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Abonamente pentru Austi j-Uagari 
Pe unfl anu 12 fl., pe știselun 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
Penirn România și străinătate 

Po unii anu 40 franci, pe ș£ae 
luni 20 franci, pe trt i luni 

10 franci.
Seprenumoră la tâte o fi - 
ciele postalo din întru și din 

afară și Iu dd. colectori.

Abonamentnlii pentru Brașovu: 
laadministrațiune. piațamare 
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casă: Pe unu ană 12 fi- pe 
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Ună esemplaru o cr. v. » sfiu 

16 bani.
At Atu abonamentele cAtu și 
inserțiunile Huntu a se plăt 

înainte.
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„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:3
Pentru Austro-Ungnria: pe trei luni 3 fi., 

pe șese luni (J ti., pe unii anti 12 fl.
Pentru România și strâinâtate : pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unti 
anti 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Aiistro-Ungruria: pe anti 2 fl. pe 
sese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorti abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administraținnea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 23 Martie v.

După multă vorbă și sfadă s’a 
terminată în cele din urmă des- 
baterea legii militare în dieta 
ungurescă, care a durată aprope 
trei luni.

La încheiere a mai luată încă 
odată cuventulu contele Apponyi. 
Elă și-a dată silința de a depărta 
dela oposițiă odiulă acestei înde
lungate și turbulente desbateri, 
cjicendă că oposițiă nu a luptată 
în contra armatei, ci numai pen
tru integritatea constituțiunei ș. a.

Apponyi a mai apelată încă 
odată la semțulă de împăcare ală 
partidei lui Tisza, cerendă se vo
teze propunerea lui Nagy, după 
care aceloră voluntari, cari voră 
fi siliți a servi și ună ală doilea 
ană, se li se concedă a-și continua 
studiele lorii civile. „Decă veți 
primi acestă propunere11 le ițise 
Apponyi, „odiulă ce l’ați provo
cată prin primirea §-lui 25 se va 
micșora11.

Der tâte silințele, ce și le-a 
dată Apponyi de a mai dobândi 
ceva spre înălțarea gloriei oposi- 
țiunei, au remasă zadarnice și 
organulă lui Tisza esclamă sar
castică: „pentru ultima Oră a în
tinsă contele Albert Apponyi 
majorității dietei ungurescl mâna 
de împăcare și maioritatea nici 
de astădată nu s’a grăbită se i-o 
primescă11.

Așader lupta pasionată pănă 
la cuțite între Apponyi și Tisza 
se va continua. Acesta a dove- 
dit’o și ședința de eri a dietei, 
care erășî a fostă furtunosă și 
puțin norocită pentru ministru- 
președinte Tisza.

La ordinea cțilei a fostă, după 
cum i-se telegrafiază lui „Erd. 
Hirado11 din Clușiu — o interpe
lația a apponyistului br. Ivor 
Kaas în afacerea deputatului Hock. 
Despre acesta a susținută Kaas, 
că a votată în contra §-lui 25, 
pentru că a primită, precum se 
dice, 3000 florini, dândă ună re- 
versă: elă întrebă pe ministru- 
președinte Tisza de unde s’a luată 
acea sumă și unde s’a socotită ?

Tisza a răspunsă, că numitulă 
deputată n’a dată nici ună reversă; 
partida guvernamentală are ce e 
dreptă bani în cassă, meniți pen
tru cheltueli legale electorale, der 
și celelalte partide dispună de a- 
semenl bani. Că ore din acesta 
cassă priinit’a Hock Ianos pretinsa 
sumă, de care vorbesce Kaas, a- 
cesta elă (Tisza) nu o pote sci.

Declarațiunea acesta a lui Tisza, 
mereu întreruptă de strigările ce- 
loră din stânga, a fostă urmată 
de ună sgomotă asurețitoră. Ivor 
Kaas strigă: „Dilată își spală ma
nile!11 Cei din dreptă cereau me
reu să fiă chiămațl la ordine lăr- 
muitorii. Unulu dintre tiszaiștl, de- 
putatulă Visi, se redicâ apoi spre 
a constata că și partida stângei 
estreme are o cassă a ei. Stânga 
salută cuvintele lui cu nesfârșite 
strigări de „Hocli11.

După ce a mai declarată Iranyi 
că dela 1869 partida stângei es
treme banii adunați pentru chel- 
tuielele electorale numai pe tele
grame și scrisori i-a întrebuințată, 
maioritatea a luată la cunoscință 
respunsulă lui Tisza.

OrI-câtă de îngâmfată ar fi lim- 
bagiulă ce’lă portă față cu oposi- 
ția maghiară foile tiszaiste mari 
și mici, totuși nimenea nu pote 
nega, că scenele turbulente de so- 
iulă acesta provocate de cei din 
stânga în contra persbnei Ini Tisza 
îi snbmineză acestuia încetulă cu 
încetnlă totă vec|a și autoritatea și 
că în astfelă de împrejurări devine 
totă mai grea posițiunea cabine
tului actuală.

Era vorba de reconstruirea ca
binetului Tisza și de-o acvisițiune 
mare ce-o va face primindă în sî- 
nulă seu pe vestitulă profesoră 
Desideriu Szilagyi, ca ministru de 
justiția. S’a vorbită și de intra
rea în ministeriu a șefului de sec
țiune din ministeriulu de esterne 
Szogyenyi. Acum se scie că a- 
cesta din urmă a refusată, er foile 
guvernamentale suntă silite a de
clara că și d. Szilagyi face difi
cultăți. Nu mai are nimeni plăce
rea să se înjuge la carulă șubredă 
ală guvernului.

Situațiunea e posomorită, în 
realitate însă nu pentru aceea e 
posomorită, cari îșl spală mânile 
ca Pilată, când li-se facă impută
rile ce le merită, ca Tisza și Appo
nyi, ci pentru aceia, cari trebue 
se porte tâte cheltuelile ce le 
pricinuescă desbaterile îndelungate 
și uneltirile de partidă din dietă, 
și aceștia suntă — contribuabilii.

ZDTZbT
Ccstiniiea Alsației-Lotaringlei.

Cătră o deputațiune de studențl, 
care a visitatii pe Antoine, dise acesta 
următorele:

„Europa se pregătesce să resolve 
marea cestiune, ce o silesce să se înar
meze pănă în dinți și care îi distruge 
bunăstarea. Intre cestiunile cele mai im
portante se află și cestiunea Alsației-Lo- 
taringiei. Acum, fiă că ea se va resolva 
la masa verde ori pe câmpulă de 

bătaiă, Francia nu păte fi audită, decă 
nu va fi învingetore, decă fiii ei nu sunt 
uniți și decă națiunea nu e gata la tote 
jertfele. Decă e să curgă sângele Fran- 
ciei, atunci să curgă pentru integrita
tea teritoriului ei. Cuceriri nu mai vrem. 
Asta-i teoria libertății înăuntru și a dem
nității în afară. Când spărtura în 
VogezI va fi erășl închisă, atunci va fi 
timpulă d’a ne petrece timpulă cu arta, 
literatura ș. a.“

Tratări franco-gerinane.

