestecate.

* * *
țiarele apărute in Ardealîî. Numă- 

rulă totală ală foiloră apărute în anulă 
1888 în Ardeală, după statistica direc- 
țiunei de poștă și telegrafă din Sibiiu, 
este de 56, dintre cari au fostă espedate 
pe poștă 1.870,595 exemplare. In limba 
maghiară au apărută 32 foi și anume 
6 politice în 590,596 esemplare; 6 cu 
conținută locală în 27,243 esemplare ; 20 
sciintifice, beletristice și de specialitate 
în 120.098 esemplare. In limba germană 
11, dintre cari 3 politice în 298,956 e- 
semplare; 4 cu conținută locală în 46,474 
esemplare; 4 de specialitate în 15,061 
esemplare. In limba română 13, dintre 
cari 4 politice în 650,220 esemplare ; 2 
beletristice în 17,748 esemplare; 6 de 
specialitate în 45,699 esemplare ; una co
mică în 22,800 esemplare.

* * *
Prețuri reduse. La 23 Martie n. se 

voră da bilete de dusă și întorsă cu 
5O°/o reducere în preță dela stațiunile 
liniiloră: Sighișora-Clușiu, Copșa-mică- 
Sibiiu, Cucerdea—Târgu - Mureșului și 
Ghirișă-Turda la Budapesta.

* * ♦
Descoperita Acum șâpte ani s’a gă

sită în munții de lângă Ampoița cada- 
vrulă unui călătoră streină. Cadavrulă 
fu înmormântată, âr ucigașulă n’a putută 
fi descoperită. Curândă dup’aceea părăsi 
George Davidas comuna sa Ampoița, fă- 
cândă prin acâsta să se nască bănuell, 
der de urmă nu i s’a putută da. Șepte 
ani petrecu elă sub nume streină în îm
prejurimea Orăștiei, pănă ce-lă apuca 
dorulă de casă, unde se și duse. Gen
darmerie însă puse mâna pe elă și-lă 
aresta. Ucigașulă mărturisi totă și fu 
dusă în temnița din Alba-Iulia.

** * [
Viâță lungă. In luna trecută a în

cetată din viâță Maria lui Ioană Popa, 
văduvă, din comuna CorescI, județulă 
Musc.elă, în vârstă de 110 ani.

Dr. Emil Holub.
Ună afișă ne anunță, că Vineri în 

3 (15j Martie a. c. sera la 8 ore, Dr. 
Emil Holub va ținâ în sala hotelului Nr. 
1 de aci o conferință.

Dr. Emil Holub e ună însemnată 
călătoră prin Africa, prin urmare în con
ferința sa va vorbi despre călătoriile sale 
prin continentulă africană, despre care 
Livingstone și Stanley ne-au dată atâtea 
interesante date.

De mică copilă, Dr. Holub avea o 
deosebită aplecare spre sciințele naturale. 
Tatălă său, care era medică, observândă 
acesta, i-a stată în continuu în ajutoră 
cu lămuriri și esplicărl. Călătoriile lui 
Livingstone prin Africa l’au fermecată 
atâtă de multă, încâtă îșl făcu planulă 
să călătorâscă și elă în continentulă afri
cană. Neavândă mijlâce, hotărî să mergă 
în Africa sudică ca medică practică.

In 1872, în etate de 25 de ani, în
treprinse ânteia călătoria, care fu neno- 
rocâsă pentru elă. Spre nordă de Zam
besi fu deținută 8 luni de ună domni- 
toră de p’acolo, er după ce a trecută 
peste astă greutate, i-s’a cufundată o 
luntre cu mare parte de lucruri (natura
le) adunate cu mare greutate, apoi fu 
cuprinsă de friguri, care-lă siliră să se 
întorcă după șepte ani în Europa. Scrise 
apoi opera „Șepte ani în Africa sudică, 
dela 1872 — 1879“, din care s’au vândută 
14,000 esemplare germane, 8000 cehe, 
5000 engleze și totă atâtea franceze.

