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BRAȘOVU, plaja mare Hr 22. 
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Brațovu, piața rare Hr. 22. 
Inserate mai prim eseu în Viena 
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(Oto îl a as). Retnrich Schaltk, Alois 
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ți 30 cr. timbru pentru o pu
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după tarilA si Învoială.
Reclame pe pagina III-a o 
■eriă 10 cr. v. h. e6u 30 bani.
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r(}azotii“ ioae în fie-care Ji

Abonamenie pentra Anstt .-Ongaria
Pe unu ani 12 fi., pe ș6selunl 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
Peulri] România și străinătate

Po uni anu 40 franci, pe șâae 
luni 20 franci, pe trai Luni 

10 franci.
Sepronumora la tdte ofi- 
ciele postftlo din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Abonamentolii pentru Brașovu: 
laadministrațiuno, piațamare 
Nr. 22, otiigiuift I.: pe unu anii 
10 fi., pe ș6so luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu d u s ulii în 

casă: Pe unu anu |2 fi- Pe- 
ș6se luni 6 fi., pe trei j »nl 3 fi 
Unu esemplaru □ cr. v. a. s6u 

16 bani.
AtfttA abonamentele cfttu și 
inserțiunilo suntu a Be plăti 

înainte.
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Brașovu, 1 Martie v.

Ședințele de Sâmbătă și de 
Luni ale dietei unguresc! și ale 
parlamentului din Viena ne dau 
erășl o probă despre aceea, cum 
se cugetă și cum se vorbesce în 
aceste doue corpuri legislative ale 
monarcliiei dualiste asupra națio- 
nalitățilorii.

Continuându-se discusiunea a- 
supra §-lui 25 alu legii militare 
unul din deputății stângei estreme, 
Carolu Ebtvbs, a afirmat, că la 
1866 Ungurii din regimentele ar
matei comune au aruncată ar
mele și au lăsatu se fiă prisonierl 
de cătră PrușI din patriotismu și 
din ură în contra reacțiunei de pe 
atunci. Unulu din colegii lui Eot
vos l’a întreruptă cjicendă că sol- 
dații unguri voră face și în vii- 
toră în asemeni împrejurări totă 
astfeliu.

In contra acestei afirmări s’a 
ridicată guvernamentalulă conte 
Carol Pongracz, cjicend că în de- 
cursulă bătăliei dela Koniggrătz 
ună mare num eră de soldați au 
fostă făcuțl prisonierl și că în
tre aceștia n’au fostă numai Un
guri, ci soldați de tote naționa
litățile.

Decă ar fi fostă vorba de-o 
faptă gloriosă nobilulu conte de 
sigură s’ar fi silit a demonstra, că 
numai Unguri au severșit’o, așa 
însă fiindă vorba de retragere și 
de predare voiesce se escuse pe 
Unguri cu naționalitățile.

Mai trebuia se arate contele 
Pongracz, decă și legiunea lui 
Klapka a fostă formată de Un
guri împreună cu celelalte națio
nalități? Der s’a ferită de a atinge 
acesta bubă, sciindă bine pen
tru ce.

Totă în ședința de Sâmbătă 
unii deputațl din stânga, vrendă 
se arate că ei și numai ei repre- 
sentă adevărata voință a nației 
maghiare, au imputată deputați- 
loru tiszaiștî, că au fostă aleși în 
dietă numai de Slovaci și de Va
lahi.

Față cu acesta imputare ma- 
melucii d-lni Tisza au trebuită se 
întorcă f’6ia și pentru că e vorba 
de alegerea loră au trebuită să-și 
calce pe inimă și se declare, că 
de pildă și Slovacii suntă totă 
așa de buni cetățeni ca și Ungurii 
și că deputății aleși de ei nu suntă 
mai inferiori decâtă deputății aleși 
de Unguri.

Totă contele Pongracz, care a 
fostă alesă cu voturi slovace a 
susținută acesta. De ar fi fostă 
însă vorba nu de alegerea lui, ci 
de dreptulă de limbă și de asu
prirea Slovaciloră, de sigură că 
totu elă ar fi strigată că aceste 
suntă agitațiuni panslavistice și 
ar fi timbrată pe toți apărătorii 
drepturiloră Slovaciloră ca duș
mani ai statului, cum s’a întâm
plată de nenumărete ori din par
tea deputațiloră tiszaiștî și a șefu
lui loră.

Der și aici s’a ferită contele 
tiszaistu de a spune cum a fostă 
alesă de Slovaci, de bună voiă ori 

la poruncă cu ajutorulă gendar- 
miloră.

Inca-i organulu d-lui Tisza 
„Pester Lloyd“ a fostă de astă 
dată mai sinceră și a declarată 
în fața împutăriloră celoră din 
stânga estremă, că nu este ade
vărată, că Slovacii și Românii ar 
fi alesă pe guvernamentali. Și 
în adevără, când suntă duși la 
urnă cu forța nu însemnă că ei 
au alesă, ci aici totă gnvernnlă 
cu organele lui au alesă. Li s’ar 
face o nedreptate creatureloră lui 
Tisza, decă s’ar pretinde, că ei 
n’au se mulțumescă esistența loră 
numai și numai voinței și forței 
guvernului.

Pre când în dieta ungurescă 
naționalitățile nemaghiare suntă 
declarate ca o clasă de cetățeni 
inferiori și-și impută unii altora 
că au primită voturi dela ele, pe 
atunci în parlamentulă din Viena 
se desfășură nisce principii subli
me de dreptate și de egală în
dreptățire, cari se deosebescă de 
cele profesate în dieta ungară ca 
ceriulă de pamentă.

In ședința de Luni a parlamen
tului austriacă ministrulu-preșe- 
dinte contele Taaffe, a făcută în 
vorbirea sa unele declarațiuni de 
cea mai mare importanță.

Elă rțise între altele, că guver- 
nulu său n’are chiămarea de a păr
tini pe unii ori pe alții, autoritățile 
suntu pentru poporft, nu pentru o 
singură personă, ele treime se satis
facă cerințdoru tuturoru.

Contele Taaffe ițise în altă locă 
că tocmai aceea e caracteristica 
monarcliiei austriace, că trăiescă 
în ea diferite naționalități, cari 
suntu pe deplină conscie de na
ționalitatea loră și nisuesă a face 
totă pentru cultura și înaintarea 
loră, cari înse nu uită că suntă 
membri ai statului austriacă; na
ționalitățile mergu unele cu altele, 
țină unele cu altele der nu gravi- 
teză în afară.

Eată ună limbagiu demnă, le
ală și în adeveră liberală, eată 
cum suntă tractate naționalitățile 
în parlamentulă austriacă! Tragă 
acum fiecare paralela.

zoilor
Regenții Serbiei.