„Post“ din Berlină adeveresce, că mi- 
nisterulil francesă a începută tractărl cu 
guvernulă germană pentru desființarea 
măsuriloră severe în privința pașaporte- 
loră la granița Alsației-Lotaringiei. Gu
vernulă francesă motiveză aceste tratări 
cu dorința, d’a se face posibilă o ușu
rare a comunicațiunei în timpulă espo- 
sițiunei. De asemenea adeveresce sci- 
rea acesta și corespondentulă din Strass- 
burg ală foiei „N. fr. Presseu care dice, 
că guvernulă francesă va trebui să ia 
asuprășl garanția pentru supușii francesl, 
cari voră călători în Alsația-Lotaringia.

SCIRILE DUEL
Cum a rămasu lucrulu? Studenții un

guri dela universitatea din Clușiu au 
ținută o adunare, în care au hotărîtă 
să porte și ei calpacă ca cei din Pesta, 
der cu șinoră națională ungurescă. La 
adunare au luată parte și studențl ro
mâni. Juristulă Alexandru Bohățălă, 
cum spune „P. Hirl.“, declară în numele 
celoră 78 de studențl români, că ei 
suntă gata a purta calpaculă, der șino- 
rulă să nu fiă națională ungurescă. La 
aceste cuvinte ale tînărului română se 
ridică larmă cumplită și proteste furtu- 
nose. Bahățelă mai declară, că Românii 
încuviințeză mișcarea fiiloră națiunei 
ungurescl, precum și patriotismulă loră, 
der să se țină semă și de ală loră. Ună 
nou protestă se ridică din partea stu- 
dențiloră unguri și s’a primită calpaculă 
cu șinoră națională ungurescă. — Las’ 
că e de regretată participarea studenți- 
loră români la o adunare de natura a- 
cesta, der ajuns’a ore așa de departe ti
nerimea română din Clușiu, cu naționa- 
lismulă ei, încâtă e gata a purta cal
pacă ungurescă decă n’ar ave șinoră 
națională ungurescă? Și acum, după ce 
s’a primită calpaculă cu șinoră ungu
rescă, cum a rămasă lucrulu cu tinerimea 
română ?

* 
* *

Din Deva ni-se scrie : Starea sanitară 
în comitatulă Huniedorei, judecată după 
morboșii din spitalulă centrală comita- 
tensă, nu se pote numi pre îmbucurătore. 
In cele 100 de paturi ale spitalului arare
ori se întemplă să zacă mai puțini ca 
80 morboșl, ba adese-orl cei mai ușoră 
bolnavi trebue să se culce pe iosă, fiindă 
tbte paturile pline. Cașurile de alienațiune 
mentală încă nu suntă prea-prea de totă 
rari. In 26 Martie a fostă trimisă la casa 
de sănătate publică din Sibiiu o femee 
nebună, de aici din Deva. De presinte 
o altă femeă se află la spitală în celula 
de observare pentru smintiți.

* * *
Nou corii de plugari s’a înființată în 

comuna bisericescă Giula-maghiară, spune 
„Biserica și Sc61a“. Acestă coră, sub 
conducerea măiestrului său Achimă Șu- 

mană, membru ală corului de plugari 
din Chiseteu, face ffumose progrese, și 
în sărbătorile sfintei înviărl va cânta 
sfânta liturgiă în biserica din Giula. 
Felicitămă atâtă pe înființătorii acestui 
coră, câtă și pe coriști 1

* * *
Descoperire de dinamită. Din Timi- 

șora se scrie: Deunădile păzitorii de 
câmpă ai comunei CusicI, nu departe de 
Biserica-albă, au adusă o ladă grea în 
casa comunală, fără a presimți ce povară 
periculosă ducă. Deschidendă lada, gă
siră în ea o mare cantitate de dinamită 
și s’a constatată din însemnările de pe 
ladă, că dinamita era luată din minele 
dela Anina ale societății căiloră ferate 
austro-ungare. Primăria comunei a fă
cută pași să dea îndărătă dinamita, care 
provine dintr’ună furtă de dinamită ce 
s’a comisă în Anina.

* * *
Comassare. In Roșia lângă Sibiiu 

s’a alesă la 1 Aprilie comisia de esti
mare în personele d-loră: Roth ingineră 
de comassare, Ladisl. Iszlay proprietară 
în Șaroșă, Dumitru Comșa profesoră de 
seminară în Sibiiu, Losch notară și Thal 
predicatoră în Roșia.

* * *
Pașaportele pentru Turcia au să fiă 

vizate de consululă generală din Buda
pesta, în înțelesulă normeloră esistente. 
Ministrulă ungurescă de interne a în- 
cunosciințată municipiile ca dela aceia, 
cari voră să aibă astfelă de pașaporte, 
să se ia taxa de vizare în sumă de 2 fl. 
40 cr. și să o trimetă împreună cu taxa 
pentru pașaportă.

Adunarea comitatului BrașovQ.
Brașovu, 3 Aprilie 1889.

Adunare comitatensă extraordinară s’a 
ținută astădl sub presidiulă d-lui conte 
Andreiu Bethlen.

Programa cuprindea 30 de obiecte 
și câteva adresse din partea altoră mu
nicipii.

Natura obiecteloră pertractate nu ne 
indică de feliu necesitatea acestei adu
nări extraordinare.

Doră încheierea contractului din par
tea comitatului cu societatea drumului 
de feră vicinală, ce stă a se înființa.

Adunarea nici n’a ținută mai multă 
de l'/2 oră, fiindă-că la nici ună obiectă 
n’a vorbită nici măcară ună singură 
membru.

Intre obiectele pertractate mențio- 
nămă ca obiectă de interesă, că minis
trulă de interne a încuviințată a se de
pune pe viitoră bani comitatensl și la 
institutulă de credit și depuneri „Albina11, 
respective la filiala din Brașovă a ace
leia.

Representanța comitatensă a votată 
nominală asupra acestei cestiunl și a pri- 
mit’o unanimă.

De însemnătate din punctă de ve
dere umanitară a fostă și încuviințarea 
statutului pentru cruțarea animaleloră mai 
mici, ce servescă dreptă nutrimentă, când 
suntă transportate dintr’ună locă la altulă.

Români au fostă puțini de față, n’ar 
strica decă s’ar împărtăși mai cu zelu la 
adunările comitatense, cari și așa suntă 
destulă de rari.



