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„GAZETA TRANSILVANIEI/'
Cu I Aprilie 1889 st. v. s'a deschisă nou 

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

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl., 

pe șese luni 6 fl., pe unu anii 12 fl.
Pentru Itomânia și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
ană 10 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungarin: pe ană 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

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

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuritti și 
a arăta și posta ultimă.

Admînistraținnea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovii, 5 Aprilie v.

Totu mai multa își întinde ghia- 
rele maghiarisarea violentă, totu 
mai multu iese la ivelă că grija 
celoru dela putere nu este promo
varea culturei adevărate în sînulu 
poporațiunei, ci numai și numai 
lățirea cunoscinței limbei ungu
resc!.

Acesta o probeză destulă de 
lămurită și discursurile din sînulă 
comisiunei școlare a dietei ungu
resc!, ce le-amă resumată în nu- 
mSrulu de ieri ală foiei ndstre.

De ce a fostă vorba în acesta 
comisiune ?

A fostă vorba de școlele cu 
limba de propunere maghiară; de 
scolele cu limba de propunere 
nemaghiară, în cari s’a propusă 
cu succesă limba maghiară; de 
scolele contesionale, în cari pro

punerea limbei unguresc! nu dă 
resultate îndestulitore; de publi
carea de premii pe seina înveță- 
toriloră, cari dovedescu succese 
în propunerea limbei maghiare, și 
altele de acestea.

Unulă din membrii comisiunei 
a mai cerută și „grabnica revi- 
suire“ a legei privitore la învăță- 
mentulă poporală, se înțelege că 
totu în interesulă maghiarisării, și 
ministrulă de instrucțiune Csaky 
a declarată, că nu este în contra 
revisuirei acestei leg! și că după 
ce se va revisui va fi gata a aju
tora și șcblele confesionale. Mi
nistrulă își gândesce, că decă va 
da ajutoră, se fîă lucrulă așa în
tocmită, ca totă numai limba un- 
gurescă se profite dintrînsulă, er 
nu instrucțiunea nemaghiară.

Cu alte cuvinte se uneltesce 
din nou în contra autonomiei șco
lare a confesiuniloră în favbrea 
maghiarisării.

Planulă de maghiarisare l’a 
dată pe față raportorulă comisiu
nei, din a căruia espunere resultă 
neîndoiosă, că față cu șcblele ne
maghiare cei dela putere n’au în 
vedere decâtă „efectulu propagatorii 
de limba iingurescă“ și că de efec- 
tulă .,didactică-culturală“ se intere- 
seză numai când e vorba de șco
lele unguresc!.

Caracteristică este și cererea 
raportorului ca în comune curată 
maghiare se se înființeze șcble de 
stată unguresc! numai în acelă 
casă, decă acele comune suntă în- 
cunjurate de Nemaghiari, seu decă 
vină în atingere cu Nemaghiarii. 
De aici urmdză că și la școlele 
de stată din aceste ținuturi efec- 
tulu propagatoră de limba, ma
ghiară este celă de căpeteniă.

Totă raportorulă a mai desco
perită cu acesta ocasiune și unel
tirile de maghiarisare prin asilur! 
de copii, cerendu ca în comunele 

curată nemaghiare se se înființeze 
mai ântâiu asemeni asilur! și nu
mai după ce voră funcționa acestea 
câțiva an! să se înființeze acolo 
scble de stată.

O nouă metodă de a maghia- 
risa prin asilurile de copii s’a pusă 
de curendă în practică în comita- 
tulă Ternavei-micl. Ministrulă de 
instrucțiune a dată scblei de stată 
din Tirimia-mare ună ajutoră anu
ală de 160 fl., cu scopă ca la acea 
scolă se se înființeze pentru cele 
patru Iun! ale vacanțeloră de veră 
ună asilă de copii, care va fi con
dusă și administrată de cătră in- 
spectorulă reg. de scdle. In rapor- 
tulă presentată comitetului admi
nistrativă ală comitatului se asi
gură, că s’au luată disposițiun! ca 
fără escepțiune toți copii din sată 
dela 3—6 an! să fiă trimiși în a- 
cestă asilă încependă dela 1 Iunie 
pănă la finitulu lui Septemvre.

Putemă să ne facemu o idea 
despre cutezarea celoră ce au luată 
acea „disposițiune“, decă vomă 
mai ave în vedere că în Tirimia- 
mare suntu trei părți dintre locui
tori Români, cari au biserica și 
scola loră românescă, și numai a 
patra parte suntu Unguri.

Der ce nu cuteză și ce nu îu- 
treprindu șovinistii unguri pentru 
realisarea planuriloră loru de ma
ghiarisare? E vorba numai, că ore 
mai putemă se privi mă cu manile 
încrucișate la uneltirile loră ? Nu 
trebue ore se ne gândimă odată 
seriosă la o apărare comună și 
energică, când vedemu cum se 
submineză în modă sistematică, 
esistența șcbleloră ndstre româ
nesc! ?

Ună atacă combinată, erăși 
numai printr’o apărare bine com
binată se pote respinge. Autori
tățile ndstre superiore școlare tre
bue se se deștepte din letargia 
loră și să ia măsurile de lipsă, ca 

se întâmpine pericululă ce ne a- 
menință totă mai multă din par
tea vrășmașiloră culturei ndstre 
naționale !

România și Rusia.
„Grajdanin“ vorbindă de conflictele, 

de ne’nțelegerile și de disordinele ce 
continuu s’au produsti prin starea actu
ală a navigațiunii pe Dunăre, esprimă 
speranța, că noulă cabinetă din Bucu- 
rescl va pune capătă la acestă stare de 
lucruri, instituindă la Giurgiu o conai- 
siune a stateloră mărginașe, după cum 
s’a decretată de conferința dela Londra 
în 1883, spre a unifica sub ună acelașă 
regimă de reglementare a navigațiunii 
dela Brăila pănă la porțile de feră.

Serbia și Rusia.
D-lă Persiani, ministru ală Rusiei, 

a remisă regenței nouăle sale scrisorii 
de acreditare, anunțândă în termini, sim
patici pentru Serbia, ridicarea sa la 
rangulă de ministru plenipotențiară. D. 
RisticI, în numele regenței, a răspunsă, 
că’șl va da tote silințele cu colegii săi 
pentru a strînge legăturile de amicițiă 
ce esistă între Serbia și Rusia, din causa 
comunității de origine, de religiă și de 
tradiții.