Dintre cei trei regenți numiți de 
regele Milană, cea mai importantă per
sonă este aceea a d-lui lean Ristici.

In aceste din urmă două decenii 
densulă deja a doua oră portă acestă 
sarcină. InteiașI dată a fostă numită 
de scupcină pe lângă alesulă d’atuncl, 
Milană, și a doua oră l’a numită Milană 
pe lângă fiulă său.

D-lă Ristici s’a născută la 1831 și 
e fiulă unui negustoră din Kraguievată. 
Densulă a studiată înteiu în Austria 
apoi la Heidelbergă, Berlină și d’aicl 
s’a dusă la Parisă, unde a ascultată cur
surile dela facultatea diplomatică.

Prima misiune diplomatică a sa a 
fostă una dintre cele mai grele : pr'n- 
cipele Mihailă ObrenovicI îlă trimise la 
Portă (1861), unde trebuia să înduplece 
pe Sultanulă, supărată din causa bom- 
bardărei Belgradului, a-lă face să se 

împace cu Serbia, să o priveze de de- 
sastrele unui resbelă și să scotă și tru
pele turcescl din Semendria, Sabață și 
Belgradă. Misiunea era deci câtă se 
pote de dificială și fiindcă densulă o 
scose la capătă, lesne se pote închipui 
că în scurtă timpă deveni celă mai po
pulară bărbată în Serbia. Principele 
îlă lăuda printr’o scrisore publică și la 
1865 îlă numi președinte de consiliu, 
după ce mai înainte îi încredințase por- 
tofoliulă de esterne.

Cu trei ani mai târdiu Scupcină îlă 
alese regentă, dinpreună cu Blasnavață 
și GavrilovicI, — ală principelui Milană. 
Ca șefă ală ruso-fililoră și aderentă ho- 
tărîtă ală Rusiei, a luptată încontinuu 
contra șefiloră partidului austso-filă, cari, 
încependă cu MarinovicI și sferșindă cu 
Garașanină, toți au cădută în luptă cu 
d-lă Ristici.

A condusă afacerile Serbiei în tim
purile cele mai grele șia fostă de patru 
ori numită șefă de cabinetă. Când a 
fostă în urmă președinte de cabinetă, a 
arătată, că nu se lasă a fi condusă numai 
de ideile slavo-fililoru, cimenajeză și pe 
Austria, a cărei prietenia pentru Serbia 
o scie prețui.

Generalulu Proticl a fostă totdeuna 
omulă de încredere ală regelui Milană. 
A fostă multă vreme adjutantă chiar, și 
e sciută rolulă ce densulă a jucată cu 
ocasia divorțului dintre părechea regală. 
Ca politiciană nici pe departe nu se 
pote compara cu d-lă Ristici, care deși 
destulă de înaintată în vârstă, și adl 
pare tinără și la trupă și la inimă, în 
vreme ce generalulă Proticl este numai 
ună bună și credinciosă soldată.

Generalulu Belimarcovicl este cunos
cută numai dela 1874. Cei ce-lă cu- 
noscă nu prea sciu multă bine despre 
elă. Debutulă său în publică l’a făcută 
cu ocasiunea unui procesă de escrocherii, 
în care era complicată și din care numai 
cu multă greutate a putută să scape. 
Este rusofilă înfocată și ca atare adesea 
a lucrată pentru tulburarea raporturiloră 
politice dintre Serbia și Austria. A mersă 
atâtă de departe cu ruso-filismulă său 
încâtă n’a voită să-și boteze fii, diceudă 
că numai espulsatulă mitropolită Mihailă 
este demnă să-i boteze și a protestată 
energică când acesta a fostă isgonită 
diu Serbia. Acesta a îndemnată apoi 
pe rege să-lă pună în pensiă.

Amănunte asupra abdieărei.

Unul din redactorii „Telegrafului ro- 
mână“ din BucurescI a vorbită cu ună 
leaderă ală partidei radicale serbe. Con
vorbirea avea de subiectă marele eveni
mente ce s’a întâmplată în Serbia.

„Abdicarea regelui Milană — <jise 
șefulă radicală — era ună faptă hotărîtă 
încă înaintea revisuirei Constituțiunei. 
Partidulă radicală a pusă 'acestă condi- 
țiune sine-qua-non pentru votarea nouei 
charte, fiind-că nu mai puteamă ave 
absolută nici o încredere în cuventulă lui 
Milană. Acestă monarehă d’atâtea ori 
șl-a călcată cuventulă, încâtă era cu ne
putință a te mai lua după celea ce pro
mitea elă. Apoi mai e și altă conside- 
rațiune, partidulă radicală n’a putută să 
ia asupra-șl imposibila misiune de-a rea
bilita pe regele Milană în opinia publică, 
care-lă desprețuesce și urește. Fostulă 
ministere radicală, compusă din florea 
partidei nostre, s’a compromisă în ochii 
națiunei numai pentru-că a acceptat pu

terea, și acesta din causă, că Milană se 
consideră ca ună rege tiran, care vrea pe- 
rirea țărei. Mai cu semă țărănimea e con
tra sa.

„Când s’a votată noua Constituțiune, 
regele Milană a încercată să calce con- 
dițiunea care i-s’a pusă, der s’a convins 
curendă, că nu mai pote merge mai de
parte, că presența sa pe tronă va aduce 
mari calamități și că decă nu’i pasă tocmai 
de țeră, apoi persona sa amenințată l’a 
silită să se țiă de cuvântă. Asupra spi
ritului său timidă a produsă mare im
presia atitudinea rece a partidei năstre, 
care imediată după ce a votată noua 
Constituțiune, a rămasă în espectativă. 
Anume amă așteptată abdicarea regelui. 
Complotulă descoperită aci la BuourescI 
de cătră bietulă RaievicI, ministrulă 
nostru, e o glumă. Nimică seriosă n’a 
fostă în acestă afacere, — ună agentă 
provocatoră a îndemnată pe doi-trei ti
neri fără esperiență de a urzi ună com
plota în contra vieței regelui Milană. 
Complotă de copii! RaievicI a credută 
nemerită să se folosescă de acesta pen
tru cariera sa. Der bietulă omă a fă
cută ună pasă rău pentru astă-dată.