Adunarea generală a „Albinei.“
Despre adnnarea generală a 

rAlbinei“ ținută în 29 Martie n., 
cetimii în ,,Telegrat'ulu Românu“ 
unnătflrele:

AdI la 10 ore s’a deschisă și la 111 /, 
■ore s’a teminatii adunarea generală a 
Albinei. Depuse au foștii 546 acțiuni 
dela 151 acționari, cari represintă 212 
voturi, presențl au fostă 23 de membri, 
cari represintau 416 acțiuni și 173 vo
turi. Adunarea a decursă în cea mai 
frumosă ordine și tote propunerile di- 
recțiunei s’au primită cu unanimitate.

La primulă locă adunarea a dată es- 
presiune prin sculare adâncului regretă 
pentru perderea reposatului său membru 
de direcțiune și președinte ală aceleia, 
Iacobă Bologa, aprobândă disposițiunile 
luate la timpulă său de cătră direcțiune, 
ca pentru sala ședințeloră să se procure 
portretulă defunctului.

S’a esprimată mulțămită direcțiunei 
și i-s’a dată absolutoriu.

Dividenda s’a staverită cu fi. 10 de 
acțiune, adecă 10° „ dela capitalulă no
minală, fondulă de reservă s’a dotată cu 
maximulă statutară 15°/0 în suma de 
5260 fi. 3 cr., ajungendă prin asta acestă 
fondă la cifra de 71,726 fl. 3 cr., (după 
statute are să se voteze numai pănă 
când va ajunge cifra de fl. 100,0001 ; la 
fondulă de pensiuni ală funcționariloră 
s’au votată 3000 fl., din valorea cassei 
institutului s’au amortisată 3,311 fl. 60 cr. 
er spre scopuri de binefacere s’au vo
tată 2103 fl. 84 cr., care s’au distribuită 
astfeliu :

1) Școlei de fete a Associațiunei 
transilvane pentru acoperirea trebuințe- 
loră curente 500 fl. 2) Associațiunei 
transilvane pentru crearea aloră 10 sti
pendii â fl. 50 pentru eleve de-ale inter
natului împreunată cu școla sa civilă de 
fete 500 fl. 3) Școlei elementare de 
fete a Reuniunei femeiloră române din 
Sibiiu 200 fl. 4) Reuniunei române de 
cântări din Sibiiu 50 fl. 5) Reuniunei 
bigieniee din comitatulă Sibiiu 100 fl. 
6) Reuniunei pentru înfrumsețarea ora
șului, din Sibiiu 50 fl. 7) Reuniunei car
patine transilvane pentru înființarea 
unui museu carpatină transilvană în Si
biiu 25 fl. 8) Gremiului comercială din 
Sibiiu pentru înființarea unui cursă prac
tică de comptoir 30 fl. 9) Reuniunei 
pompieriloră din Sibiiu 40 fl. 101 Reu
niunei pentru înfrumsețarea orașului din 
Brașovă 50 fl. 111 Reuniunei de cân
tări și gimnastică din Brașovă 50 fl. 12) 
Reuniunei pompieriloră din Brașovă 40 
fl. 13) Fondului pentru ajutorarea stu- 
dențiloră morboșl dela gimnasiulă ro
mână din Brașovă 50 fl. 14' Școlei ele
mentare de fete a Reuniunei femeiloră 
române din Abrudă 50 fl. 15) Nenoro- 
cițiloră prin focă din comuna Sadu, dațl 
deja, 200 fl. 161 Nenorocițiloră prin esun- 
dărl din Ungaria (Josziv), dațr deja, 
50 fl. 17) Fondului studențiloră miserl 
dela, gimnasiulă din Blașiu 50 fl. 18) Reu
niunei sodaliloră români din Clușiu 68 
fl. 84 cr.

Mișcarea cassei în decursulu anului 
1888 a fostăj: intrate: 9,747,358 fl. 18 cr. 
Eșite: 9,731,950 florini 73 cr., totalii-. 
19,479,308 fl. 91 cr. cu 4,147.719 fl. 76 
cr. mai multă ca în anulă precedentă, 
er profitulă curată a fostă : 90,064 fl. 
43 cr. cu aprope 7000 fl. mai mare ca 
în anulă precedentă.

In direcțiune s’au realesă d-nii: Eliă 
Măcelarii și Petru Nemeșii, în locul ă re
posatului Iacobă Bologa s’a alesă d-lă 
Dr. Ioană Moga, er în locuia d-lui Gli- 
goră Mateiu, carele a abdicată, d-luLe- 
ontină Simonescu.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Suntemu rugați a publica co

respondențele de mai josu îm
preună cu părțile loru din urmă:

Domnule Redactoră ! Sâmbătă în 23 
Martie c. s’a ținută în Jidveiu sinodulă pro- 
topopescă din tractulă greco-catolică ală 

Biiei, unde ne-amă consultată cum s’ar 
pute clădi mai solidă și cum s’ar pute 
înmulți mai curândă fondulă pentru pen
sionarea preoțimei invalide din Arclii- 
diecesa greco-catolică de Alba-Iulia, pe 
petra unghiulară aședată de Escelența 
Sa Pre Sfințitulă Metropolită Dr. Ioană 
Vancea.

Cetindu-se prea grațiosulă cerculară 
metropolitană din 1 Ianuarie a. c. Nr. 
721, amă fostă pătrunși de celea mai 
vii simțăminte de mulțămire cătră ade- 
văratulă nostru Părinte Archiereu, ca
rele pe lângă multele și netăgăduitele 
sale sacrificii depuse pe altarulă biseri- 
cei și națiunei nostre, și astădată a fă
cută ună începută atâtă de frumosă do 
nându deodată suma de 5000 fl. v. a. 
în acțiuni de ale cassei de credită „E- 
conomulă“ din Clușiu.

Este cu greu a descrie simțămintele 
de însuflețire și mângăere, ce se puteau 
ceti pe fețele flăcărui dintre cei 17 pre
oți participant; și ca resultatu ală a- 
cestei însuflețiri, cu adevărată satisfac- 
țiune Vă putemă refera, că fiăcare s’a 
grăbită a contribui cu emulațiune la aug
mentarea fondului, astfeliu câtă preo- 
țimea, nu în modă egală, ci ea proprio 
moto clasificându-se și contribuindă o 
parte câte 5 fl. v. a., alta câte 3 fl. v. 
a. și în fine cei mai subțirelă dotați câte 
2 fl. v. a. pe ană, eră conducătorulu o- 
ficiului protopopescă câte 6 fl. v. a., a 
eșită dela ună tractă mărginită numai 
la 18 parochii, cele mai multe slăbuțe, 
sumulița de 60 fl. v. a.