Holub plănui o nouă călătoria, să 
pătruneță Africa dela sudă la nordă, dela 
portulă Elisabetha pănă la Alexandria. 
Nefiindă însă sprijinită de guvernă, fu 
nevoită să ia asupra’șl sarcina de a’șl 
procura cheltuelile pentru o espedițiune, 
prin lucrări sciențifice, prin conferințe și 
avândă și sprijinulă a numărose reuniuni 
în trei ani de dile și-le procura, deși cu 
mare ostenelă jministerulă austriacă de 
instrucțiune permise totă în acestă scopă 
a-se face colecte pe la școlele medii, i-se 
dete biletă de călătoria scutită de orl-ce 
plată, atâtă de administrațiile căiloră fe
rate austro-ungare câtă și de societatea 
de navigațiune pe Dunăre; mulțime de 
reuniuni și societăți întocmiră conferințe 
pentru fondulă de călătoria ală lui Ho
lub. Acesta a doua călătoria, în care a 
fostă însoțită și de soția sa, a durată 
patru ani, dela 1883—1887.

Din colecțiunea sa sciențifică-natu- 
rală și etnografică, adusă din Africa, a 
dăruită o parte mare museeloră și dife- 
riteloră școle din Austria, o parte mai 
mică museeloră din Germania, Kopen- 
haga, Bruxella, Parisă și Washington. 
Acum voesce să intocmescă o esposi- 
țiune colonială în Rotunda din Viena, 
așa cum nu se află în Europa. Cheltu
elile pentru acesta fiindă marl, Holub 
caută a și-le pute acoperi din veniturile 
conferințeloră sale interesante.

O astfelă de conferință va ține deci 
Dr. Emilă Holub și în Brașovă, unde 
pâte fi convinsă, că va găsi ună publică 
care scie apreția valorea astorfelă de 
conferințe interesante.

Parastasfl pentru Archiflucele Rudolfil.
Din cerculiî Betleanului, 2 Martie 1889.

Preotulă și poporală română din 
Apanușlfalău Vineri în 1 Martie n. a. c. 
au înălțată rugăciuni cătră Atotputerni- 
culă pentru repausulă sufletului Alteței 
Sale ces. reg. principelui de coronă 
Archiducele Rudolfă și pentru ca ce- 
rulă să mângâie pe Maiestățile Loră, 
Auguștii părinți ai răpausatului, în du
rerea cumplită, care i-a ajunsă.

Au fostă invitate a participa pe 
4iua numită la cultulă divină tâte no
tabilitățile locale, precum cornițele su
premă ală comitatului Solnocă-Dobâca, 
contesa Katona Elekne ș. a.

Astfeliu Vineri în 1 Martie în re- 
vărsatulă (joriloră s’au trasă clopotele, 
âr la 8 ore a. m. poporală românescă 
în vestminte de sărbătore în numără 
imposantă s’a adunată la biserică, unde 
preotulă a oficiată serviciulă funebrală 
solemnă. După sânta liturgiă s’a făcută 
Panachida și după acâsta âr s’au trasă 
clopotele.
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Așa a decursă în Apanușlfalău po
menirea pentru răposatul! principe de 
corOnă. Dumnedeu să-lă așede în locti 
de odichnă, de unde a fugită totă du
rerea, scârba, întristarea și suspinarea!

Ună participanta.

Beghinulii săsescă, 3 Martie 1889.
In 20 Februariu a. c. st. n. la 10 

Ore a. m. s’a celebrata în biserica gr. 
cat. din locti — carea din incidentulîi 
acesta pe dinăuntru era îmbrăcată în 
doliu și din alo cărei turnă fâlfâia încă 
des de dimineță unti stindarde mare ne
gru — prin bravul! și zelosul! proto
popii tractuală și paroch localii, Prea on. 
donintl Petru Uilăcanu. cu asistența a 
doi preoți din jurii, s. liturgiă pentru 
repausul! sufletului defunctului archiduce 
Rudolf!.

La acesta acta trista au participată 
tote autoritățile civile din loca in cor- 
pore, inteligința românescă locală și po- 
pora numerosO.

Cântările la sf. liturgiă au fosta e- 
secutate de corulă vocala ală elevilor! 
dela seolele române din loca suc condu
cerea zeloșilor! noștri învățători.

Ceremonia religios! s’a terminata 
cu întreitula saluta funebrul! „In veci 
pomenirea lui!“ intonata de numitul! 
coră. Unii credincioșii.