„Pentru Austria abdicarea nu e nici 
o surprindere; pentru densa surprindere 
era votarea Constituțiunei. Apoi Au- 
stro-Ungaria scia deja, că nu mai pote 
susține pe Milană în contra națiunei în
tregii

Diareic rnsesci despre regenții serin.

piarele rusescl nu se mulțămescă 
numai cu abdicarea regelui Milanu. Nu 
le place generalulă Proticl, fiindcă e 
„austrofilă“, dică ele. „Noskovskija Vje- 
domosti11 dice, că situațiunea cea critică, 
în care se află Serbia de când s’a rupăt 
de Rusia, nu s’a înlăturată prin abdi
carea regelui Milană, ci s'a încordată. 
„Regenții, dice foia rusescă, n’au auto
ritate în poporă, certele de partidă se 
voră mări, deorece pe tronă e ună rege 
minorenă. Regenți naturali și cu auto
ritate ar pute fi numai exilatulă metro- 
polită Micliailă și regina Natalia. Decă 
Ristici mai are o scînteiă de iubire de 
patriă, atunci trebue, decă nu de jure, 
der de facto să le predea loră suprema 
conducere a Serbiei Totă așa și cele
lalte foi rusescl eră rechiămarea me- 
tropolitului Micliailă și a reginei Natalia 
și „Grașdanin11 aduce în fruntea sa o 
„scrisore cătră RisticU, în care-lă sfă- 
tuesce să recheme pe esilațl, se mergă 
mână ’n mână cu Rusia și — să scuture 
constituționalismulă.

SCIRILE PILEI.
Industria de casă. In timpulă din 

urmă amă observată cu bucuriă, că s’au 
făcută pași forte serioși pentru desvol- 
tarea și propagarea industriei de casă în 
diferitele părți locuite de Români. Ast
feliu Escelența Sa Dr. Ioană Fancea, 
Metropolitulă dela Blașiu, sub Nro 490 
din 1889 a adresată o circulară cătră 
întregu clerulă archidiecesană, prin care 
Escelența Sa stărue, ca învățătorii să-și 
însușescă desteritatea recerută în lucrulă 
de mână, seu industria de casă, pentru 
ca apoi s’o potă propune cu efectă în- 
vățăceiloră din școlele poporale. Spre 
scopulă acesta Escelența Sa r.comandă 
învățătoriloră din archidiecesa Sa opulă 
d-lui G. Moiană, apărută sub titlulă
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„Lucrulă în școlă". De altă parte d-lă 
Iraclic Porumbescu, parochă și exarehă 
în Frătăuțulă-nou din Bucovina, a făcută 
totă posibil ulă, pentru ca instruirea lu
crului de mână să se propage și în șed- 
lele poporale românescl din Bucovina. 
D-sa, consultându-se cu mai mulțl învă
țători și învățătore române din diferite 
localități ale Bucovinei, au hotărîtă să 
deschidă în 3 ferii de peste vâră ună 
cursă, la care suntă invitați a participa 
pe lângă diferiți învățători și învățătore, 
încă și câte 2—3 tineri eșitl din școli 
de prin tote comunele. Cu propunerea 
lucrului de mână la cursurile din Fră- 
tăuțulă-nous’a însărcinată d-lă C. Mușlea, 
zelosulă nostru învățătoră din Brașovă, 
căruia d-lă părinte I. Porumbescu i-a o- 
ferită gratuită întreținerea și cuartirulă, 
și pe lângă asta d-lă Mușlea va primi 
o remunerațiă de 40 fi., precum și spe
sele de călătoria.

* * *
In afacerea regalieloni. Ministru-pre

ședinte ungurescă Tisza a presentată ca
merei deputațiloră ună proiectă de lege, 
privitoră la prelungirea terminulni de a- 
nunțare a despăgubiriloră de regalii pănă 
la 30 Aprilie n.

* * *
„Meseriașulu Românii," associațiune 

de credită și depuneri în Brașovă, șl-a 
încheiată bilanțulă său cu 31 Decemvre 
1888 astfeliu : Contulă-capitală 29,150 fl., 
depuneri 5449 fl. 43 cr., fondă de re- 
servă 100 fl., profită curată 298 fl. 65 cr.

** *
Din Predeal!! ni-se scrie cu data de 

28 Februarie v.: Cu privire la soirea 
despre foculu din Zilele trecute, vă co
munică, c’a arsă numai școla, care era 
clădită și îndestrată de vredniculă supe- 
rioră ală mănăstirii Predeală, der mă
năstirea a rămasă ueconsumată de flă
cări întocmai ca rugulă din muntele Sinai 
și noi Predelenii ne miramă, ca și Moise 
proroculă, cum o păzeau de flăcări fal
nicii brazi plantați totă de vredniculă 
superioră ală mănăstirii, pe care adl îlă 
felicitămă cu toți. Vă mai rogă a rec
tifica scirea publicată după „Epoca", 
cumcă trecerea pe la Predeală în Aus- 
tro-Ungaria s’ar pute face fără pașaporte, 
fiindă scirea acesta neesactă. Eșirea și 
intrarea tuturoră călătoriloră prin acestă 
punctă se face observându-se cu totă 
rigorea prescripțiunile privitore la pașa
porte de cătră ambele state."

* * *
„Vrea să se maghiariseze“. 

lulă acesta reproducă Ziarele
următorea scire : „Inspectorulă de școle 
ală comitatului Bistrița-Năsăudă a ra
portată în ședința din urmă a comite
tului administrativă, că proprietarii și 
gazdele din Pintică (Pintak) au cerută 
dela elă, ca să le dea ună mijlocă de a 
pute învăța copiii loră câtă mai curândă 
limba ungurescă, de care au așa mare 
lipsă. Rogă pe inspectorulă, ca să le 
trimită cărți de școlă ungurescl, adău- 
gendă, că învățătorulă școlei comunale 
îi va învăța unguresce". Pentru ca bu
curia „patrioțiloră" să fiă și mai mare, 
foile ungurescl observă și aceea, că lo
cuitorii comunei Pintică suntă Sași, a- 
flându-se printre ei preserată abia ici 
colea câte-ună Maghiară. Așa departe 
să fi ajunsă Sașii? Nouă nu ne vine a 
crede, nu scimă însă ce credă foile na
ționale săsescl.

** *
Fabrică de celulosă se înființeză în 

ZârnescI cu ună capitală mare de o so
cietate cu acții. Construirea fabricei s’a 
încredințată, preum aflămă, cunoscutei 
firme Kaiser și Kellhofer, care a între
prinsă și a esecutată multe lucrări în 
Ardeală.

** *
Donațiune. Princesa Alina Știrbei a 

dăruită Academiei române 20,000 lei, 
avândă a se da din veniturile acestei 
an mp. premii pentru scrieri vrednice.

** *
Curaju românesc!!. Ni-se scrie de lângă 

Urișulă inferioră: „In 1 Martie n. d.