Celă mai îmbucurătoră lucru este, 
că preoțimea cu unanimitate s’a dechia- 
rată și obligată a estinde contribuirile 
pe totă vieța, ’adecă în totă decursulă 
funcționărei respectivului ca preotă, pănă 
la casă de invaliditate, și a adausă nu
mai clausula, că după espirarea unui pe- 
riodă de dece ani, erășl asemenea întru- 
nindu-se preoțimea în sinodă, să-și facă 
nouăle clasificări pe altă periodă de dec.e 
ani și așa mai departe.

In fine, caută să descoperimă și a- 
ceea, că oricâtă ne-amă ținută între mar
gined moderațiunei, ori câtă reservă amă 
urmată și ne-amu adoperată a sta ne
clătiți pe lângă principiulă dictată de 
Mântuitorulă lumei: „ce face dreptă, să 
nu scie stânga ta“, ca nu cumva să vă- 
tămămă modestia recunoscută a Ilustrului 
nostru Archiereu, carele tace și face, ca- 
rale de câte-orl a mai fostă trasă și ca- 
lumniatu prin diare, precum în seco- 
lulă nostru de ordinară pățescă toți bi
nefăcătorii, totdeuna le-a trecută cu ve
derea cu cuvintele renumitului Archidia- 
conă Ștefană : „Domne, nu le pune loră 
păcatulă acesta11, și cu ale Mântuitorului: 
„Domne iertă-le loră că nu sciu ce 
facă“, din contră, a răspunsă cu fapte, 
pentru cari de sigură posteritatea îi va 
fi mulțămitore. Pe lângă tote acestea 
n’amă putută înăduși în piepturile nostre 
adânca indignațiune și regretare față de 
invectivele și calumuiile nesocotite ri
dicate în contră-i în numărulă 37 ală 
„Tribunei11 de preotulă anonimă N. A.

Dreptă aceea, fiindă toți preoți 
dela sate, cum se ingereză și anonimulă, 
cari ne aflămă în imediata apropiare a 
Blașiului și Archiereului nostru, prin ur
mare ca unii, cărora nl-e deschisă în 
prima liniă ocasiunea de a-i Icunosce 
tote aplicările și faptele, ne simțimă da
tori a declara publice, că respectivulă 
anonimă este ună calumniatoră, carele 
nu întru atâtu din ignoranță, ci condusă 
de malițiă și interese personali șl-a luată 
cutezarea a eși în publică cu neblesni- 
culă și înverșunatulă său articulă.

Primiți asigurarea celei mai cor
diale stime.

Zachariă Branii, loanfi Horșia, 
protop. gr.-cat. tract. Biiei. not. tractualQ.

losifu Li ta, 
sub-notariu.

De pe malulii Ternarei mici, 27 Mart. 1889,
Domnule Redactoră ! In urma prea 

veneratului cerculară metropolitană con
sistorială de sub Nr. 721 a. c., pe 13/25 

Martie a. c. s’a convocată sinodulă epar- 
cliială ală tractului Ibașfalăului în Eli- 
sabetopole.

Mai înteiu în sensulă canonului ală 
29-lea secțiunea a IV-a s’a îndeplinită s. 
mărturisire de cătră celă mai bătrână din
tre preoții tractuall. După finirea sf. 
mărturisiri, toți preoții, fiă-le disă pre 
on-Ste, nelipsindă afară de unulă din 
causa morbului, s’au adunată în șcâlagr. 
cat. din Ibașfalău, unde On. D-nă proto- 
popă Ștefană Câmpiană prin o cuvântare 
forte bine nimerită și însuflețitore a des
chisă sinodulă, comunicându-ne sensulă 
cerculariului Metropolitană Consistorială, 
prin care Escelența Sa prea bunulă nos
tru Archiepiscopă și Metropolită Dr. 
Ioană Vancea a depusă pentru ajuto
rarea preoțiloră invalidl suma de 5000 
fl. v. a., cu cari a mai adăugată o măr
gea de mărgăritară la corona meriteloră 
sale. Totă bravulă protopopă Ștefană 
Câmpeană a propusă ca sinodulă să rd- 
ge pe Escelența Sa să se îndure prea 
grațiosă, de va fi posibilă și cu cale,(ca 
suma de 5000 fl. v. a. să se adaugă la 
fondulă vechiu ală preoțiloră invalidl 
precum și la ală preoteseloră văduve și 
orfaniloră de preoți, ca se nu fiă două 
fonduri, ci numai unulă cu aceeași me
nire. Propune mai încolo bunulă nostru 
protopopă, ca la acelă fondă fiesce-care 
preotă să contribue câte 5 fl. v. a. pe 
ană în restimpă de 10 ani, pe cum și 
bisericile, cari dispună de ceva avere 
bisericescă, cu o sumă de 6 fl.v. a., pen
tru că de vreme ce pentru pensiunea în- 
vățătoriloru să contribue în visteria sta
tului câte 12 fl. v. a. pe ană dela fiă
care biserică, doră și pentru ună preotă 
s’ar căde să ce contribue 6 fl. v. a. 
din averea bisericescă, deorece densulă e 
responsabilă ca directoră pentru școlă, 
densulă e chivernisito ulă bunului și ave- 
rei bisericescl, și pentru câte și mai câte 
are de a răspunde.

Și acestă propunere s’a primită de 
cătră întregă sinodulă eparchială cu es- 
cepțiunea a doi preoți, cari nu au pri
ceputa.

Onoratulă Domnă notară tractuală 
Nicolau Galea propuse, ca să se adre
seze Escelenței Sale mulțămită fiescă 
pentru inima cea bună ce’șl arată și ma
nifestă cătră multă năcăjită și lipsita 
preoți ine.

Mai încolo on. domnă parochă Ni
colau Maioră propuse, ca să se trimită 
Escelenței sale și veneratului consistoră 
metropolitană o declarațiune, că cele 
scrise în articulul din Nr. 37 ală „Tribu
nei11 de ună anonimă, N. A., unde dice 
că în archidiecesa nostră dela „Vlădică 
pănă la opincă11 mergă tote „anapoda și 
pe dosă“ seu chiar după cutezata’i es- 
presiuue „la noi mergă tăte lucrurile 
înapoi și pe dosău, atâtă propunătorulă 
câtă și întregă sinodulă celea scrisa în 
Nrulă mai susă amintită ală „Tribunei11 
le respingă cu indignațiune, declarândă 
susă și tare, că conținutulă acelui arti
culă e plină numai de clevete și blas
femii, desaprobându-le tote dela începutul 
pănă la finitulă artieulului ca nisce nea
devăruri grosolane.

N. M. Tenipăhăzanu.

Iinljnnetătirea soriei teranilorfi in România.
(Urmarea discursului D-lui Kogălniceanu).