Serbia și Muntenegru.
Principele Muntenegrului, răspun- 

dendă notificării ce i s’a făcută în pri
vința urcării pe tronă a regelui Alexan
dru, a esprimată dorințele sale pentru 
menținerea raporturiloră amicale ce esistă 
între principatulă său și Serbia, precum 
și urările sale pentru fericirea dinastiei 
serbescl.

Conferința pentru Samoa.
Conferința în cestiunea insulei Sa

moa se va întruni în Berlină îndată după 
sărbătorile Paștiloră. Representanții a- 
mericanl, cari s’au imbarcată deja și vor 
trece prin Londra în drumulă spre Ber-

FOILETONULTT „GAZ. TRANSU.

MANU-TALHARU
(Fine.)

Băiatulă făgădui lui Man-Tâlharu, că 
îi va aduce (pe o vergea dulceață 
din patulă ce spunea, că-i pregătise 
Scaraoțchi după morte în iadă) și desă 
de dimineță porni la drumă și merse 
și merse pănă ce ajunse la porțile 
iadului. Pândi elă pănă ce dădu să 
între ună dracă înăutru și strecurân- 
du-se binișoră, se ascunse într’ună colță.

Acolo scose din buzunară amnarulă 
și cremenea, făcu ună smocă de ierbă 
uscată d'acolo de prin prejurO, o aprinse 
și apoi unde mi-țl începu nene diavolul 
de băiată să scoță din traistă smirnă și 
tămâie punendu-o pe focă, încâtă se 
făcu ună mirosă și o fumăria de să te 
orbescă nu alt-ceva.

Dracii se strînseră cu toții, începură 
a țipa, a sări și făcură o hărăraiă, încât 
audindă și tartorulă, veni numa ’ntr’ună 
sufletă să vadă ce pacoste a cădută pe 
capelă loră. Când vădii elă pălălăile 
alea de fumă și simți mirosulă de tămâiă, 
îi veni să-și ia câmpii și mai multe nu.

— Bine, mă omule, cine te puse să 
faci bazaconia asta aci? Du-te afară și 

acolo afumă-te câtă vei vrea, că eu nu 
te oprescă.

— Nu iesă de aci, Domne feresce, 
dise elă, pănă nu’ml veți da zapisulă 
tatii, venătorulă cutare.

— Măi, da ți-lă vomă da, numai 
stinge fooulă și nu mai pune tămâiă și 
smirnă pe elă!

— Așă, pănă nu veți scote zapisulă 
la teferișă, nu stingă foculă odată cu ca- 
pulă. Am de gândă să vă facă șuncă, 
dacă nu vreți să mi-lă dațl.

Decă văcju tartorulu, că nu e po
mană să cadă la învoială cu elă altfelă, 
dădu poruncă să aducă zapisulă. îlă 
căutară dracii în susă, în josă, acuma 
altă belea, nu'i puteau da de urmă cu 
nici ună preță. Impelițatulă, care luase 
zapisulă dela venătoră, îlă ascunsese că 
nici elă nu mai scia de unde să-lă ia. 
Cu chiu cu vai, abia îlă găsiră vîrîtă 
sub talpa iadului. Ii dădură zapisulă, 
adecă cărămida pe care tată-său apăsase 
cu palma.

— Ei, acum să-mi dațl pe vergeua 
asta dulceață din patulă lui Man-Tâl
haru și isprăvimă tocmeala, că mai mult 
nu am ce căuta la voi, dise flăcăulă 
când se vădii cu zapisulă la subțioră.

De voiă de nevoiă Scaraoțchi îlă 

duse și-i arăta patulă lui Man-Tâlharu, 
der cum îlă atinse băiatulă cu vergeaua, 
foculă o topi pe jumătate. Plecâudă elă 
dela iadă, se abătu din drumă și dădu 
pe la palatulă lui Man-Tâlharu.

— Șeii ce, mă nene, îi dise băiatulă, 
eu te sfătuescă mai bine să te faci omu 
de ispravă și să cauți a-țl ispăsi păcatele, 
că pe lumea ailaltă, tartorulă draciloră 
nu te așteptă să te erescă, ci să te pră- 
pădescă. Ia numai uită-te d’a minune 
și vecjl ce a pățită vergeaua care ml-ai 
dat’o, dor câtă am atins’o de patulă pre
gătită ție și s’a topită de era să-mi ardă 
și mâna.

*
Băiatulă plecă în trebalui, ducendă 

tatălui-său zapisulă dată diavolului, fă- 
cendă pe bătrână să mulțămescă lui 
Dumnedeu, că i-a hărăzită așa giuvaeră 
de copilă, er Man-Tălharulă, după ce 
se gândi și răsgândi, îșl luă inima în 
dinți, împărți totă avutulă lui la sără- 
cime și pe la biserici, îșl luă ale trei 
fuiore și se duse la ună pusnică bătrână 
intrebându-lă, că ce trebue să facă ca 
să-lă mântue Dumnedeu de păcate.

Pusniculă îlă spovedi de tote păca
tele ce făcuse și audindu-le se cutremură 
și dise:

— Ei, fiule, bună este Dumnedeu, 
se va îndura și de tine ca de toți pă
cătoșii, der greu canonă trebue să săver- 
șescl. Etă acestă bucată de lemnă de 
mără, îngrdp’o colo în verfulu delului 
și să cari cu gura apă din fântâna de 
lângă vale, suindă și coborîndă tereșl 
pe genunche și cote, udă lemnulă pănă 
va învereji, va răsări, va cresoe, se va 
face pomă și va da rode, tăte să se 
scuture, numai trei să rămâne în verfă, 
căci alea arată, că și tu ai rămasă nu
mai cu cele trei păcate ale părințiloră.

Man-Tălharu ascultă cu smerenia 
canonulă ce i-lă dăduse pusniculă, luâ 
bucata de lemnă și îngropând’o în ver- 
fulă delului, începu a căra apă așa enm 
îlă învățase pusniculă.

Căra elă apă cu gura șepte ani d’a 
rendulă, fără să-și odihnescă trupulă, în
câtă lemnulă începuse a încolți și a 
cresce, atunci diavolulă prefăcendr.-se în 
omă, trecu pe lângă elă cu ună burdufă 
la subțioră și îi dise:

— Ce păcate pe tine, măi frățiore, 
să cari apă cu gura? Na ăstă burdufă 
și ea de cară cu elă, că totă plata aia 
ai s’o iai.

Man-Tălharulă credendă că după 
atâta vreme îi va erta Dumne4eu astă 
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lină, voră sosi aci pe la 10 ori 11 ale 
curentei. In ceea ce privesce posiția 
celoră trei puteri conferențiare una că
tră alta, din cetirea cărții albastre en- 
glese resultă, că Englitera simpatiseză 
cu statele unite în acestă cestiune. Des
pre o înclinare cătră Germania nu vor- 
besce nimictl cartea albastră.