George Ternoveanu, notară cercuală în 
Urișă, în timpă de 1’/2—2 ore, încun- 
jurândă cu vestiții vânători din cele 
două Urișe 2 mistreți (porci sălbatici), 
pe unulă l’a împușcată susă numitulă 
notară, er pe ală doilea, după ce l’au 
obosită cu cânii de vânată, l’au prinsă 
viu, aruncându-se chiar îndrăsnețulă no
tară în spatele mistrețului și prinZân- 
du-lă de urechi, a chemată în ajutoră și 
pe ceilalți vânători. Cu toții apoi s’au 
grămădită pe fieră, au legat’o și au dus’o 
pănă în comună, der neavândă locă în
chisă destulă de bine și tare, au jun- 
ghiat’o. Amândoi mistreții au cântă- 
rîtfi câte 80 de chilograme.u

* * *
Conferința D-lui Holub, despre care 

amă amintită, se va țină poimâne, Vineri 
sera, la 8 ore în sala hotelului Nr. 1. 
Prețurile de intrare suntu: cercle : 1 fi. 
50 cr., scaună 1 fi., stată 50 cr., scaună 
pe galeriă 60 cr., stată 40 cr. Bilete 
află la librăria Albrecht și Zillich.

* 
* *

Sinucidere. „Kolozsvar" raporteză 
data de 9 Martie n.r AZl după amedl la 
2'/2 ore, sublocotenentul ă Carolă Man- 
gesius dela reg. 51 de inf. a dată unui 
infanteristă în casarma cea mare o pușcă 
Mannlicher poruncindu-i să ’mpusce cu 
ea țintind u-i fruntea. Soldatulu asculta, 
împușcă dela o distanță de trei pași a- 
supra oficerului, care căZu mortă la pă
mentă cu fruntea pătrunsă de glonță. 
Nenorocitulă e fiiulă locot. felmareșală

. Nu

S6'

CU

în pensiune Mangesius din Mediașă. 
se scie motivulă sinuciderei.

*♦ *
. Studenți relegați. Din Pojună 

scrie, că directorulu seminariului de 
vățătorl în Tyrnau a eliminată din ins- 
titută pe elevulă din cursulă anului ală 
patrulea Iosif L. principalulă arangiatoră 
ală unui tărăboiu, ce i-l’au făcută elevii 
seminarului căpitanului poliției din Tyr
nau, din pricină că autoritatea poliție- 
nescă a oprită a se face de cătră tine
rimea studiosă ună convoiu, cu scopă 
de a protesta contra legii militare.

** *
0 oetă de hoți organisată bântue di

feritele puncte ale kulturegyletistului 
Clușiu, furândă mai ou semă găini și 
alte pasări de casă.

* * *
Represalii la granița de cătră Rusia. 

Comisarii austriacl dela granița de cătră 
Rusia nu permită trecerea din Rusia în 
Austria, decă biletele de trecere date de 
oficiele cercuriloră de graniță pe timpă 
de 8 Zile nu suntă visate de ună con- 
sulată austriacă. Acesta însemneză cas- 
sarea bileteloră, pentru că trimiterea bi- 
leteloră la consulatulă generală austriac 
din Varșovia e împreunată cu perdere 
și de timpă și de bani. Măsura acesta 
s a luată din pricina șicaneloră, ce le fă
ceau Austriaciloră Rușii la trecerea loră 
în Rusia.

G. D.

Sub tit- 
ungurescl

se 
în-

* * *
Omori!. Cismarulă Szudovinszki din 

Eperies a comisă ună îndoită omoră, 
cu scopă de a jefui. Cu mare greutate 
șl-a mărturisită crima, după ce la o nouă 
perchisițiune domiciliară s’au găsită bani, 
marfă de pele și haine pătate de sânge, 
precum și o secure plină de sânge. Vie- 
timele suntă o femeiă și ună băetă. 
Femeia ucigașului încă a fostă arestată, 
fiind-că a voită să introducă în arestă 
bărbatului ei mâncări

** • 
In

s’au
spargeri, fără ca

otrăvite.

Nesiguranță.
gure săptămâni 
nouă furturi și 
ția locală să fi dată până acjl de 
făptuitoriloră. Strașnică polițiă!

cursulă unei sin- 
comisă în Pesta 

poli- 
urma

in ședința dela 7 Martie, Blasius 
Orban vorbi contra §§ 24 și 25, pe când 
K. Varasdy vorbi pentru proiectă și pen
tru moțiunea lui Gajary.

Fenyvessy Zice, că învinuirea făcută 
oposiției de ministru-președinte, că atacă

comunitatea armatei și că nu vrea să’i 
încuviințeze nimică, este o denunțară 
ușuratică în susă și o cutezată suspicio- 
uare în josă. întrebă pe iministrulă 
Tisza, ca ce dreptă cercurile militare 
încă totă ignoreză pe „și" vorbindă nu
mai de „armata c. r.“ ? Moțiunea lui Ga
jary nu oferă garanții. Familiile, ai că- 
roră fii căZendă la esamene voră servi 
ală doilea ană, voră prinde ură contra 
armatei. Mai puțină îndreptățită a con
damna demonstrațiunile tinerimei e mi
nistru-președinte („eljen" în dreptă „hoch, | 
hoch, hoch" în stânga), care înainte cu 
14 ani, când după fusiune studenții i-au 
făcută conductă cu torțe, i-a numită pe 
tineri: speranța și viitorulă patriei.
(Strigări din oposițiă : Acum o numesce 
adunătură!) și le-a declarată, că ar fi 
tristă, decă tinerimea nu s’ar îngriji de 
interesele ei. Acum pune s’o împrăștie 
cu lovituri de sabiă. Vorbitorulă îșl bătu 
jocă apoi de poeții partidei guvernului, 
Visi, Gyulay, Szontagh și chiar ministrul 
Fabinyi.

Secretarulă de stată Derzeviczy dise, 
că disposițiunile nouei legi nu amenință 
nici limba nici cultura ungurescă. Acu- 
sațiunea făcută de oposițiă în privința 
acesta e o comediă. 
stânga). Ordinațiunea 
strucțiune în privința 
decă ar vrea cineva s’o
sâ retragă și întregă planulă de învăță- 
mentă și chiar o parte a legii școleloră 
medii. A'orbitorulă respinge imputarea 
de germanisare, arată eu date succesele 
strălucite dobândite de cultura ungu
rescă și de ideia de stată maghiară în 
ultimii 14 ani. Nu crede . că stânga 
estremă ar considera ca ună compli
mentă, decă s’ar susține despre ei că nu 
sciu limba germană; der dela genera- 
țiunea următore pretinde cu totă serio- 
sitatea, să se opună vedl domne din pa- 
triotismă învâțărei limbei germane (Vii 
contraziceri în stânga.) Și asta se nu
mesce politică culturală! Noi avemă tre
buință de efectulă culturiloră streine, și 
între acestea de ală culturei germane, 
pentru ca se ne putemă desvoltă propria 
nostră cultură. (Vii aplause). Căci cul
tura nostră nu e atâtă de progresată, 
ca să ne putemă lipsi de binefăcâtorulă 
efectă ală unei culturi progresate. Vor
bitorulă, Zice că e ridiculă imputarea de 
germanisare, constată progresulă celă 
nespusă de mare ală limbei ungurescl 
pe tote tărâmurile instrucțiunii.