Etă ce găsimă în întăritura Dom
nului Moldovei Moruzi din 1805, Ianua
rie 3, pusă chiar pe anaforaoa clerului 
și boieriloră Moldovei, prin cari aceștia 
se rugau ca Domnulă să sporescă dările, 
muuca și alte condițiunl ale săteniloră, 
pre ușurate după dânșii de cătră deca- 
pitatulă Grigorie Ghica:

„S’a cetită anaforaoa acesta înaintea 
Domuiei mele și cu luare aminte văden- 
du-se, că o cerere obștescă ca acesta, 
este mai multă spre a lipsi prigonirile 
ce urmeză necontenită între stăpânii 
moșiiloră și între săteni, și ca să scie 
hotărîtă fiesce care locuitoră datoria sa 
asupra slujbei moșiei pe care locuiesce, 
se lirănesce și se folosesce, și să scie 
și stăpânulă moșiei câtă fenă și imașă 
are să dea săteanului său, și ca să cu- 
noscă și cei neputincioși stăpâni ai mo

șiiloră slușba datornică dela sătenii loră, 
cu milostivire am primită rugăciunea de 
obște a Prea Sânțitului Metropolită, iu- 
bitoriloră de Dumnec|eu EpiscopI si de 
obscie a ciustițiloră și credincioșiloră 
noștri boieri încredințându-ne mai alesă 
că slușba ce se arată prin anafora nu 
este cu însărcinarea locuitoriloră, și 
multă mai puțină de câtă a țăriloră me
gieșite. Dreptă aceea și cu totă dreptatea 
neamulă boierescă, care se jertfesce în 
slușbele țărei, se cuvine a avea dreptă
țile slujbei dela săteni, ca să nu vie 
spre cădere neavendă și ajutorulă acesta, 
hotărîmă der ca să se facă în hrisovulă 
Domniei mele întocmai după ponturile 
arătate, ca în vremea viitore se se ur
meze nestrămutată slușba acesta ca o 
lege și pravilă, der încă și pronomiile 
câte are cinulă boierescă și prin ponturi 
și obiceiuri să se păzescă.u

In fața acestui hrisovă, ce dică spri
jinitorii proprietății absolute și a inter- 
venirei statului în relațiunile dintre stă
pânii de moșii și diutre cultivatori?

Din chiar anaforaoa (raportulă ofi
cială), care a motivat! hrisovulă lui Mo- 
ruzzi, resultă că puterea esecutivă inter
venea în tote relațiunile săteniloră cu 
stăpânii moșiiloru, și acestă intervențiune 
era atâtă de mare, că decă sătenii pe o 
moșiă nu aveau destulă pămentă de lu
crată, ispravnicii aveau dreptă să-i îm- 
puternicescă a’șl face cultura și pe mo
șiile învecinate, plătindu numai 2 lei și 
dișma din dece una.

Proprietățile din Svoriscea și din 
BroscăuțI aveau documentele loră și 
multe acte prin cari locuitorii celoră 
dinteiu două moșii, astădl proprietate a 
colegului nostru D. Teodoră Calimachi, 
aveau dreptulă să mărgă să lucreze pe 
a treia moșiă, astădl proprietate a d-lui 
A. Plagino. Și ce dau țăranii? O simplă 
dișmă din dece una; acesta era singură 
venitulă datorită stăpânului moșiei ; căci 
munca dată de locuitori era mai multă 
ună dreptă personală, ună pronomiană 
datorită numai cinului boierescă. Rezașii 
moșneni nu aveau acestă dreptă ; ei nu 
puteau cere dela locuitorii aședațl pe 
moșiile loră decâtă dijma și 2 lei pe an.

Der ca să nu fiu taxată de neexac- 
titudine, dați-ml voiă să vă citescă ună 
pasagiu din însăși anaforaoa boieriloră 
din 1805:

„Art. 21. Pentru arături și sămănăturl 
să nu fie slobodițl locuitorii a face împrăș- 
ciate arături, pricinuindă cu acesta stri
căciune la fânețe și moșiei, și ca în
destulare să’șl aibă ei țărinele loru,într'o 
parte a moșiei sămănândă unulă lângă al- 
tulă, și pământurile cele vechi, cari au 
apucată ave locuitorii, să nu le ia stă- 
pânulu moșiei pănă nu le voru părăsi ei 
de învechite și netrebnice. Er când lo
cuitorii verl-unui satu voră arăta, că nu 
au locă îndestulă pentru arături, și stă
pânulă moșiei îndărătnicindu-se nu va 
voi să le dea spre îndestulare, să fiă da
tori a arăta acesta ispravniciloră și fă- 
cându-se cu amăruutulă cercetare, atunci 
să le dea ispravnicii dinloculă de țerină 
atâta parte de locă, încâtă să fiă după 
analogia moșiei : și asemenea când se 
va încredința ispravniculă că stăpânulă 
moșiei asupra căreia locuescă săteni, nu 
are îndestulă locă să le dea loră pentru 
arată, nici din prisosulă locului defâneță 
ce va ave atunci să se înlesnescă lo
cuitorii dela moșiile megieșite, precum 
a fostă obiceiulă și mai înainte, dân- 
du-le locă de arată într’o parte prin sci- 
ința și a stăpânului moșiei, fără strică
ciune și păgubire, și acei locuitori să dea 
stăpânului obicinuita dijmă, cărând’o și 
la coșarele stăpânului ; er cu altă ce
rere și slujbă mai multă să nu se su
pere.

„Art. 22. Aședările acestea să se 
urmeze nestrămutată de toți aceia ce 
voră ave moșii întregi cu săteni pe dân- 
sele, afară numai de moșiile liirnicilorii re- 
zașî, la cari moșii locuitorii, ce se află 
ședătorl. fără osebire și neavendă îm
părtășire de moșie birnici seu alții, să nu 
se supere cu lucrulă, ci să plătescă sluj
ba loră în bani, câte 2 lei pe ană, dând 
și obicinuita dijmă, și răzeșii să-i îm- 
parță după cuviință părțiloră ce voră 
ave fiesce carele.11

Etă starea de lucruri, etă cum se 
regulau relațiunile dintre stăpânii de moșii 
și săteni. La fiă-care schimbare de Dom
nie aceste relațiunl se schimbau, când 
în favorea stăpâniloră, când în favorea 
săteniloră. Așa a fostă și cu hrisovulă 
lui Moruzi. Țăranii neprimiudă nouăle 
sarcine ce le impunea acestă hrisovă, 
elă a rămasă în nelucrare, și legea a 
urmată a fi pontulă lui Grigorie Ghika 
din 1766, Ianuarie 1.

Der boerii noștri nu se mulțumeau 
de a recurge numail la Domnulă țărei 
pentru ca să ceră sporirea sarciniloră ță- 
raniloră. Ei se adresau și la Turcia. 
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Etă petițiunea, seu cum se dicea pe a- 
tuncl, Magzarulă, adresata înaltei Porțî, 
din anulă 1805.