Modele de lucruri de mânii
au colectata și oferita pentru sco

purile Associațiunei transilvane, la apelulă 
comitetului Reuniunei femeilora române 
din Sibiiu, următorii domni și următorele 
dame :

Domnul colectante : [Ioana Petrica, 
protopresbitera gr. or. din Brașova; 
Luisa Popescu din Arașovil : Alexe Ver- 
zea, paroch gr. or. din Satulungă; dom- 
nișorele și domnele din Satulungil: Emi
lia Petru Manole, Maria I. Popa, Alexan
drina N. Popa, Elena Verzea și N. Bă- 
zărea din Turcheșă; Maria Căluț! n. 
Găetană din D.-St.-Mărtină ; Avramă Pi
curară, protopresbitera gr. or. din Ilia; 
Carolina I. Opreana din Ternăvița; ,d-na 
N. Dima Nistoră din GlodgileștI ; Ioană 
Coșeră, advocată din Alba-Iulia; totă din 
Alba-Iulia: Maria Coșeră, Lucreția Co
șeră, Helena Cirlea, Maria Daniello, Eu
genia Popă, Cornelia Cirlea, Victoria 
Cirlea, Rosalia Șerbană, Antonia Mar- 
ciacă; Octavia Vișa din Zlatna; Caro
lina de Orbonașădin Reghinulă-săsescă; 
Finica Cosma din Petelea]; Maria Butnar 
din Petlea; Olga Schwarz din Linz ; 
Agapia Crișană din Reghinula-săsescă, 
Helena Colba.și din Craifalău, Sabina To- 
dea din Reghinulă-săsescă; Aurelia Po
pescu din Toplița rom., Ana Ternăvenă 
din Hodacă, Maria Pașcu din Reghinul- 
săsescă; Teresia Maioră din Reghinulă- 
săsescă, Maria Precupă din Solovestru, 
Ioană Șandru, senatoră din Sighișora; 
Calipsa Șandru din Sighișora, Maria 
Leicu din Sighișora, Maria Chișă 
din Boiu-mare; Sofia Beleșă din Radna; 
Eleonora de Lemeny din Săliște, M. 
Stoica din'Scliște; Paraschiva Floriană 
din Săliște, Aurelia Floriană din Săliște, 
Ana Gali din’ Abrudă, Ana Ivasou din 
Abrudă ; Ana Furdui din Câmpeni; Pa
raschiva Roșea din Turnișoră, Ana Ro
sea din Topercea; Cornelia Brediceană 
din Lugoșă ; Aurelia Belesa din Aradă, 
Iulia Bocșană din CurticI, Iulia Bocșană 
din CurticI, Iulia Plasea din SâmbătenI, 
Antonella Roșescu din Peclca română, 
Constanța Popa din Peclca română, Iulia 
Ioșa din Peclca română, Elena Ardelean 
și Emilia Ciorogariu din Peclcaromână; 
Toma Frateșă, parochă gr. or. din Bacl- 
falău.

Comitetulă Reuniunei femeiloră ro
mâne din Sibiiu r6gă din nou pe tote 
femeile române ca să mai adune astfeliu 
de modele, cum ar fi de es. bucățele de 
țeseturl, chindesiturl, ori cusături, cari în 
sine compună ună întrega apta de a 
servi ca modelă. Acestea suntă a se 
trimite pănă lai Aprilie n. 1889 la adresa 
susă cjisului comitetă, ala cărui președintă 
este dna Maria Cosma.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 15 Februarie.
D-la Tzoni, depune la binroulă ca

merei una proiecta de lege pentru cons
trucția unei linii ferate IașI-Dorohoiu și 
deschiderea unui credită de 15 milione 
lei pentru construcția acelei linii.

La ordinea cjilei proiectulă de lege 
pentru vendarea moșiiloră statului în 
loturi la săteni.