(Contraziceri în 
ministrului de in- 
limbei germane, 

retragă, ar trebui

Din camerile române.

Camera. Ședința dela 20 Fe bruarie.
D-lă N. Ionescu interpcleză pe d-lă 

ministru de culte asupra unoră afaceri 
ale Lavrei române dela muntele Atosă.

D-lă Seulescu, ținendă locuia rapor
torului Popescu, citesce art. 1 din pro
iectulă maiorității delegațiloră, ast-felă 
concepută: „guvernulă este autorisată a 
vinde în condițiunile legii de față mo
șiile statului".

D-lă N. Ionescu susține a se pune 
cuventulă de împroprietărire, în locă de 
vendare și a se întinde nu numai pe 
moșiile propriu Zisă ale statului, der și 
pe moșiile constituite domeniului coronei, 
împroprietărirea să se facă cu ună dreptă 
la pămentă.

D-lă Dobrescu-Argeșiu vorbesce în 
cestiune generală, din punctă de vedere 
istorică, socială, economică și politică, 
aretândă că leculă nu pote fi decâtă în 
revederea legii dela 1864 pentru foștii 
clăcașl, în aplicarea legii de revisiă a 
însurațiloră din 1887 și în ajutorulă ce 
trebue să se dea prin legea actuală. A- 
supar art. I din proiectă declară, că n’are 
nimică de disă. D-lă Seulescu arată ne
cesitatea constituirii micei proprietăți, la 
care scopă nu corespunde proiectulă 
majorității delegațiloră și der se procla
mă contra lui.

Articolulă din proiectulă maiorității 
este primită.

Se citesce art. 2 astfelă concepută: 
„tote moșiile Statului se potă vinde în 
totală seu în parte, însă numai în loturi 
de câte 5, 10 și 25 hectare, locuitoriloră 
români cultivatori de pămentă. Moșiile 
caii au întindere de pădure mai mare 
de 50 hectare nu se potă vinde decâtă 
reservându-se pe sema Statului pădurea 

cu perimetru și cu servitutea de drumă 
necesară pentru conservarea și esploatarea 
ei. Perimetrulă și drumurile necesare 
se voră determina înainte de punerea în 
venclare a moșiei".

D-lă Valet iană UrsianU, arătândă că 
acestă articolă cuprinde cele mai mari 
principii ală legii, și acum timpulă fiindă 
târdiu, ‘ '
pe

cere a se amâua desbaterea lui 
mâne. — Camera admite.

Camera. Ședința dela 21 Februarie. 
D-lă C. C. Dobrescu depune o peti- 

țiune subscrisă de peste 300 meseriași 
din Ploescl, prin care ceră a nu se des
ființa tarifulă autonomă și a se înființa 
o bancă de credită.

La ordinea Zilei este urmarea dis
cuției asupra art. 2 din legea pentru vân- 
Zarea moșiiloră statului în loturi mici 
săteniloră.

Dlă Valeriană Ursianu are cuventulă 
asupra art. 2. D-sa arată, că încă dela 
1878 a scrisă o carte „La lotta pella 
terra", ale cărei couclusiunl suntă acuma 
primite în totă lumea civilisată. D-sa 
a scrisă în „Națiunea" o serie de arti
cole. Discută minimulă cerută pentru o 
familia de țărani. Arată că aZl nu’i de 
ajunsă cu ună Iotă de 6 hectare, der cu 
timpulă va ajunge; și d-sa se unesce cu 
lotulă de 7 hectare. De e pentru cuven
tulă împroprietărire în locu de vânZare. 
D-sa arată, că domeniile cordnei nu-să o 
proprietate adevărată.

D-lă C. Popovici vorbesce în contra 
art. 3 din proiectulă delegațiloră. Sus
ține amendamentulă presentată de d-sa, 
în sensă ca să nu fiă categoria printre 
țărani, toți să aibă câte 6, uu unulă să 
aibă 6 și altulă 25. Susține de aseme
nea ca să se prevadă în acestă articolă 
că și „învățătorii și preoții să aibă drep- 
tulă de a cumpăra pământuri, câte 6 
hectare", deși dânșii nu suntă esclușl din 
acestă lege, trebue să se prevadă precisă 
chiar cuvintele de mai susă, ca pe urmă 
să_ nu se dea interpret a ți uni greșite aces
tui articolă.

D-lă 1. Lahovary: Camera conserva
tors voesce educațiunea unei proprietăți 
intermediare între proprintatea mare și 
aceea mică. Statulă are o mică canti
tate de pămentă, elă nu e de locă obli
gată a le ține, are interesă ca să le 
venZă, deore-ce nu e bună cultivatoră. 
E întrebare cui să le vânZă ? Decă 
s’ar lua cestiunea din punctă de vedere 
fiscală, ar putea să le venZă cui ar da 
preță mai mare. Statulă însă, care se 
gândesce la viitorulă său și care i'vede, 
că în țâra nostră proprietatea mare e 
destulă de representată, voesce să venZă 
moșiile călugărescl țăraniloră. D-lă La
hovary combate vinderea continuă ca fi
indă periculosă. D-sa se pronunță con
tra inalienabilităței, țăranulă să nu-șl potă 
vinde pământulă. Statulă în interesulă 
conservațiunei sale și a viitorului vinde 
moșiele la țărani pentru a crea o pro
prietate int rmediară între aceea mare și 
aceea mică.

D-lă Dobrescu-Argeșu, având curentul, 
face tabloidă stărei țăranului română. 
Arată din ce se compune alimentația 
sătenului. Demonstră clară câtă chel- 
tuesce ună țărână în cursulă unui ană. 
Din cifrele espuse de d-sa se vede, că 
ună țărână face cheltuell, nu mai multă 
de 550 lei. Se declară în contra arti
colului 2 din proiectulă comitetului de
legațiloră. Propune a se modifica în 
altă sensă acelă articolă.

Senatulu. Ședința dela 21 Februarie. 
D-lă P. Grădișteanu îșl desvoltă in

terpelarea adresată ministrului de interne 
privitore la taxa ilegală pusă de pri
măria capitalei pe câni. D-sa arată, că 
acestă ordonanță e neconstituțională, 
atingătore la libertatea cetățeniloră și 
declară, că la nevoiă îșl va apăra cu arma 
cânele cu sgardă (nu a primăriei) când 
ună agentă comunala ar voi să-lă ucidă.