Zankov e totu in Belgradu.
0 telegramă ne comunicase în dilele 

trecute, că Zankov, capulă 'partidei re
voluționare bulgare, a plecată din Bel
grade fără resultată, în ce privesce pla
nurile sale față cu starea actuală a lu- 
cruriloră în Bulgaria. Acum se comunică 
din Belgrade, că Zankov a pusă anume 
pe amicii săi să împrăștie sgomotulă, că 
a plecată. Din contră elă se află în Bel- 
gradă și a plecată numai din hotelă, 
pentru ca se se mute într’o locuință 
privată.

l’rocesuld contra Iui Boulanger.
Membrii partidei drepte din camera 

francesă au protestată unanimă în contra 
constituirei tribunalului de stată pentru 
judecarea lui Boulanger, 4icendă că a- 
cesta e o parodiă a dreptății. Drepta 
declară, că așteptă cu încredere hotărîrea 
țării între aceia, cari suntă devotățl vo
tului universală, și între aceia, cari-lă 
suprimă. țliarele credă, că comisiunea 
de anchetă alesă de tribunalulă senato- 
riloră nu’șl va termina lucrările înainte 
de o lună.

Banchetă boulangistu.
Duminecă s’a dată în Versailles ună 

banchetă de cătră BoulangiștI. Depu- 
tatulă Laguerre ceti vorbirea ce avea să 
o țină Boulanger. In ea se dice, că 
anulă 1889 trebue să încoroneze opera 
începută în 1789, îndeplinindă reformele 
democratice. Numai sub republică se 
potă obține asemenea reforme, de orece 
numai ea e în stare a împăca singura
ticele partide. D<=r republica nu trebue 
să fiă o republică parlamentară, care 
produce numai slăbiciune și nerodire. 
In fine se ridică ună toastă pentru îm
bunătățirea binelui poporului și pen
tru unirea tuturora inimiloră cu simță
minte în adevără francese în republică. 
După banchetă s’a întâmplată ună inci
dență. Comisarulă poliției opri carulă 
în care se aflau deputății boulangiștl 
Laguerre și Le Herisse, și’i conduse la 
garda dela primăriă. Mulțimea urmă 
după cară scoțendă diferite strigăte. Sol- 
dații de gardă eșiră afară și încrucișară 
baionetele, pentru ca să oprescă mulți
mea. Laguerre și Le Herisse protestară 
contra arestării loră, provocându-se la 
imunitatea loră. După ce s’a încheiată 
procesă verbală cu ei, au fostă liberați.

faptă, se apucă să care apă cu burdu- 
fulă, der de unde pănă atunci mărulă 
crescea de vedeai cu ochii acuma se 
ofilise și începuse să trăiescă și să dea 
îndărătă.

Spăriată, Man-Tălharu alergă numai 
într’ună sufletă pănă la pusnică spunen- 
du-i ce i se întâmplase.

— Rău ai făcută, fiule, de te-ai amă
gită a asculta de povața aceluia, căci 
era diavolulă ispititorulă creștiniloră; 
mergi și udă mărulă ca și mai nainte 
și ai în scire, că aprope este limanulă 
scăpărei tale din păcate și obidă. Ca- 
nonulă tău primită este la Dumnezeu 
și coverșesce cu multă păcatele tale.

Man-Tălharu se întorse erășl la mă
rulă lui și începu a’lă uda încă trei ani 
d’arendulă pănă ce se făcu pomă mare, 
făcu rode, le scutură pe tbte, rămânândă 
mimai cele trei mere, cele trei păcate 
ale părințiloră și atunci mergendă elă 
de isnovă la pusnică, acesta făcu rugă
ciuni la Dumnecjeu, mulțumindu-i că i-a 
ajutată să mănțiă ună sufletă păcătosă, 
er eu încălecai p’o prună uscată s’o dau 
pe la nasulă ălui cu gura căscată. — 
(Revista Poporului;)

Cabinetulu Catargiu și politica 
esternă și internă.

In ședința de Joia trecută a 
camerei și a senatului, ministru- 
președinte Lascarti Catargiu a fă- 
cutu următârea declarațiune:

Chemați din mijloculă D-vostră prin 
încrederea Maiestăți Sale Regelui la gu
vernă, vomă contininua în afară acea 
politică înțeleptă, care ne-a câștigată 
bunăvoința marelorh puteri, amiciția sta- 
teloră vecine și care a făcută din Ro
mânia ună elementă de ordine și de 
pace în Orienta.

In năuutru vomă completa refor
mele necesare, ce cu toții împreună le 
amă întreprinsă. Vom îndeplini lucră
rile începute pentru consolidarea econo
mică și pentru desvoltarea țării. Vomă 
căuta să restabilimă echilibrulă în bu- 
getă, făcendă tâte economiile posibile, 
și respectâudă tote drepturile, apărândă 
tote interesele legitime, ne vomă sili să 
întărimă credința țării în instituțiunile 
sale, în legalitate și în dreptate, pentru 
ca astfelă se ne câștigămă încrederea 
Suveranului și conlucrarea plină de pă
trundere a representanțiloră țării.

După declarația acesta, depu- 
tatulu Taclie Ionescu interpelă gu- 
vernulu asupra politicei lui din 
afară, și în specială vru se afle 
dela șefulu guvernului , Lascaru 
Catargiu, ce atitudine ia față cu 
politica din afară a lui Brătianu, 
pe care odinioră a desaprobat’o 
într’unu manilestu. In fine cum 
cugetă guvernulu asupra espulsării 
vencțetoriloru de icone ruși.

Ministru-președinte Catargiu, 
provocându-se la declarația sa de 
mai susu, adause că România nu 
trebue se provbce pe nici o pu
tere și că trebue se fiă cătră tote 
recunoscetore, pentru că bunăvo
inței și conlucrărei tuturora sta- 
teloru are ea a’și mulțămi posi- 
țiunea sa. Politica actualului gu
vernă, care e și de țeră aprobată, 
e neutralitatea, cum a Jisu și Bră
tianu odată că neutralitatea e po
litica sa.

Ministrulu de esterne Al. La- 
hovary declară și elă, că noulă 
guvernă va observa, ca și Bră
tianu și Carpu, o politică de cea 
mai strictă neutralitate. Ce pri
vesce pe iconari, isgonirea loră a 
fostă legală, deorece Românii sunt 
stăpâni pe teritoriulu loră.