„Noi, prea plecații supuși mitropo- 
litulCk, episcopii și toți boierii memleke- 
tului Moldovei, cari diu începută ca o 
scumpă moscenire credința del a moșii și 
strămoșii noștri cătră hrănitorea nostră 
prea puternică împărăție o-amă păzită, 
și sub umbrirea și acoperemântulă sla
vei sale întru bună viețuire și liniște 
amă petrecută, și ale sale nedeșertate 
daruri și mile pururea amă dobândită, 
cutezămă și acumă cătră noiauulă Impă- 
rătescei îndurări a ne înfățișa cu acestă 
ală nostru prea plecată magzară, care 
cu ghenunchl plecate aducemă la prea 
strălucitulă pragă ală Impărătescei mă
riri, și cu glasuri umilite ne rug'.mă să 
fie ascultată acestă a nostră prea ple
cată rugăciune și cerere ce o facemă nu
mai asupra împuținărei slujbei pe mo
șiile nostre, care întru adevără, însuși 
noi mărturisimă că dela o vreme încoce 
12 (jilo au fostă obicinuite într’ună ană 
a sluji stăpâniloră moșiiloră, etc. etc. “ 
Și apoi magzarulă urtneză a arăta punctă 
de punctă nouăle sarcine ce boerii do- 
rescă a se introduce în legile regulatore 
muncei țăraniloră.

Permiteți’ml, domniloră mei, a vă 
cita aci în scurtă și legislațiunea care 
reguleză împărțirea moșiiloră strimte în
tre stăpâni și între săteni. Etă ce gă- 
simă în hrisovulă lui Grigore Ghica-Vodă 
din 1760.- „Aceste pentru moșiile ce voră 
fi mai largi; er pentru moșiile ce nu 
voră fi încăpătdre de a se da locuitori- 
loră locuri de hrană după analogonă a- 
rătată mai susă, ca să nu rămâe vecl- 
niculu stăpână lipsită de trebuinciosulă 
fenă și arătură, se voră împărți în trei 
părți, atâtă loculă de arată, câtă și fâ- 
națulă, întrândă în măsuri și curățitu- 
rile care se voră fi făcută din codrii, și 
două părți locă de hrană și de fenațl se 
voră da locuitoriloră, er a treia parte 
să rămâe neapărată veclnicului stăpână. “

Spre a resuma cestiunea împărțirei 
în trei a moșiiloră strimte, etă cum o 
■presintă și D. Grigorie Ghica, autorulă 
legei rurale din 1850. în observațiile sale 
făcute asupra protocolului conferințe- 
loră ținute la Constantinopole în 11 Fe
bruarie 1856:

„Țăranul nu pote înstrăina pămentulă, 
der și proprietarulă nu pote nici a-lă lua, 
nici a-lu schimba după placulă său. Acolo 
unde pămentulă trebuinciosă nu-i de a- 
junsă pentru a îndeplini partea hotărîtă 
a fiecăruia țărână, elă se împarte în 
trei părți, dintre care două suntă ale ță
raniloră și a treia a proprietarului.“

Etă, d-loră, cum era proprietatea 
fonciară în România înainte de 1864.

(Va urma.)

Academia Română.
Sesiunea generală din anulu 1889.

Raportată secretarului generală asupra lu- 
crăriloru făcute in anulă 1888—89.

(Rine).

V. Colecțiunile sciințifice.

In fie-care ană colecțiunile Acade
miei facă uuă progresă statornică; ele 
crescă neîncetată și devină’ ună tesaură 
diu ce în ce mai prețiosă pentru studi
ile sciințifice și mal alesă pentru studiulă 
istoriei politice și literare a Româniloră. 
Cu câtă importanța colecțiuniloră cresce, 
cu atâtă cresce și numărulă acelora, cari 
vină să le cerceteze și se facă cu ajuto- 
rulă loră studii din diferite ramuri ale 
sciinței. Putemu privi cu o deosebită 
mulțămire la progresulă însemnată făcută 
în acestă privință. Prin stăruințe înde
lungate și prin însemnate sacrificii co
lecțiunile Academiei au ajunsă astăcjl a 
fi cele mai prețiose din tătă țera. Cres- 
cerea loră și importanța la care au a- 
junsă reclamă sacrificii și mai mari pen
tru a fi bine instalate și bine organisate 
si pentru ca să potă câtă mai multă con
tribui la scopulu pentru care suntă fă
cute, de a pute fi adecă cu înlesnire 
puse la disposițiunea tuturoră acelora, cari 
ară fi doritori de a lucra în câmpulă 
sciinței. Să sperămă neîncetată, că pu
țină mai avemă de așteptată pănă să 
vedemu Academia și colecțiunile sale 
instalate bine și definitivă într’ună locală 
potrivită cu bogăția și cu însemnătatea 
loră.

Comisiunea bibliotecei vă va da a- 
mănuntele pentru crescerea colecțiuniloră 
în anulă trecută.

VI. Concursurile.

In acestă sesiune Academia are a 
da următorele două premii pentru pu- 
blicațiunl făcute în anii trecuțl :

1. Marele Premiu Năsturelu de 12,000 
lei, destinată acelei cărți românescl cu 
conținută de orl-ce natură, care se va 
judeca mai meritorie dintre cele publi
cate în anii 1885 — 1888.

2. Premială Statului Eliadc-Rădu- 
leseu de 5,000 lei, care este a se da 
cărței românescl cu conținută literară, 
care se va judeca mai meritorie între 
cele publicate în anii 1887 și 1888.

La concursurile acestoră două pre
mii s’au presentată următorele publica- 
țiunl:

a) Pentru Marele Premiu Năsturelu:
1. A. D. Nenopol. Istoria Româ

niloră din Dacia Traiană. Vol. I. Iași 
1888.

2. A. I. Odobescu, Scrieri literare 
și istorice Vol. I—III. Bucurescl 1887.

NB. D-lă Odobescu a trimisă pe 
lângă acestă publicațiune și : „Atheneulă 
Română și clădirile antice cu dom cir
culară14. Bucurescl 1888.

b) Pentru Premiulu Eliade-Radulescu:
3. A. Philippide. Introducere în isto

ria limbei și literaturei române. Iași 
1888.

c) Fără indicațiune specială;
4. C. de Stamati-Citirea, Opuri dra

matice, Tom, I. Cernăuți 1888.
5. St. G. Carpen, Ună sistemă de 

învățămentă românescă. Bucurescl 1888.
6. Dr. I. C. Drăge.scu, Igiena și 

medicina poporană. Constanța 1888.
7. N. Mihăescu, Frumosa Valentina. 