D-nii miniștri de interne și lucrări 
publice declară, că acestă taxă nu e o- 
bligătore decâtă pentru proprietarii, cari 
voră lăsa cânii să umble pe stradă.

Corespondența „Gaz. Trans.“

Sinodă Epar chiuia gr. cat. in Tergulu- 
MurUșului.

Pe Ziua de 7 Martie n. 9 bre a. m. 
(Joia l-a din paresiml), conformă deci- 
siuuei sinodului de tdmnă din 1888, și 
conformă, usului a convocată Prea onor, 
d-nă Protopopă Basiliu Hossu sinodă 
eparchială la locuința protopopescă în 
Tergulă-Murășului.

Adunându-se preoții tractuall pe ora 
numită, Prea demnulă și zelosulă d-nă
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Protopopii deschide ședința prin o vor
bire pătrundetore, carea insufla în inima 
fiecărui membru sinodala una zela prea 
înflăcărată cătră cele ce aveu a se face. 
Se pășesce la ordine, și anume :

1. Se cetesce cercularula 17 metro
politana Nr. 721 — 1889, ala cărui con
ținuta este : Escelența Sa Prea Sfințitula 
și Vredniculă Metropolita Dr. Ioană 
A ancea a depusa la Prea Ve.neratulO 
Capitula metropolitana 100 acții de-ale 
„Economului", instituta de credita și de 
economii în Clușiu, cu aceea destina- 
țiune perpetuă, ca capitalulă acesta, în 
sumă nominală de 5000 fl. v. a., să for
meze una capitala radicala la înființarea 
fondului de pensiune pentru preoții in
valizi archidiecesanl, din ale cărui ve
nite anuale, și pănă când s’ar pute mări 
acesta fonda spre o provisiune mai bună, 
încependa încă din anula curenta sâ se 
dea pensiuni anuale câte de 50 fl. pănă 
la 100 fl., după cum voră admite venitele 
anuale și numârulă preoțiloră invalidl. 
Mai departe Prea Sfințitula Domna fun- 
datoru provocă, ca în fiăcare Eparchiă 
să se țină sinode, în care să se desbată 
causa augmentărei acestui fonda, luân- 
du-se privire la următorele întrebări: 
că ore

a) gata ar fi derula eparchiala a 
contribui anuala la augmentarea fon
dului preoțilorO invalidl înființată cu de
punerea sumei indicate mai susă ori 
ba ? și

b) decă da, câtă ar voi să contribue 
la acelă fonda fiecare preotă eparchiala 
pe ană? și

c) pe câtă timpă ar fi să se oblige 
fiăcare preotă eparchiala la acestă con- 
tribuire anuală? apoi

d) cu ce modalitate să se incasseze 
contribuirile, ce s’ar oferi, și pe ce timpă 
să se administreze acelea la cassa cen
trală din Blașiu ?

Se aduce conclusulă următoră după 
o desbatere scurtă: La punctulu a) cu 
unanimitate răspunde clerulă eparchiala 
cu da, din totă inima; la b) câte 3 fl. 
v. a. voiesce a contribui anuala fiecare 
preotă eparchiala; la c) pe 10 ani se 
obligă preoții eparchiall la acestă con- 
tribuire anuală; la d) astfelă de contri- 
buiri anuale să se incasseze cu ocasiunea 
sinodului de tomnă, când apoi îndată 
să se prede cassei centrale în Blașiu.

Conclusele depuse la protocolă se 
subșternă Prea Veneratului Consistoriu.

2. Se aduce o mulțămită protoco
lară, subscrisă de fiecare membru sino
dala, Escelenței Sale prea bunului nos
tru Domnă Metropolita pentru acesta și 
alte nenumărate binefaceri arătate 4'1- 
nică față de cleră și poporă, precum și 
de totă națiunea.

3. După acestea merge derula în 
Sfânta biserică, unde onor, d-na preotă 
ală Tirimiei-marI Alesandru Maioră emo
ționată, rosti pentru exercițiile pie o cu
vântare bisericescă pătrundătăre; la finea 
esercițiiloră Prea Onor. D-nă Protopopă, 
îngenunchiândă cu toții, cetesce molitvele 
mărturisirei după care alegendu-se doi con- 
fesionarl urmă mărturisirea. Terminân- 
du-se și acesta, clerulă se adună erășl 
îu sala de ședințe unde după mai multe 
propuneri, desbaterl și concluse, sub- 
scriindă protocolulă, Prea onor, d-nă 
Protopopă mulțămi membriloră pen
tru participarea la sinodă și pentru buna 
înțelegere, închi4enda prin acesta ședința.

Z7»w credincioșii.

Convocare.
Despărțămentulă I-iu ală „Reuniunei 

învățătoriloră rom. gr. or. din Districtul 
ală X-lea Brașovă** îșl va ț ne adunarea 
sa generală Joi, în 9 (21) Martie a. c. 
în sala caseloră bisericescl rom. din Sa- 
tulungu, și anumită dela 9—12*/2 ore a.
m. și dela 3—5 ore p. m.,la care suntă 
invitați prin acesta de a participa toți 
on. membri ai acestui Despărțământă, 
împreună și cu alte persons amatore de 
școlă.

Obiectele ce voră ave de a se pertracta 
în acestă adunare voră fi:

1. Conformă decisiunei și însărci- 
nărei onorat, comitetă centrală ală reu- 
niuuei prin hărtia sadtto: Brașovă 9 21 
Februarie 1889 Nr. 17'889, se voră des- 
bate temele :

a) „Mijlocele prin cari s’ar putea in
troduce mai cu înlesnire lucrulă de 
mână în școla poporală.1* b) „Autoritatea 
învețătorului în și afară de școlă și mij- 
locele de a o susține.1*

2. Propuneri de sine-stătătore.
Satulungă, în 23 Februarie 1889.

Ioană Dorea, Nicolae Ddrseanu, 
preș. desp. secretarii.

Brasovii, Martie 1889.
Reuniunea femeiloră române, și crăciunulă 

în Deva*).
Răspundă la „desmințirea1* (?) apărută 

în „Gazeta Transilvaniei1* Nr. 14, a lui 
F. H. Longină, recte Hosszu, bărbată de 
încredere (?> ala „reuniunii femeiloră ro
mâne din comitatulă Hunedorii**, des- 
mințire a unui articolă din nr. 7 ala 
„Tribunei**, ce stă însă în strînsă legă
tură cu continuarea lui din nr. 8.

Tn polemic personală nu ’ml este 
scopulu să intru.

Nu personele, ci faptele personeloră 
cu activitate și angajamente publice îmi 
vora servi de basă.