Ministerolu Catarp și foile străine.
„ Correspon dance de Vienne“ scrie: 

D-lă Lascară Catargiu, care e pusă în 
capulă afaceriloră în România, este unii 
bărbații de stată în cea mai bună accep
țiune a cuvântului. Deși aprope de 70 
ani, elă a păstrată vigorea și energia 
unui tînâră. Foile vienese îlăsemnaleză 
ca ună dușmană declarată ală Austro- 
Ungariei. După noi acesta însemnâză'a 
merge prea departe. E posibilă ca no
ulă cabinetă română să nu profeseze față 
cu cei doi factori de căpetenia ai Tri- 
plei-Alianțe o devoțiune atâtă de adâncă 
ca predecesorii săi, d-nii Bratianu și 
Cârpă, der elă de sigură nu nutresce 
nici ună sentimentă de ostilitate pre
concepută cătră Austria. D-lă Lascară 
Catargiu a fostă acusatu, că înainte de 
tote este rusă. Adevărată este, că elă 
nu e nici rusă, nici j emță. Elă este ro
mână, nimic altă, decâtă română. Actele 
sale au probat’o și să sperămă, că o voră 
proba încă.

„Norddeutsche Ally. ZtgA dice, că 
răspunsulă d-lui Catargiu la interpelarea 
d-lui Tache Ionescu (că politica din 
afară a României va fi o politică de neu
tralitate), pare neîntelesă, după „Agen
ția națională română14, pentru ca atacu
rile în contra politicei inaugurate de d. 
Brătianu suntă în contrăcjicere cu faptele. 
Foia germană, adaugă, că o agențiă na
țională română nu prea va ajuta a face 

să se înțelegă evenimentele din Ro
mânia.

„Krcuzzeiiungu dice, că oposiția do
vedită de țeră în privința domnului Ca
targiu nu predice miuisterului o esistență 
lungă.

rDie Pressed publică ună articolă 
destulă de violentă în contra noului ca
binetă română și mai cu semă în contra 
declarațiuniloră d-lui Catargiu în fața 
Camerei, asupra politicei exteriore. Foia 
vieneză lasă să se înțelegă, că cuvintele 
d-lui Catargiu în privința menținerei 
neutralităței absolute a țârei n’au decâtă 
o valore relativă, suntă numai frase. 
Tote statele cele mici, cari se află între 
două puteri mari, nu potă să facă ale
gere : trebue să se decidă pentru una 
seu cealaltă din aceste puteri. Altmin
trelea au aceeași sorte ca a bobului de 
grâu între două pietre de moră. Cabine- 

tulă Catargiu, nu e decâtă o experiență, 
care, după cum se pdte spera, nu se va 
fini în detrimentulă României. E de 
prevădută într’adevără, că între junimiș
tii dirigiațl de d. Cârpă și partidulă d-lui 
Ionă Brătianu se va face o apropiere. 
Decă d. Catargiu va isbuti să producă 
acestă resultată, elă va fi meritată cu 
multă mai multă dela patria sa, decâtă 
decă ar ajunge să pună în execuțiune 
fantasiile sale de neutralitate și antipa
tiile sale în contra regimului personală.

„Național Zdtung11 speră, că minis- 
terulu Catargiu va înțelege, că atribuin- 
du-i-se idei rusofile, pe când era în o- 
posiție, trebue acum, că a sosită la pu
tere, să pună o stavilă preferințeloră 
sale. Numitulă diară consacră eveni- 
menteloră din BueurescI ună lungă ar
ticolă întitulată „Monarchia și boieria 
în România14. țiiarulă vorbesce de în- 
trigele d-lui Hitrovo, de greșelile co
mise de miniștrii români, și termină 
astfelă : „Panslavismulă d-lui Catargiu 
nu e, ca și roforma agrară a d-loră 
Cârpă și Rosetti, decâtă ună mijlocă de 
a ajunge la putere. Rusia va obține 
de sigură mai multă dela d-lă Catargiu 
decâtă dela d-lă Ionă Brătianu seu d-lă 
Cârpă. Der România nu va căde nici 
odată în situațiunea Serbiei în urma 
victoriei radicaliloră. Serbia n’a avută 
într’adevără decâtă o democrație rurală, 
pe când România posede o aristocrație 
luminată, interesată la menținerea nea- 
ternărei țârei. Moștenitorulă tronului, 
principele Ferdinandă de Hohenzollern, 
va ave elă ună pată de trandafiri, ună 
viitoră depărtată ni-o va spune.

„Germania'1 dice, că ministerulă Ca
targiu însemneză victoria Rusiei. Pentru 
foia germană, d-lă Hitrovo va fi de 
acum înainte inspiratoridă cabinetului. 
România va fi neutră de sigură în timpă 
de pace, der în timpă de răsboiu ea va 
fi avantă-postulă Rușiloră în Balcani.

„ Vossische Zeitimg'1 dice, că numai 
esitațiunile și lipsa de energiă a d-lui 
Cârpă au pricinuită triumfulă actuală ală 
boeriloră.

„Tewps14 dice că, alegerea d-lui La- 
hovari e forte semnificativă, căci densulă 
nu e, ca predecesorii săi, înfeodată unei 
sisteme de alianță cu orice preță cu 
Germania și Austria. Elă e înainte de 
tdte patriotă, independentă, și hotărîtă 
sâ ocrotescă condițiunile de existență 
ale țârii, a o ține departe de combina- 
țiunile bismarkiane, a cultiva relațiunile 
paclnice și amicale cu tote puterile, fără 
a escepta pe acelea cătră care simpatiile 
române mergă într’ună modă naturală. 
Organulă Parisiană felicită România care, 
fără a voi sâ atace pe nimeni, a recuce
rită independența și neutralitatea sa, și 
a încetată de a fi pe Dunăre ună felă 
de sentinelă înaintată a triplei alianțe, 
menită sâ figureze în efectivulă disponi
bilă ală așa disei ligi de pace.

jurnală oficiosă, vorbindă 
de noulă cabinetă română dice: E de 
prevâdută, că regele Carolă se va fi în- 
țelesă cu d. Lascară Catargiu asupra 
6re căroră puncte din politica esternă. De 
altmintrelea e de observată, că d-nii La- 
hovari, Mânu și Vernescu făceau parte 

din cabinetulă precedentă. Decă acești 
omeni politici facă de asemenea parte 
din noulă ministeră, trebue sâ se con
chidă de aci, că politica externă a 
guvernului română nu va suferi vr’o 
schimbare.