D-lă Eugeniu Ionescn mulțuinesce 
mai întfiiu consiliului de miniștri pentru 
că s’a prelungita sesiunea cu o lună de 
dile. D-sa intră apoi în medul! ces- 
tiunei. Face istoricul! despre relațiunile 
dintre țărani și proprietari, încă din tim
purile cele mai depărtate. In anulă 1864 
s’a recunoscută țăranilor! ună dreptă 
ce aveau la cumpărarea de pământuri și 
proprietarii au fostă desperați de obli
gațiunea ce aveau de a da pămentă de 
hrană săteniloră, plătindu-li-se prețuia 
răscumpărării. Legile posteriore făcute 
în cestiunea țăranilor! au fosta mai multă 
fiscale. AdI nu se face decâtă să se pue 
în aplicațiă art. 5 și 6 din legea rurală, 
cari nu s’au aplicata pănă acuma cu de
săvârșire, cu tote împroprietăririle ce s’au 
făcută.

Reamintesce, că în anulă 1872 d. 
Cesar Boliac, întrebândă pe guvernulă 
conservatori! de ce nu aplică legea ru
rală, deși nu se vândă mereu moșii de 
ale statului, ună deputată, care ac|I se 
află pe banca ministerială, a declarată 
că toți aceia, cari au cumpărată moșii 
de ale statului le-au cumpărată cu obli
gațiunea de a împroprietări pe ele pe 
țărani.

Foci: Care este acel! deputată?
D-lă Eug. Ionescu dice, că e d. Gh. 

Vernescu. D-sa, continuând!, se declară 
în contra principiului de împroprietărire 
admisă în contra-proiectului d-lui M. Său- 
lescu; încâtă privesce proiectulă de lege 
ală comitetului delegațiloră, după pă
rerea sa, elă nu resolvă cestiunea cum 
trebue. D-sa se declară în contra ega- 
lisărei loturiloră. D sa e pentru bur- 
ghesia sateloră. Terminândă, d-sa citeză 
câte-va cuvinte bine simțite din ună 
discursă ală domnitorului Cuza. D-lă 
Ionescu e forte multă aplaudată și feli
citată de mai mulțl deputat!.

D-lă N. Bibescu combate proiectulă. 
Trecend! din mână în mâuă, elă a de
venită cu totul! retrograd, pice că de 
multa acestă cestiune a țăranilor! trebue 
să ocăpe pe guvernanți. Proiectulă ac
tuală, ori ce s’ar dice, este ună proiect 
de împroprietărire, care trebue să aibă 
voderl largi și să aibă ună caracteră 
democratica. Pentru ca să fie demo
cratică, se ceră 4 condițiunl: 1) înstră
inarea continuă a proprietăței statului, 
ală 2-lea: Inaliebilitatea pământului, ală 
3-lea: Ună avansă cumpărătoriloră de 
pămentă pentru a se stabili, și ală 4-lea: 
Reținerea de cătră Stată a unei sume 
pentru cumpărare de moșii particulare. 
D-lă Bibescu dice, că trebue să li se 
dea unelte în natură, nu bani. Recu- 
nosce dreptulă asupra proprietăței sta
tului.

D-sa c]ice, că o reformă trebue fă
cută cu ori ce preță, pentru ca o crisă 
esteriără să ne găsescă tari în năuntru. 
ca cu toții să ne înfășurăm! împrejurulă 
steagului țărei. Oratorulă termină cu ur
mătorele cuvinte:

De-omă fi învinși, ne-omă ridica; 
De vomă fi răniți, ne-omă vindeca; 
Er de-omă muri, vomă învia!... 

(Aplause prelungite).
D-lă Emilii Mavroc.ordc.tib. Noi, con

servatorii, cjice oratorulă, avemă nevoe 
să votăm! acestă proiectă , pentru că 
voim! să facemă la temelia edificiului 
socială o numerosă clasă conservatore. 
Fie-care proprietară va fi ună conserva- 
toră. D. Mavrocordată apără apoi in
tervenția statului, căci statulă este da
toră să apere pe cei slabi. Ca încheere 
oratorulă declară, că va vota proiectulă 
guvernului, căci acestă proiectă este e- 
minamente conservatoră și apoi va fi o 
pagină măreță pentru partidulă conser
vatoră actulă acesta de dreptate pen
tru săteni.

D-lă G. Paladi, avendă cuvântulă, 
declară că nu va face aci cestiune po
litică. Proiectulă ce se presintă adl, e 
o parodiă a proiectului d-lui Cârpă. Elă 
este adusă nu din dragostea reformato- 
riloră, ci pentru că ajunsese cuțitele 
la osă, pentru că țăranii s’au resculată. 
D. Paladi se ridică în potriva formărei 
unei aristocrații cu 26 hectare, der veți 
avea ună imensă proprietariată fără nici 
ună hectară. Sfârșindă, d. Paladi se 
rostesce în potriva proectului guvernu
lui, spunând! că elă nu este altceva, 
decâtă ună paliativă.