Intru câtă am fostă însă pe nedreptă 
atacata personală, trebue să mă apără, 
învinuirile suntă prea mari, prea grele, 
decâtă să le potă ignora. îmi ceră în
miită scusele, că sunt silită a mă apăra 
pentru prima dată înaintea frațiloră mei 
Români, atacată de ună Română.

Am fostă deputată la congresulă naț. 
bisericescă, la sinodulă archidiecesană, 
am fostă candidată și în sesiunea actuală, 
sunt membru în sinodulă protopresbite- 
rală gr. orientală, am fostă delegată ală 
conferenței naționali ultime, sunt membru 
în representanța comunală, epitropă ală 
bisericei gr. or. din Deva, secretară ală 
reuniunii femeiloră, ală reuniunii de în
mormântare de mine întemeiată eu con- 
cursulă tatălui meu, membrulă unei fa
milii inteligente românescl în desvoltare, 
cu legături largi, am legături cu cele mai 
bune cercuri românescl din țeră, sunt bine 
cunoscuta și îmbrățișată cu multă căl
dură chiar și în momentulă de față de 
cei dinteiu Români în Brașovă, am prie
tini în și afară de țeră în posițiunl res
pectabile, cari țină multă la mine, și în 
sfârșită am angagiamente publice, și are 
dreptă F. H. Longină seu orl-cine al
tuia a’ml ataca faptele, decă suntă rele.

Să ’nțelege acelașă dreptă îlă am 
apoi și eu față de angajamentele pu
blice ale lui F. H L. și a altoră băr- 
baț-.

In casulă de față F. H. Lon
gină e der acusatoră publică, Augustă 
A. Nicoră: acusată publică, judecătoră 
e: publiculă mare. F. H. Longină 
4ice:

1. „Nu este adevărată, că reuniu
nea femeiloră române din comitatulă 
Huniedorei** prin adunarea sa generală, 
seu prin comitetulă seu, ca atare, anulă 
trecuta seu și anulă acesta să fi aran- 
giată pomă de Crăciună în Deva, de 
ore-ce amintitulă pomă, sâu dară de 
Crăciună, dată școlariloră și fetițeloră 
dela școla gr. or. din Deva și anulă tre
cută și anulă acesta s’a colectată de 
cătră „damele române din Deva“ și nici 
decum „de cătră reuniunea femeiloră ro
mâne.**

In genere omulă seriosă desminte 
aceea ce 4'ce cineva, nu aceea, ce însuși 
făuresce, spre a atăca pe cineva; etă ce 
4ică eu :

In lipsa domnei presidente, mutată 
la Aradă, d-na vicepresidentă a convo
cată damele din comitetă aflătore in Deva 
la o consultare spre a le angaja la con-

♦) Ținenda sâmă de dreptulă de apărare, 
dimii loca acestei corespondențe lăsânda răs
punderea pentru cele cuprinse în ea în sarcina 
scriitorului. Red. 

lucrare. Hotărîrea unanimă fu, că reu
niunea, ca atare, să contribue din ală 
său 5 fl., er restulă să se colecteze sub 
firma reuniunei. Premergătoră și amin- 
tescă apoi, că spre arangiarea pomului 
de Crăciună.

Va să dică F. H. L. nu a avută te- 
meiu a desminți, cumcă: a) pomulă eră 
ciunului l’ar fi arangiată la anula 1887 
seu 1888 reuniunea prin adunarea sa 
generală ; b) prin întrega comitetulă său, 
carele constă din 12 m. ordinari, 6 su- 
plențl, 6 bărbați de încredere și func
ționari.

Ună lucru, ce privesce numai aju
torarea fetițeloră și școlariloră săraci 
dela scola gr. or. din Deva, unde reu
niunea jertfesce din fondulă său la anulă 
1887 10 fl., la 1888 5 fl., er restulă se 
colecteză prin membri din comitetulă 
reuniunei aflători în Deva să pote face 
și fără convocarea întregului comitetă. 
Nu paternă pretinde dela damele și 
domnii externi din Orăștiă, Hațegă, 
Aradă, Baia-de-Crișă etc. să ne viă la o 
ședință a comitetului.

O ulteridră aprobare seu desapro- 
bare a comitetului și a adunării gene
rali are să urmeze negreșită.

Și decă pseudomaioritatea F. H. 
Longină nu s’a genată a face o alarmă 
publică, deorece — vedl domne — la 
actulă împărțirei daruriloră crăciunului 
d-sa a rămasă busumflată acasă, dău 
festivitatea mișcătore de inimi s’a pe
trecută în tocmai așa de splendidă, ca 
și fără d-sa, precum am descris’o eu în 
„Tribuna** Nr. 7 și 8.

piua primă a Crăciunului fiindă, 
unii au rămasă în familiă, ca de obiceiu, 
alții îșl petreceau, er cei ce „uneltescă** 
și nu se „sfiescă** a face „neplăceri** 
pseudomaiorității F. H. Longină, au mersă 
frumușelă la școlă, în frunte cu părin
tele protopresbiteră Ioană Papiu, toto
dată bărbată de încredere ală reuniunii, 
urmată de părintele George Nicoră, mai 
mulțl bărbați fruntași din Deva cu so- 
țiele, comitetulă parochială și ună po
poră numărosă. Tote au decursă în cea 
mai bună ordine, cu pietate și spre o- 
norea reuniunii femeiloră.

Și ce au fostă urmările? In 14 (file 
s’a întreită numerultl școlariloră. Ună 
lucru, ce nu l’amă fi putută ajunge de
câtă numai pe acestă cale. Fetițele și 
băieții suntă toți bine îmbrăcațl cu cele 
de lipsă și învățămentulă înainteză.

Pentru acestă „afrontă** trebue 
pseudomaioritatea F. H. Longină să facă 
o desmințire cu afirmațiunl făurite de 
d-sa cu ficții advocațiall.

(Va urma.) 
August A. Nicoară m. p. 

secretară ală reuniunii femeiloră 
române din comit. Hunedorii.

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

Parisîi, 13 Martie. Președintele 
republicei Camot a primită în au
diență pe ducele de Aumale, care 
a mulțămită pentru permisiunea 
ce i-s’a dată de a se’ntârce în 
țeră. Comisiuuea camerei a ho- 
tărîtu ac}I să ia interogatoriulă de- 
putațiloră Laguerre, Laisant, Tur- 
quet.

Belgradu, 13 Martie. Prin re
forma armatei permanente speră 
ministrulă a face o economiă de 
cinci milidne.

DIVERSE.
Academia de sciințe din erlind va 

trimete în vara anului acestuia o cora
bia, care va percurge din Gronlanda pănă 
în Brasilia Oceanul-atlantică spre a căuta 
tăte materiile animalice și plantice ce 
se voru afla pe nivelulă mărei. In ca- 
pulă societății de învățațl, cari voră în
soți acestă corabia, ce va porni dela 
Hamburg se va afla profesorală Hensen 
din Kiel. împăratule Wilhelm IJ a 

dăruită pentru acestă întreprindere 80 
de mii mărci din fondulă de disposiți- 
une; celelalte cheltuell le va purta Aca
demia.