„Neue Freie Presseu, vorbindă de ca- 
binetulă Catargiu, dice că numele im
portă puțină și că s’ară judeca afacerea 
ca ne-avendă decâtă ună caracteră de 
politică interioră și că s’ar trata cu o 
perfectă indiferență, decă n’ar fi cesti- 
unea de a se sci, decă România va conti
nua sâ adereze la tripla alianță seu va 
observa o atitudine ruso-filă. Der d. Ca
targiu n’a ascunsă niciodată, că este ună 
inimică fanatică ală triplei alianțe și 
ună luptătoră pasionată ală Rusiei. 
Crisa ministerială română, mai dice 
foia vieneză, a găsită soluțiunea cea mai 
defavorabilă ce s’a putută prevede din 
puntulă de vedere ală cestiunei coaliției 
căci toți miniștrii fiindu niște bâtrânl 
conservatori. România se află de acum 
înainte sub pavaza politică a Rusiei. Nu 
trebue sâ ne ascundemă, că sosirea 
la puterea unui cabinetă Catargiu e ună 
evenimentă, care priveză tripla alianță 
și mai cu deosebire pe Austro-Ungaria 
de ună sprijină prețiosă pe Dunărea de 

•josă. _________

SCIRJLLE DILEI.
Academia română șl-a constituită bi

rourile sale. Presidenția continuă a o 
avea d-lă M. Cogălniceanu, care a în
trunită unanimitatea voturiloră. In de- 
legațiunl suntă aleși d-nii B. P. Hașdâu, 
Aurelianu și N. Ionescu. Secțiunea is
torică a realesă ca președinte pe d-lăV. 
A. Ureche și vice-președinte pe d-lă 
Papadopulu Calimachi. Noii membri co
respondenți votați de Academie suntă: 
Dr. Babeșă, Dr. Istrati, N. Cuiianu, G. 
Ionescu (Gionă), Al. Xenopolă și Bor- 
tiană (din Banată).

* * *
Daniă. „Naționalulă14 află, că d-lă 

Al. Odobescu a dăruită Academiei pre- 
miulă de 12,000 lei, ce i-s’a decernată 
pentru operile sale întitulate: „Scrieri 
literare14.

** *
Scoterea limbei grecesc! din școlă. In 

comisiunea camerei pentru culte și in
strucțiune publică, venindă în discuțiune 
propunerea limbiloră classice în școlă, 
s’a constatată, că tinerimea în ceea ce 
privesce învâțămentulă din aceste limbi 
nu este în stare a arăta nici ună resul
tată. Ministrulă Csaky declara chiar, 
că din causa îngrămădirei obiecteloră de 
învâțămentă, limba grecă va trebui sâ 
fiă scosă dintre obiectele de propunere 
în școlă.

* * *
Recrutarea. In dieta ungurescă s’a 

presentată proiectulă de lege privitoră 
la votarea contingentului recruțiloră pe 
1889. Recrutarea se face după noua 
lege între 10 Maiu și 20 Iunie. Pentru 
armata comună și marină contingentulă e 
de 42,711 recruți, pentru honvedl 12,000. 
La recrutare .vină cei născuțî în 1868, 
1867 și 1866. De rendulă acesta vină 
la recrutare și clasele înteia, a doua și 
a treia de etate din anulă trecută pen
tru ca sâ se potă împlini contingen
tulă, sciută fiindă, că după noua lege, 
avendă a se retruta la vârsta de 21 ani, 
nu s’ar pute obține contingentulă cerut. 
Pentru a se face grabnică recrutarea, 
voră funcționa mai multe comisiunl de 
recrutare în localitățile unde e necesară 
acesta.

** *
Concubinatele se sporesct. După ună 

raportă oe s’a cetită în adunarea comi
tetului administrativă ală comitatului 
Huniedora, concubinatele în cerculă pre- 
torială ală Huniedorei au [luată dimen
siuni peste mâsură mari. • In raportulă 
amintită se aduce ca motivă ală acestei 
triste aparițiunl împrejurarea, că la gre- 
co-catolicl și greco-orientall cununia cos
tă prea multă; competința preotului și 
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a protopopului se urcă, ca la 13 florini. 
Coinitetulă administrativa a hotărîtă, să 
atragă atențiunea respectivelor^ autori
tăți bisericescl superiâre, cerendăj totă- 
odată, ca regulamentele bisericescl pri- 
vitore la casulă acesta să li-se trimită 
spre a se publica pe calea administra
tivă.

* A
Tărăboiu. Studenții diu Șemniță i-au 

făcută mare tărăboiu deputatului Anton 
Pecii, la intorcerea sa din Pesta, fiindcă 
a votata pentru §. §■ 14 și 25 din legea 
militară. Directorul^ academiei de mon- 
tanistică a îucunosciințată pe ministerul^ 
de comerță, de care atârnă școla, despre 
demonstrația. Miuistrulă Szapary, cum 
spune „E-s.L, a dată ordină telegrafică, 
ca direcțiunea să procedă fără cruțare 
în contra demonstrațiuniloră. S’a înce
pută cercetare.

*
* *

Industria de casă in Calota. A asăr- 
napi Ujsâgu publică o scrisore a d-nei 
Sigmund Gyarmathy, în care se dice 
că frumosulă productă ală industriei de 
casă din Calota (Comit. Clușiului), caie 
’șl-a câștigată renume europenă etc., nu 
e făcută nici de femeile săcuence, nici 
de femeile românce, precum se totă 
amintesce în comande, ci e productulă 
țăranceloră unguroice și că lucrarea a- 
celei materii e ună secretă ală unoră 
familii ungurescl. — Din rândurile aces
tea nu reese altceva, decâtă năcazulă 
scriitorei, că industria de casă româ- 
nescă are în adevără renume europenă, 
precum comandele i-o dovedescă ; er că 
pregătirea materiei din vorbă ar fi ună 
secretă pentru femeia română, asta nu o 
crede nici năcăjită d-nă Gyarmathy.

* * *
Bărbații ucigașu. In Coșiocna o femeia 

de 60 ani dase unei țigănci puțintică 
făină. Din causa acesta bărbatu-său a 
lovit’o așa de greu în capă cu securea, 
îucâtă bieta femeiă după două dile de 
chină muri. Ucigașulă a dată de mai 
multă timpă semne de alienațiune.

* *
Furtună și cutremură de pământii 

Asupra localității Golgocz și împrejuri- 
mei s’a descărcată o furtună cu fulgere 
și tunete cum nici pe timpulă secerișului 
nu pote fi mai violentă. Furtuna a prici
nuită mare pagubă în plutele ce se aflau 
lângă Waag. Din Oedenburg se scrie, 
că în Baumgarten a fostă ună violentă 
cutremură de pămentă, care a durată 
câteva secunde.