Literatură.
„Meseriașulu Românii,u foiă pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună în 
mărime de câte o colă și costă pe ană lfl. 
20 cr., pe '/.2 ană 60 cr. ; pentru România 
ep 3 luni 1 francă, pe ană 4 franci. E- 
ditor! și Redactoră: BartoJomeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meser. rum. în Brașovă. Nr. 4. 
dela 15 (27; Februarie cuprinde pe pa
gina primă portretul! generosului fun
dator! Mihailo V. Stroesco, reposată în 
15 (27) Ianuarie a. c. Urrneză apoi : 
Adunarea generală a „Associațiunei pen
tru spriginirea învățăceilor! și sodaliloră 
români meseriași din Brașovă" și Rapor
tul! acestei AssociațiunI despre activi
tatea desvoltată în anulă 1888; Felurite 
pentru meseriași; Foița „Mes. Rom-. 
(Doi frați, novelă; Soiri economice și 
industriale; Multe și mărunte; Diverse; 
Recepte folositore; Glume; Târgurile 
dela 17 —28 Februarie.

Revista Literară, apare în Bucurescl 
(Strada: Biserica Eni 12) odată pe săp
tămână și costă pe ană 20 lei, pe 3 luni 
5 lei. Director! Th. M. Stoenescu. Anulă 
X. Nr. 7 dela 19 Februarie v. conține: 
Nea Sărăcilă (legendă cu 6 ilustrațiunli, 
de V. A. Urechiă; Sfîrșit! de tomnă, de 
M. Sideri; Fericirea (poesiă), de Nicolau 
Țincu; Poveste vechiă (poesiă), de Tr. 
Demetrescu; Primele principii ale logicei 
de Chr. I. Sulioti; Tn albastru (poesiă), 
de Carolă Scrobă ; Nevinovăția (poesiă), 
de I. Musca; Elementul! morală în poe
siă (studiu critică), de George P. Samu- 
rianu; Adevărulă (poesiă), de Colonelă 
G. Boteanu; Prietiniă (poesiă), de Ra
dulescu Niger; StudențI Români în Rusia, 
de G. P. Samuriauu; Minciuna matrimo
nială, de Nocturna; Ghicituri.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS. 
(Serviciul! biuroului de coresp. din Pesta)

Belgradu, G Martie. Regele Mi- 
lanii a renunțatu aijT la orele l'/2 
solemnelu la trond în favorea fiiului 
seu Alexandru I. Ca regenți au fostu 
numiți Risticî, BelimarkovicT și Protici. 
Renunțarea la tronu a produsa 
pretutindeni sensațiune. Actula de 
abcjicere este compușii în termini 
mișcători. Regele a cetitu mai 
ânteiu proclamațiunea, a îugenun- 
chiatu apoi înaintea fiului seu și 
a depusa apoi în presența arcliie- 
piscopului jurămcntulu sărbătoresc 
de supusă, după aceea au depusă 
jurămentulă regenții, corpulă ofi- 
cerescă și după ametțl armata.

Belgradu, G Martie. Regenții se 
bucură de încredere generală. Ora- 
șulă este iluminată. Ordine esem- 
plară. Ce privesce politica este- 
rioră, fiecare este convinsă de ati
tudinea leală a Regențiloră. Per- 
sbna lui Ristici e cea mai bună 
garanțiă pentru acesta.

DIVERSE.
Crimă? La 2 Martie n. mai mulțl 

copii din Berlină au aflată pe o stradă 
frecventată, în zăpadă, o mână de omă 
și lângă ea o secure. Cadavru n’a fostă 
găsită.

Mortă din causa unui acu de capu. 
„Le Memorial11 din Deux-Sevres rapor
tez!, că o tîneră de 20 de ani, nepota 
unui primară, a murită în urma unui 
tristă și ciudată accidentă. Ea ședea 
pe ună fotoliu și ținea pe genunchi o 
copiliță, pe care o făcea să jdee, când 
se dete deodată pe spate și rămase în 
nemișcare. Un ac de pără îi pătrunsese 
în capă și atinsese fără îndoielă creerulă 
celă mică. După 2 cjile nenorocita co
pilă a murită din oausa acestui acci
dentă.