Poemă. 1888.
8. D. Zamfirescu, Novele. Bucu

rescl 1888.
9. Elena D. O. Sevastos, Călătoriă 

în Țara Românescă. Iași 1888.
10. G. Sion, Suvenire contimpu- 

rane. Bucurescl 1888.
11. Th. D. Spctan/ia, Anecdote po

pulare. Bucurescl 1888.
12. T. Frâncu și G. Candrea, Ro

mânii din munții apuseni (Moții), Bucu
rescl 1888.

13. D. lancovicl, Reforma agrară. 
Brăila 1888.

14. P. S. Aurelian, Elemente de 
economie politică. Bucurescl 1888.

15. P. S. Aurelian, Esploatarea 
moșieloră prin meteiagiu. Bucurescl 
1888.

16. M. M. Drâghiceanu, Mehedinții, 
Studii geologice, technice și agronomice. 
Bucurescl 1885.

17. I. P. Florantin, Horea, Romană 
originală. Iași 1888.

18. 1. P. Florantin, Estetica. Partea 
II. Iași 1887.

19. 1. P. Florantin, Grădina de 
copii. Ed. II. Iași 1887.

20. I. P. Florantin, Metodulă nou 
de abecedar. Iași 1888.

21. I, P. Florantin, Metodă nouă 
de a învăța aritmetica. Ed. II. Iași
1887.

22. I. P. Florantin, Metoda nouă 
de a învăța desemnulu. Ed. II. Iași
1887.

23. I. P. Florantin, Aritmetica ele
mentară. Partea IV. Iași 1888.

24. I. P. Florantin, RecreațiunI 
frdebeliane. Iași 1888.

3. La concursulă Primiului Statului 
Bazării, de 5,000 lei, pentru acestă ană 
a fostă publicată ca subiectă : Studiulă 
vinuriloru din România din punctulu de 
vedere economică și ală composițiunci loră 
chimice. Nici o lucrare nu s’a presen
tată în manuscrisă, în condițiunile ară
tate prin publicațiunea Academiei; s’a 
presentată însă următorea carte tipă
rită : I. Popp, Tratată vinicol. Bucurescl
1888.

Tote publicațiunile presentate în 
terminulă regulamentară la concursurile 
acestoră trei premii s’au trimisă comi- 
siuniloră cari au fostă alese în sesiunea 
generală trecută și însărcinate cu stu
dierea loră.

Secretarul^ generali
D. Sturdza.

Mulțămită publică.
Blașiu, 21 Martie 1889.

Tresaltă de bucuriă inimile membri- 
loră societății de lectură „In. M. Clain“ 
pentru măreța faptă a Ilustrității Sale 

D-lui Dr. Victoră Mihâlyi, episcopulă 
Lugoșului, care s’a îndurată prea grațiosă 
a ne face onorea să-lă înregistrămă între 
membrii fundatori ai acestei societăți 
solvindă taxa de 10 fi. Mărețulă scopă 
ală acestei societăți, care este desvolta- 
rea inteclectuală și religiosă-morală a 
membriloră ei, tocmai pentru aceea, că 
este măreță, reclamă multe mijldce ma
teriali întru ajungerea lui, ceea ce con- 
stitue o necesitate imperiosă, pentru ca 
să potă dice maica biserică, că are preoți 
destoinici, și națiunea fii sinceri.

Ilustritatea Sa prin marinimosa 
faptă contribue în modă c.ansiderabilă 
la ajungerea acestui scopă, prin ce îșl 
câștigă ună prețiosă mărgăritară în co
rona meriteloră pentru Sf. Biserică și 
națiune.

Noi nu putemă decâtă să rugămă 
umilită pe Ill. Sa să primescă sincerile 
nostre mulțămite, asigurându-Lă că vomă 
înălța ferbințl rugăciuni la tronulă Celui 
Atotă-puternică pentru îndelunga și fe
ricita vieță a Tll. Sale, de care are atâta 
lipsă maica biserică și națiunea.

Pentru societatea de lectură „Ino- 
cențiu Micu Clain" a teologiloră din 
Blașiu.

Iovu llăbuțu, Aurelii C. Doinșa, 
preș, societ. secretară.

Reuniunea româna de gimnastică și de cântări.
Se aduce la cunoscință domniloră 

membrii, că Adunarea generală pro 1888 
nu s’a putută ține în 12 (24 Martie), 
fiind-că lipsia numărulă membriloră pres
crisă de statute.

Se învită deci domnii membri de 
nou la adunare pe Duminecă în 7 A- 
prilie (26 Martie) a. c. la orele 3 după 
ameajl cu acelă adausă, că de astădată 
totă în înțelesulă Statuteloră conclusele 
se voră lua cu ațâți membrii, câți voră 
fi presențl.
Ioană Lengeru Dr. Ioană Bozoceanu 

președinte. notară.

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

Haaga, 4 Aprilie. Foia oficială 
publică conclusulu staturiloru ge
nerale privitoru la instituirea re
genței.

Bruxela, 4 Aprilie. Boulanger 
fugindu din Parisd a sosită aci. 
Se vorbesce că guvernulu, în cas 
când Boulanger desfășură agitați
uni mai sgomotose, îlu va isgoni 
imediată.

Parisiî, 4 Aprilie. Foile bou 
langiste aprobă plecarea lui Bou
langer. Partida boulangistă e în 
plină disolvare. Conducătorii prin
cipali învinuesett pe Boulanger de 
lașitate și esu din partidă.

Bucurescl, 4 Aprilie. In urma 
deosebirei de opiniunl în cabinetu 
s’a predusu crisă ministerială. In 
ședința camerei a arătatu minis- 
tru-președinte, că a demisionată 
întregii cabinetulu. Ședința s’a 
ridicată.

DIVERSE.
Morții dela Waterloo. Societatea 

„Souvenir fran<?ais“ organiseză o subs
criere pentru strîngerea fonduriloră ne
cesare la ridicarea unui monumentă la 
Waterloo, în amintirea glorioșiloră în
vinși ai armatei celei mari.

Legendă chinezească. Ună filosofă 
se primba într’o di printr’ună cimitiră, 
privindă cu tristeță la mormanele de 
pămentă înșiruite în jalnica grădină.

D’odată dări, palidă, în hainele ei 
albe, — albulă e culorea de doliu în 
China, — pe o femeiă tinâră îngenun- 
chiată pe ună mormântă de curândă și 
care vântura mereu cu evantaliulă peste 
țârînă.

Se apropiă de ea, și-i dlce cu blânj 
dețe jalnicei femei:

— Plângi pe bărbatulă d-tale ?
— Da, pe bărbatulă meu, răs

punse ea.
— Der de ce taci ventă cu evan

taliulă mormântului sâu astfelă? o 
întrebă filosofulă. Buddha nu-țl va mai 
da înapoi corpulă soțului dumitale.