* * ♦
Inundare. In urma ploiloră îndelun

gate, Oltulă a eșită în comitatulă Ciu- 
cului în mai multe locuri.

Insinuările în afacerea despăgubirei 
dreptului de cârciumăritu.

Precum amă anunțată de repețite- 
orl, terminulă pentru insinuarea pretensiu- 
niloru de despăgubire a dreptului de câr
ciumăritu s’a prelungită pănă la 30 Apri
lie st. n. in elusive. In sensnlă §. 13 
ală art.de lege XXXVI dinl888 se voră 
despăgubi pentru dreptulă de cârciumă- 
rită (regală) numai acei proprietari ai 
acestui dreptă, cari seu singuri seu prin 
împuterniciții loră legali îșl voră arăta 
(insinua) in scrisă pretensiunea de despă
gubire pănă la 30 Aprilie st. n. 1886 
la acelă inspectoră reg. de dare, în a 
căruia cercă se află comuna, unde res- 
pectivulă proprietară șl-a esercitată drep
tulă de cârciumărită. Pretensiunile mai 
târziu arătate nu se voră lua in nici ună 
casă in considerare.

Scimă mai departe, că după numita 
lege (§ 2) suntă în dreptă a pretinde 
despăgubire și foștii urbarialiștl, respec
tive comuna urbarială pentru cele trei 
luni ale foștiloră iobagi, așa numitele 
cârciume de trei luni (Kantor-korcsma), 
cari s’au folosită mai cu semă de comu
nele bisericescl.

Pănă acuma credemă, că cei com
petent și mai alesă advocații români 
voră fi luminată pe omeni și-i voră 

fi îndemnată a face insinuările re- 
cerute. La casă însă când vr’unii din
tre proprietarii dreptului de regală nu 
voră fi făcută pănă adi pașii de lipsă, îi 
admoniămă să-și însinue dreptulă nea
mânată pănă la 30 Aprilie a. c. căci la 
dincontră nu voră primi nici o despăgu
bire.

Tipăriturile necesare penttu insinu
are se potă căpăta la tote perceptoratele 
regescl.

Despre modulă cum trebue să se 
facă arătările se pote informa fiă-care 
și din Publicațiunea comunicată îu Nu- 
merii 24 și 25 și în Nr. 28 ală „Gaz. 
Trans. “

Insinuarea trebue der să se facă în 
orl-ce casă și decă ar și fi în vr’o pri
vință seu alta defectuosă, ea de sigură 
se va reda respectiviloră spre întregire. 
Cei cari însă nu voră insinua pănă la 
30 Aprilie dreptulă loră nici într’ună 
feliu, voră fi mai târdiu respinși cu ori
ce pretensiune.

Pertractarea cereriloră de despăgu
bire se va face, pe câtă suntemă infor
mați, în luna lui Maiu a. c.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din Câmpia, 10 Aprilie 1889.

Domnule Redactoră ! Adenca tăcere, 
care s’ar părea, că domnesce de câtva 
timpă în Câmpia nostră, mulțl ar pute o 
esplica în ună sensă, de care ar trebui 
să roșimă toți câți locuimă în acestea părți, 
der departe de noi așa ceva, căci decă pe 
terenulă politică omenii noștri se portă cu 
ore-care reservă, acesta nu e altceva 
decâtă o oboselă, care se observă la fiă- 
care individă după multe și încordate 
opintiri și care potențeză numai recule
gerea în speranța unui timpă mai potri
vită pentru nouă lupte politice; și decă 
pe terenulă socială — care din causa 
multoră formalități cerute de grelele îm
prejurări între cari trăimăși a șicaneloră 
ce avemă a-le suferi cu ocasiunea ob- 
servărei acelora dela inimicii seculari a 
totă ce e românescă — nu putemă do
vedi o altă activitate, decâtă numai când 
și când câte o petrecere de veră. tere
nulă bisericescă, din contră, ca unulă 
față cu care inimicii noștri orl-câtu de 
cutezători, totă se portă încă cu ore-care 
reservă, — e cultivată și în acestea părți 
cu același zelă și abnegațiune, care a ca- 
racterisată totdeuna pe preoții noștri ro
mâni. ’]

Dovadă despre acesta ne dă sinodul ă 
preoțiloră gr. cat. din tractulă protopo- 
pescă ală Cătinei, ținută în Sâmbotelecă 
la 8 Aprilie a. c.,2] activitatea căruia, 
cu permisiunea stimabilei RedacțiunI, vo- 
iescă prin aceste rânduri a o aduce pe 
scurtă la cuuoscință publică, nu atâtă 
întru lauda preoțimei amintite, câtă nu
mai din motivulă ca onoratulă publică 
să nu credă cumva, că preoții din Câm- 
piă’să departe râmași de frații' loră din 
alte părți

Spre onorea preoțiloră noștri fiă disă, 
tina proverbială a Câmpiei causată prin 
ploile cari au cursă în astă primăveră 
pe aci din destulă, n’a fostă în stare a’i 
împedeca dela sinodă, ci unulă ca unulă 
s’au vâcjută grăbindă spre loculă de 
întrunire.

Sinodulă a fostă deschisă de cătră 
d-lă protopopă Ioană Moldovană dela 
Cătina.

După mărturisirea preoțiloră, prece
dată de esercițiulă spirituală întitulată: 
demnitatea preoției creștine, rostită de 
preotulă Alesandru Bărbulescu, a că
rui aprețiare o lasă în judecata ascul- 
tătoriloră săi, se pertractară următorele 
obiecte:

'] Ni-ar păr 4 bine, d6că d-lă corespon
dentă ni-ar spune anume, în ce modă îșl des- 
voltă preoții din Câmpii acostă „zelă și abne- 
gațiune11 a loră? Au tr.cută ani de (file de 
când n'ain avută bucuria a înregistra din Câm
pii nici bareml ună singură sinodă protopo- 
pescă. — lied.

’] Acestă sinodă nu se pote atribui unui 
zelă „escepționala" ală preoțiloră, de vreme ce 
elu a fostă convocată în urma ordinului espresă 
ală Metropolitului — lied.

’] Doclarațiunea, ală cireia cuprinsă se es- 
pune aici, este subsemnați de d-lă protopopă 
Ionă Moldovană și următorii d-nl preoți: Ște
fană Colceiiu, Petru Rusu, Ionă Germauă, 
Teodoră Bogățianu, Basiliu Caliană, Ionă Peteră, 
Ionă Chiciudeană, Lazară Stupineană, Deine- 
triu Rusu, Alexandru Bărbulescu, Basiliu Den- 
ghelă, Ionu Popă, Simeonă Popă, Alexandru 
D. Donescu, Dănilă Turcu, Toma Marcu, I6nă 
Micu, Basiliu Cimom. Constantină Costiăn, 
Constantină Rusu, Alexandru Lupană, Vasiliu 
Șiuteu și Ionă Bozacă.