Atentatii contra unui factorii poștala. 
Poporațiunea vienesă este din nou emo
ționată din causa unui nou atentată a 
căruia victimă a fostă ună factor! poș
tală. Etă cum s’au petrecută lucrurile: 
Factorul! Paulă Hager, întrebuințată la 
împărțirea scrisorilor! de valOre, s’a dus 
la domiciliul! unui tînără stabilită din 
ajun! într’o cameră mobilată din Solion- 

laterngasse. Sosită în mijlocul! camerei, 
elă se pregătea a da tînărului, care era 
ocupată cu cetirea înaintea unui biurou, 
o scrisdre pe adresa sa, când de odată 
se deschise ună dulapă și apăru ună 
altă tînără, care s’asvârli asupra factoru
lui, pe când celă diuteiu îi aruncă ar
deii! în ochi pentru a-lă orbi. Factorulă, 
astfel! încolțit!, avu presența de spirit! 
de a asverli la pământ! pachetele, și 
începu sâ strige cât! ilă lua gura, lup- 
tându-se în același timp! contra ataca
torilor!. Vecinii alergară și prinseră pe 
cei doi tineri, dintre cari unul! e de 21 
de ani și celălalt! de 19. Ei se numesc: 
unulă Rosnowski și celalalt! Ianowski; 
sunt! polonezi și comișl fără locuri. Scri
sorile de valore, care au rămasă neatinse, 
conțineau aprdpe 50,000 de florini.

Cheltuelile pentru „Atena11 lui Phi
dias. Din Atena se scriu diarului „Re
publice Francaise“ următorele : Pe Acro- 
polisulă Atenei s’a făcută o descoperire 
de ună interesă forte mare. S’a desgro- 
pată adecă o inscripțiune, care conține 
o parte din socotelile, cari se referescă 
la opul! artistică a lui Phidias, la sta
tua de aură și osă de elefantă Pallas 
Atena. Conducătorii lucrătoriloră adeve
resc!, că au primită dela visteriă 100 
de talanțl (cam 500,000 fr.J. Din acesta 
s’a vădut! totdeodată, că raportul! au
rului în valore față de argintă era și pe 
la anul 438 înainte de Christos! totă ca 
și în timpul! de acum.

Necrologu.
Constanția Platonă născ. Aurană în 

numele tuturor! consângenilor! amicilor! 
și cunoscuțiloră cu inima frântă de do- 
rere anunță mortea întâmplată în anulă 
ală 66-lea ală etăței și precedată de ună 
morb! tristă și îndelungată a iubitului 
său tată: loan! Aurand, pretore în pen
siune și fostă magistru de postă în Tul- 
gheșă. Rămășițele-i pământesci se vor! 
așeeja spre eterna odichnă în cimiterulă 
Bisericei greco-catolice din Șermașă Du
minecă în 24 Fobruariu la 3 ore după 
amedl. Șermașil, în 22 Februariu 1889. 
Fiă-i țărînă ușoră si memoria binecu
vântată !

Susana Schaffer n. de Bakos, vă
duva inginerului de cercă Schaffer, mama 
soției predicatorului orășenescă Hermina 
Neugeboren, a încetată dinvieță în etate 
de 77 ani. Imormentarea se va tace în 
7 Martie n. în cimiterulă ev. de cont, 
augsb. din Brașovă.

Fiă’i țerina ușoră!

Cursul A pieței
din 7 Martie st. n

Bb'UȘOVU
. 1889.