— S<5 vedl, dise femeia : i-am jurat, 
pe patulă de morte, bărbatului meu, sâ 
nu mă mărită pănă ce nu s’o usca țărîna 
de pe mormântulă său. Eu viu acuma în 
tote clilele să-i facă vântă, că dâră s’o 
svânta umedeală mai curândă.

Mincinosulii. Ună Grecă, cu o repu- 
tațiune bine stabilită de mincinosă de 
mâna întâiu, începuse să povestescă la 
masă, cu verva-i cunoscută, ună lucru ce 
i se întâmplase lui prin tinerețe. Der 
d’odată povestitorulă se schimbă la față, 
se îngână, se încurcă...

— Spune dreptă, Kirie, îi dice o 
damă răutăciosă, ce ședea lângă elă, te- 
ai apucată să ne spui ună adevără și 
nu merge.

ULTIME SCIRÎ.
Din Paiisu se mai anunță lui 

„Erd. Hir“. cu data de 3 Aprilie, 
că generalulu Boulanger, care a 
fugitu la Bruxella, a adresată de 
aici o proclamațiune cătră națiu
nea francesă, în care cțice, că nu 
se va supune niciodată dinaintea 
sentinței senatului condusă de 
considerațiunl de partidă, der decă 
ilă va cliiăma înaintea sa juriulă, 
elă se va presenta. Declară mai 
departe, că va române în Belgia 
pănă atunci, pănă când alegerile 
generale pentru parlamentă voră 
alcătui regimulă cinstită și libe
rală în Francia.

Necrologu.
George Ungurii, preotă în Criștelecă, 

ca soță ; Ioanv, fostă notară și posesoră, 
Ludovicu învățătoră, Nina, Susana, văd. 
Marcușă, preotesă, Traiană, adj. notarială 
Aurelia, economă, și Georgiu studentă 
gimnasială, ca fii; Samuilu Badescu, no
tară în Hidigă, și Ioană Badescu din 
România ca frați ; Veronica Vicașiu, 
preotesă în Stîrciu, și Sandru Orțianu, 
esecutoră reg. din Agria, ca nepoți, și 
alțl număroși consângeni cu inima în
tristată facă cunoscută, că: iubita soțiă, 
respective mamă, soră și mătușă Iăliana 
Ungurii n. Badescu, după ună morbă 
scurtă de câteva dile, în 24 1. c. șl-a 
dată nobilulă sufletă în mânile Creato
rului. Astrucarea osăminteloră ei s’aîn
deplinită în 26 1. c. după ritulă greco- 
catolică.

Fiă-i țărina ușoră !

Ciarsulu pieței Elrașovu
din 4 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.50 Vend. 9.53
Arginta româneseti - n 9.44 n 9.48
Napoleon-d’orI- - - „ 9.56 9.59
Lire turcescl - - - n 10.84 10.88
Imperiali - - - - „ 9.84 n 9.88
Galbini n 5.62 5.65
Scris, fonc. „Albinau6u/0 „ 101.— n —. —

n ) B B 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 127.— .. 1.28.—
Discontulil - - - - -8’/o Pe ani.

Cnrsulu la bnrsa de Viena
din 3 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ...... 102.85
Renta de hârtiă 5°/0 94.80
ImprumutulU căilorU ferate ungare - 145.25 
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostU ungare (1-ma emisiune) - - 99.40
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostU ungare (2-a emisiune) - - 120 —
Amortisarea datoriei căilorU terate de

ostă ungare (3-a emi iine) - - 115.50
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 132.40
Bonuri rurale ungare ..... 104.45
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale BanatU-TimișU - - - 104.95
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.95
Bonuri rurale transilvane .... 104 95
Bonuri croato-slavone ..... JO5._
Renta de hârtiă austriacă .... 83.95
Renta de argintU austriacă .... 84.95
Renta de aurU austriacă............................111.35
Losurl din 18G0  142.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 893.— 
Acțiunile băncei de creditU ungar. - 303 25 
Acțiunile băncei de creditU austr. - 98 75
Galbeni împărătesei- ------ 5.70
Napoleon-d’orI........................................ 9.56'/,
Mărci 100 împ. germane .... 59.10
Londra 10 Livres sterlings ... - 121.90

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedică-literaru— cu ilustrațium.— Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 <ji 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațium frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivit]iloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu 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 ilustrațium.— Cursulă X\. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 3'/2 cole, și publică portretele și biografiile arcliiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru 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 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 primesen gratisti totu alti patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită jțratisu ori-eui cere.

Totu de aci se mai potu procura și unnătdrele cărți din editura proprii:
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Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. H. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Merinde dela școlă seu învețâturi 
pentru poporu culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorase, 
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-la 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 acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școlă: 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 trapului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita se 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 cobzariulii. Novelă origi
nală e Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

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

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

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

Miseriile sociale. Novelă de Pau- 
i C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

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

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Ultimulii Sichastru. Tradițiune de 

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

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

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest 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-

de
15

lulu
nar.

lina

de

de

Novelă 
de N.

Schiță

torică după Wachsmann, de Ioauă 
Tanco. Prețuit! 30 cr.

HermanO și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețulă 50 cr.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasinlui din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gininas. 
— Cu portretulă M. S. Reginei Româ
niei. Prețulti 15 cr.

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

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

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

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

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

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

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

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

Manualii de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri, de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministerială de culte 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 bisericesc! în tote săr
bătorile de peste anu 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 loru valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate până acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță
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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 Pap iu.— Acestă 
volumă de peste 24 cole 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 juuiloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 —a muierei dela 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 uncliiu și mătușe, 9 — 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune 11 — dela binefăcători, amici 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați’ 
Recomandămă clerului română acestă' 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tutnroră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețulă unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

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

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui espuse în modă populară 
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 8n, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absdlvă scola poporală, 
se vinde cu prețulă nrmii de 50 cr. 
esemplariulă spedată franco.

Manualii catecheticu pentru primii 
ani scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor A f _ I _ / ■ r oh

de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vioară archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acesta opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica ndstră 
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, învățătoriloriă și a părinți- 
lortă la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți.—Pre
țuia unui esemplară din acestiă opă,-— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariatiă 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 Ioauă Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paulă cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețuia unui esem
plară cu porto francată e 60 cr.

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

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

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

M icul u mărgăritaru sufletescb. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosu ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ainbe secsele. Prețuia unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețul unui esemplar legat spedat 
franco e 12 cr., 
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.

50 esemplare 5 fl.,

în Gherla (Sz-ujvâr.—Transilvania), unde se cumpără 
acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune.
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Rugămii pe domnii abonați ca la reînoirea prenimierațiiinei se binevoiască a scrie pe cnponnln manda
tului poștalii și minierii de pe fâșia sul) care au primitii diarulu nostru până acuma.

__________________________________ Adfflimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