Față cu darulă de 5000 fl. v. a. fă
cută din marinimositatea Escelenției Sale 
Domnului Archiepiscopă și Metropolită 
clerului spre augmentarea basei unui 
fondă separată pentru preoții invalidl 
archidiecesanl, care dară s’a adusă la 
cunoscința clerului întregă prin vener. 
cerculară metropolitană din 1 Ianuariu 
a. c. N-ro 721, — membrii sinodali s’au 
simțită obligați a-’șl manifesta adenca 
loră recunoscință prin sculare și fiesca 
loră mulțămită prin ună condusă proto
colară, obligându-se totodată ca fiă-care 
în timpă de 10 ani să contribue cu 
câte 5 fl. v. a. pe ană, întru mai de- 
partea augmeutare a fondului din ces- 
tiune.

Er față de răutăciosele calumnii ri
dicate în N-ru 37 ală Tribunei asupra 
Escelenției Sale Domnului Metropolită 
și a Venerațiloră membrii consistoriali 
din gremiu, sinodulă cu unanimitate șl-a 
esprimată protocolară indignațiunea, ho- 
tărîndă totodată ca și pe calea publici
tății să’șl mauifesteze reprobarea sa prin- 
tr’o declarațiuue specială, în care pe 
de-oparte să dea espresiune acestei in- 
dignațiunl, er pe de altă parte să-și es- 
prime adhesiunea și omagiala recunos
cință față cu nobilele simțeminte și ne- 
muritorele fapte ale Escelenței Sale Mi
tropolitului Dr. Ionă Vancea și față cu 
membri consistoriali din gremiu3)

In fine după pertractarea și a altoră 
câtorva cestiunl de interesă numai se
cundară, întruniți fiindă toți membrii si
nodali la ospitala mesă a părintelui Ger
mană, s’a depărtată fiă-care la ale sale.

Sentinela Câmpiei.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 13 Martie.
Se ia în desbaterl proiectulă pentru 

pensiunile militariloră.
D-lă Ulise Boldescu, raportoră, dă 

cetire raportului comitetului delegațiloru. 
Discuțiuuea generală este deschisă.

D-lă Dr. Macridescu susține în pu
ține cuvinte proiectulă. Cere însă ca să 
se prevadă pentru militarii cari au făcută 
campania o pensiune egală cu solda ce 
au primită.

Ședința dela 14 Martie.
D-lă lână Rădulesca dă citire unui 

proiectă de lege pentru deschiderea unui 
credită de 2,000,000 lei cu care să se 
construiască linia ferată dela PitescI la 
Curtea de Argeșă. — Se admite ur
gența.

Se urmeză apoi discuțiunea asupra 
proiectului de lege pentru pensiunile mi
litare.

D-lă generală Mânu dice-, că pen
sia nu e o restituire, ci o recompensă 
morală. Acestă recompansă înlesnesce 
îndeplinirea scopului de a primeni 
ore-care grade din armată, care nu 
mai suntă bune de serviciulă militară și 
care totuși stau în armată pentru ca să 
ajungă a ave o pensiă mai bună. Ter- 
minândă, d. ministru de resboiu cere să 
fiă votată proiectulă guvernului, care 
prevede și trecerea pensiei la văduvă și 
copii, reducândă însă pensiunea copii- 
loră în casă de căsătoria seu de morte a 
văduvei militarului.

Senatulu. Ședința dela 11 Martie. 
La ordinea 4'1*1 indigenate.
D-lă C. Boerescu: Vă aduceți aminte 

cu toții, nu fără ore-care emoțiune, cum 
acum patru ani d. I. Brătianu a espul- 
sată mai mulțl Români transilvăneni din 
țeră, sub pretextă d’a da satisfacțiune 
unei puteri streine, care de altfelă nu 
era în dreptă a cere acesta. Spune apoi 
cum pressa independentă și publiculă a 
protestată contra acestui faptă, și ter
mină cerendă senatului să voteze adi 
recunoscerea d-lui Ciurcu, unulă din 
foștii espulsațl, a cărui recunoscere s’a 
votată în cameră, der ală cărui raportă 
nu s’a tipărită încă.

D-lă Cămărășescu 4'ce, că d0Ș> est0 
pentru a se da satisfacția d-lui Ciurcu, 
der cu tote acestea cere a se păzi for
malitățile.

D-lă P. Grădișteanu spune cum a 
înșelată la 1881 pe senată guvernulă 
d-lui Brătianu, dicendă că cere votarea 
legei pentru a ave o garanțiă contra 
streiniloră, der d-lă Brătianu a aplicată 
legea espulsărei asupra unoră Români. 
Cere senatului sâ nu stea nici ună mi- 
nută, ci sâ dea cuvenita satisfacția d-lui 
Ciurcu. Ba, mai multă chiar: Propune 
sâ se modifice acea lege de espulsare ca 
ea sâ nu potă fi aplicată nici unui Ro
mână. (Aplause.)

D-lă Mârzescu este de părerea d-lui 
Grădișteanu.

Cererea de recunoscere de cetățenă 
română a domnului Ciurcu se pune la 
votă și d-lă Ciurcu este proclamată ce
tățenă română.

Ședința dela 14 Martie.
D-lă St. Grecenu interpeleză pe d-lă 

Th. Rosetti, primă-ministru, pentru ce 
art. 76 din Constituțiune nu este pusă 
încă în aplicațiune, adecă de ce princi
pele moștenitoră nu este în țeră șl-aicl 
în Senată.

D-lă Th. Rosetti declară, că princi
pele moștenitoră n’a putută sâ vină în 
țeră pănă acum, dedrece îșl urma studiile 
sale.

D-lă ministru esste în fericita posi- 
țiune de-a pute eeclara, că principele 
Ferdinandă va veni în primăveră acesta 
în țeră.

D-lă gen. Florescu 4ice, că’șl face o 
datoriă plăcută d’a trece numele A. S. în 
apelulă nominală.

D-lă St. Grccenu propune o moțiune 
d’a se fixa scaunulă principelui moșteni- 
nitoru între senatori. — Se primesce.