Bancnote românesc! Cump 9.38 V8nd. 9.40
Argintit românescâ - 9.30 n 9.35
Napoleon-d’orI - - - n 9.5G ti 9.59
Lire turcescl - - - n 10.80 n 10.86
Imperiali .... lî 9.80 n 9.86
GalbinJ îi 6.60 » 5.65
Scris, fonc. I1Albinau6’,/0 n 101.- n

fi0/n r, n ° /o 93.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - H 128.— 129.—
Discontul! ... - 6’/,--87o P6 ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 6 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4ll/0...........................101.66
Renta de hârtii 5°/0...........................93.99
împrumutul! căilor! ferate ungare - 145.50
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-ma emisiune) - - 99.50
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (2-a emisiune) - - 119 —
Amortisarea datoriei căilor! terate de

ost! ungare (3-a emisiune) - - 114.75
Bonuri rurale ungare..................... 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.75
Bonuri rurale Banat!-Timiș! ... 104.75 
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.75
Bonuri rurale transilvane ... - 104.75 
Bonuri, croato-slavoue ----- 105.— 
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.30
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.....................................125.50
Renta de argint! austriacă - - - - 83.85
Renta de aură austriacă - - - - - 111.50
Losurl din 18G0 - -..................... 141.30
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 887.— 
Acțiunile băncei de creilită ungar. - 810.50 
Acțiunile băncei de credit! austr. - 302.40 
Galbeni împărătesei- ------ 5,68
Napoleon-d'orI - -- -- -- - 9.59’/,
Mărci 100 imp. germane - - - - 59.35
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.55

Editoră și Redactoră responsabilă:
Or. Aurel Mureșianu.
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Cancelaria Negruțu
în Gherla—Sz.-ujvâr—Transilvania 

DESCHIDE ABONAMENT PE ANUL 1889 
la

AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni.— Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 c|i 
a lunei în numeri câte ele 2—3 c61e cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiv.nl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindeuea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce atace câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoră indivicploră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Giară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2 — 3*/2 cole, și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulu de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregu 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescă gratisu totu alu patrulea esemplară. 
Numeri <ie prubă se trimitii gratisu ori-cui cere.

Totu de aci se mai potU procura și următorele cărți din editura propria:
Renascerea limbei românesc!în vor

bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Merinde dela școlă seu învățaturi 
pentru poporll culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună diară de 
școlă. ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiors din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria. atâtă din școlă câtu și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învâțătorulă 
său, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltată cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în 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 pagine 8° 
— Prețulă unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fl. 10 cr.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. ZJ Rovinaru. Pețulă 20 cr.

IdealulO perdutQ. Novelă originală 
PauEna C. Z. Rovinaru. Prețulă 
cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea- 

pierdutu de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețulă 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr. 
Fântâna dorului. Novelă poporală 

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Codreanii craiulu codrului. Baladă

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

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Bunica și Nepoțelulu. Schiță din 

sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

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

Numerii 76 și 77. Narațiune is-
A se adresa la 

torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

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

Ifigenia în Tauria. Tragediă 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 portretulă M. S. Reginei Româ
niei. Prețulă 15 cr.

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

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

Tesaurulii dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

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

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

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

Economia pentru scolele 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 limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri, de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de oulte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

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

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

Cuvântări bisericescl în tote săr
bătorile de peste anii de Ioană Papiu.
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tdte vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță
„CANCELARIA NEGRUȚU" în Gherla(Sz-ujvăr.—Transilvania), unde se cumperă 

acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune.

istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulQ introducerei, fasele prnl 
cari a trecută și modulă cum s’a sta_ 
bilită respectiva sărbătore. — Prețu^ 
unui esemplară cu porto francată 6 
2 11. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de* morte, în
tocmite de Ioană P a p i u. — Acestă 
volumă de peste 24 cble 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- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmezi 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, 
cunoscuți și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amâsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul . unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

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

Orientele catolică seu concordan
țele tradijiunei 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.—Prețulă unui esem
plară spedatJ franco e numai 1 fl. 60.

Resultatele filosofici seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui espuse în modă populară 
de profesorulă Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulă) de Ioană Papiu.
— Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8n, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absălvă scola poporală, 
se vinde cu prețulă numai de 50 cr. 
esemplariulă spedată franco.

Manualii catecheticu pentru primii 
ani scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor A “ — - - 

de s. scriptură, catechetică și meto’ 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vicară archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acestă 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 s<5 o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
sâ 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 textil. — este 1 fl.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paulă cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețulă 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 Boroșiu pa- 
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țulă unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulii 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 fl., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

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

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

Visulii Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni fhiT’ose. 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. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.

Rugămtl pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulii manda
tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primiți! diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

cestiv.nl