Franz Xaver Gabelsberger, care se 
pote număra între cei dinteiu inventa
te rl, a căruia invențiune a contribuită 
multă spre folosulă și mântuirea neamu
lui omenescă, e acela, care a inventată 
stenografia. Elă fu născută la 9 Februa- 
riu 1789 în Germania, în orașulă Mun- 
cben. Locuitorii acestui orașă au ser
bată in 9 Febr. a. c. aniversarea de o 
sută de ani dela nascerea acestui mare 
inventatoră cu grandiose și diferite fes
tivități. Statua lui de bronză, pe care 
o pregătea orașulă Munchen pentru ani
versarea seculară, nu putu fi terminată. 
Se promite însă, că se va termina în 
vara anului acestuia.

Necrologfi.

Subsemnații în numele loră, a con- 
sângeniloră, amiciloră și amiceloră, pre
cum și a tuturoră cunoscuțiloră, cu inima 
înfrântă de durere aducă la trista cunos- 
cință că Emilia Popii născ. Gradoviciu, 
sufletulă de soțiă celă mai curată, cela 
mai sinceră, celă mai blândă, inima de 
mama cea mai iubitore și devotata fiică, 
soră, nepotă, noră, cumnată, și amica cea 
mai bună, în frageda ei vieță de 19’/2 
ani și o fericită viețuire conjugală de 
3’/2 ani, după ună morbă consumătoră 
de plumânl abia de 7 dile, în 1 Martiă 
a. c. st. n. la 8 ore dimineța șl-a dată 
nobilulă său sufletă în mânile Creato
rului. Rămășițele ei terestre se voră 
depune îu 4 a 1. c. după amedă la 2 ore 
în cimiteriulă bisericescă gr. cat. lângă 
cele a decedatului ei părinte și fiiu. 
S.-Ulecă, la 1 Martie 1889 c. n. Fiă-i 
țărâna ușoră și amintirea binecuvântată!

Ioană Popă, preotă gr. cat. ca soță, 
Veturia Otilia Popă ca fiică. Rosalia 
Gradoviciu născ. Stanciu ca mamă, Ma
ria Maioră născ. Gradoviciu ca soră. 
Maria Stanciu vid. protopopesă ca bună, 
Agafta Simonca vid. Popă ca socră. 
Georgiu Gradoviciu advocată, Anica 
Hansea n. Gradoviciu, Marta Ciurcașiu
n. Gradoviciu, Liviu Stanciu, Georgiu 
Stanciu preotă gr. cat., Maria Bărnuțiu 
n. Stanciu notăresă, ca unchi și mătușl. 
Grigorașiu Popă, Maria Prundușiu, Geor
giu Maioră, Laura Popă m. Stanciu, 
Demetriu Bărnuțiu, notară, ca cumnațl 
și cumnate.

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Vend. 9.48
Arginta româneseti - ti 9.35 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.60 9.62
Lire turcescl - - - n 10.84 ti 10.88
Imperiali - - - - ti 9.84 n 9.88
Galbinl 5.62 ti 5.65
Scris, fonc. nAlbina“6°/0 ti 101.— n

n r.- n &°/0 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - 128.— 129.-
Discontuld - - - - 6’/,-•8% pe ana.

Cursnlu la bursa de Viena 
din 11 Martie st, n. 1889.

Renta de aură 4"/0 ------ 101.40
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.=
Imprumutula căilora ferate ungare - 146._
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostil ungare (1-ma emisiune) - . 99.20
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - - 120_
Amortisarea datoriei căilora ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 114.60
Bonuri rurale ungare ----- 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - IQ4.75
Bonuri rurale Banată-Timișa ... 104.75
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.75
Bonuri rurale transilvane - - . . 104.75
Bonuri croato-slavone ----- ini 5/1
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ............................... 99 35
Imprumutulil cu premialii ungurescil 137.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.................................................
Renta de hârtii, austriacă - - . . 8315 
Renta de argintii austriacă - . . - 83.75 
Renta de aură austriacă ----- 111,45 
LosurI din 1860   140.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 890._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 807.75 
Acțiunile băncei de credita austr. - 302.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5 69
Napoleon-d’orI - 9,52
Mărci 100 împ. germane - - - . 59.45 
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.90

Editortt și Redactorii responsabilă:
Or. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI. ț)iaru beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunî.— Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 cți 
a lunei în numeri câte (le 2—3 cole cu ilustrațiunî frumOse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicfiloră 
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. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunî. — Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 3‘/2 cole, și publică portretele și biografiile arcliiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrali,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifîce-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu tatu alu patrulea esemplarti.
Numeri <le probă se trimitu gratisu ori-cui cere.

_________ *-—“ _________

Toții de aci se mai potd procura și următorele cărți din editura propria:
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Renascerea I i mb ei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și HI. Prețuia broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Merinde dela școlă seu învățături 
pentru poporu culese din diarulă unui 
școlarii de Dr. Georgiu Popa. — Opuld 
acesta, pentru povățuirile lui valorise, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au
torii 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 superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acestu diar 
se cuprindă diferite impresiuni din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învățătorulă 
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. Z. Rovinaru. Pețulu 20 cr.

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

Opera unui omii de bine. Novelă 
orieinală.— Continuarea novelei: Idea- 
lulu 
nar.

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. 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 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 auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea IU 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, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulă 
50
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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, schimbând ă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le eu 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 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 Boro.șiu pa- 
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țulă unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă 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

Miculu mărgăritaru 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 pândă 26 cr.

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

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

Epistolia D. N. Isusu ChristosQ. 
Prețulă unui esemplară legată și spe- 
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.

istorică 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 fl. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană P ap i u. — Acestă 
volumu de peste 24 căle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urrneză 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 funebrali 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrali. Prețulă 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° mare. — Prețulă 
unui esemplară spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolicii seu concordan
țele tradițilinei 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 spedată franco e numai 1 fl. 50.

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

Manuală catechetică pentru primii 
ani scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor
în Gherla (Sz-ujvăr.— Transilvania), unde se cumpără 

acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune.
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cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Ro.șiu. 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 culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri funebrali, 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 bisericesc! în tote săr
bătorile de peste ană de Ioamî Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă se 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 tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță 
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pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețulă 15 cr.

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

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

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

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

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

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se 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

T.

e
[HJ
O
M

Rug-ămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulti. manda- 
u lui poștalii și numerii de pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.
______________________________________ ____________ Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/*

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