Literatură.
Școla și Familia, foiă pentru părinți 

și învățători, apare în Brașovă odată pe 
lună și costă pe ană 2 fl., pe 1 , ană 
1 fl. (3 lei n.). Comitetulă de redac 
țiune: Ionă Dariu, redact, resp., St. 
Iosifă, G. C. Belissimus, I. D. Petrașcu, 
— Sumarulă N-riloră 10 și 11 dela 1 
Febr. și 1 Martie: La cestiunea lucru
lui de mână, de Dr. P. Spână: Disci
plina școlară, de G. Ludu; Teoria în
vățământului intuitivă, de I. Dariu; Re- 
gularea cântăriloră nostre ca problemă 
ardetore, de I. D. Petrașcu; Higiena 
școlară, de I. Dariu; Ceva din aritme
tică, de D. Dogariu; Bibliografia; Di
verse.

George Lazaru, revistă pentru edu- 
cațiune și instrucțiune, apare odată pe 
lună în Bârladă în broșuri de câte 40 
pag. și costă pe ană 3 fl. Directoră S. 
M. Haliră. — Sumarulu n-rului 12 dela 
1 Martie: Instrucțiuni relative la con- 
strucțiunea localeloră de șcdlă, de Spiru 
C. Hareti; Căușele venirei Greciloră în 
țările române, de G. Constantinescu Rîm.; 
Valorea numerică a sloveloră cirile, de 
Gh. Ghibănescu ; Din sintaxa limbei ro
mâne, de Aug. Frățilă; Școli normale, 
de S. M. Haliță; Bibliografia.

Cursul ft pieței Brașovii
din 15 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.46 Vend. 9.48
Arginta românescil - r 9.40 n 9.42
Napoleon-d’orI- - - n 9.51 r 9.53
Lire turcescl - - - M 10.80 n 10.86
Imperiali - - - - n 9.80 r> 9.86
GalbinI H 5.60 n 5.63
Scris, fonc. „Albmatl6°/0 n 101— n _ ._

n n 11 5°/o ti 98.50 n 99—
Ruble rusescl - - n 127— 128.—
Discontula - - - - 6‘/,-•87o Pe ana.

Cnrsulfi la bursa de Viena
din 16 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ...... 102.70
Renta de hârtii 5°/0 ------ 95.95
Imprumutula căilora ferate ungare - 144.30 
Amortisarea datoriei căilora ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căilora ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căilora terate de

ostii ungare (3-a emis'une) - - 
Bonuri rurale ungare ..... 
Bonuri cu clasa de sortare .... 
Bonuri rurale BanatU-TimișU - - - 
Bonuri cu cl. de sortare .... 
Bonuri rurale transilvane .... 
Bonuri croato-slavone ..... 
Acțiunile băucei austro-ungare - - 
Acțiunile băncei de credita ungar. - 
Acțiunile băncei de credita austr. - 
Galbeni împărătesc!...............................
Napoleon-d’orI ........ 
Mărci 100 împ. germane -
Londra 10 Livres sterlings - - - .

114.50 
105— 
105.— 
105— 
lOo— 
105— 
105— 
906—
304.50 
297.75

5.68
9.51'/,

58.75' ,
120.25

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedicu-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 cp 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni 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 totă nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piaru bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. -— Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 31 2 cole, și publică portretele și biografiile archiereiloru 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 ocasiuni, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sein cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 11. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescâ gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se irbseilss ^ralisă ori-cui cere.

------:-r ------
Toții de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propriă:

.fi.

8
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Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și HI. Prețuia broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura IH. 30 cr. 
Tc;e trei împreună 1 fl.

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

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

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

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

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lul .............. " ” ~ ~ ’
nar.

de
15

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

Miseriile socială. Novelă de Pau-
1 C. Z. Rovinaru. Prețuia 20 cr. 

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

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 

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

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

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

Eld trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruța. Prețuia 25 cr.

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

Numerii 76 și 77. Narațiune is-

lina

de

de

Le-

Novelă 
de N.

Schiță

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

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețuit! 50 cr.

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

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

Poesii, de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unii volumii de 192 pagine. cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre- 
țulu reduși! fdela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanii Popii Reteganu. 
Unu volumii de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

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

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

Economia pentru scolele popor, de 
Roșiu. Ed. II. Prețuia 30 cr.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri, de Maximu Popa, profesora la 
gimnasiula din Năsăuda. — Manuala 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptula de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

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

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

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste ană de Ioanu Papiu. 
— Una voluma de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multa mai bine cunoscuta 
clerului româna, decâta să fiă de lipsă 
a mai recomanda acesta nou producții 
ala d-sale. Clerula româna a învă
țata a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loru valore literară. — Noula 
toma de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate până acum, 
prin întocmirea sa — avânda o notiță

T.

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

Cuvântări funebrale .și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioana Papiu. — Acesta 
voluma 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 însâ mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
cilora, tinerilora și a junilora, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 — a muierei dela bărbatQ, 3
— a părintelui dela fii, 4—a mamei 
dela fii, 5 — a fiilora dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțilora dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțilora dela unchiu și mătușe, 9 — 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoți de aceeași ocu- 
pațiune 11—dela binefăcători, amici, 
cunoscuți și dela toți creștinii adunați. 
Recomandăma clerului româna acesta 
bogata voluma de cuvântări funebrali 
și iertăciuni lucrate amesurata tuturora 
cerințeloru preoțimei fungente la ca
șuri funebrali. Prețul unui esemplaru 
spedatu franco e 2 fl. v. a.

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

Orientele catoiicu seu concordan
țele tradițiunei în două limbi —română 
și latină, tracteză despre primatulil bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare.
— Scrisa de Ioana Papiu. — Opula acesta 
a fosta recensata favoritora și lăudat 
și de foile străine.- Prețuia unui esem
plara spedata franco e numai 1 fl. 50.

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

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

de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariula archidiecesana din 
Blașiu, actualmente vicara archiepis- 
copesca în Făgărașa.—Acesta opa de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbând a unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețilora noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetula față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă una îndreptară în mâna cate- 
chețilora, învățătorii ora și a părinți- 
lora la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea micilora băieți.—Pre
țuia unui esemplara din acesta opa,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariata metropolitana din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendfl 
mai multe poesii în textu, — este 1 fi.

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

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

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

Miculu mărgăritarO sufletescii. Căr
ticică de rugăciuni si cântări bisericescl 
— frumosa ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

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

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

Epistolia D. N. Isusu ChristosQ. 
Prețuit! unui esemplara legata și spe- 
data franco e 15 c.r.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.i

? A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU14 în Gherla (Sz-uivâr.— transilvania), unde se cumpără 
acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune. -gs®
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Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulft manda
tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma. 

___________________________________________ Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


