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blicare. Publicări mai dese 

după tarifă si învoială.
Reclame pe pagina IU-a o 
■eriă 10 cr. v. a. său 30 bani.
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Abonamente penlrn Atisti j-Ongsria. 
Pe unu nnu 12 fi., pe șăselunl 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
Pemrn România și sirăinăiaie

Pe unii anii 40 franci, pe șăfle 
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Se prenumără la t6te ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

AOouamentnln pentru Brașovu: 
la administrat iun e. piața mare 
Nr. 22, etagiulă I.t pe unu anii 
10 fi., pe șăse luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du s ul u în 

casă: Pe unu anu 12 fl- pe 
șăse luni 6 fi., pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplară 5 cr. v. »»■ s<5u 

15 bani.
Atâtă abonamentele câtă și 
insorțiunile suntu a se plăti 

înainte.
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nulă se pregătesce a face sg se aresteze 
individii, cari ducă la Bruxela și la 
Londra scrisori adresate generalului Bou
langer. Guvernulă pentru a justifica a- 
cestă măsură, s’ar sprijini pe articolulă 
legii care dă administrației poșteloră 
monopolulă transportului scrisoriloră și 
ală depeșiloră. Comisiuuea înaltei curți 
a ascultată pe d-lă Portalis, directorulă 
lui „XlX-e Siecle", care fu interogată 
asupra provenienței scrisorei adresate de 
generalulă Boulanger cu câteva cjile 
înainte de 27 Februarie unoră oficerl 
din armata teritorială, scrisore ală cărei 
fac-simile l’a reprodusă „XIX Siecle11 a- 
supra evenimenteloră nopții dise „nopte 
istorică11 și în sfârșită asupra provenin- 
ței fonduriloră puse la disposiția gene
ralului. D-lă Portalis a răspunsă, că 
n’are nimică de adăugată la ceea ce în
serase în diarulă său.

Din Londra se telegrafiază, că ge
neralulă Boulanger a primită ună mare 
numără de scrisori din Francia, din 
Belgia și din Englitera.

D-lă Merlin, președintele înaltei curți, 
a remisă d-lui Clement, comisară ală de- 
legațiuniloră judiciare, alte 11 mandate 
de perchisițiunl.

Coiuplotd în contra Țarului.

Poliția din Petersburg a descoperită 
ună complotă în contra Țarului. Com
plotiștii voiau sg ucidă pe Țarulă în fiiua 
de Pașcl prin mijloculă unoră bombe 
otrăvite. Cumpărările bănuitore făcute 
la câțiva farmaciști au atrasă atențiunea 
poliției și au provocată descoperirea 
complotului.

Sporirea artileriei rnsesci.
„Gazeta Coloniei11 se crede în po- 

sițiunea de a anunța o sporire simțitore 
a artileriei rusescl la graniță pentru 1 
Aprile.

Marile puteri și Esposiția din Parisă.
„Fremdenblat11 din Viena află, că 

archiducele Louis Victor, fratele împă
ratului și care călgtoresce incognito sub 
numele de comite de Klesheim, se află 
la Parisă dela 24 Aprilie. Acestă foiă 
dice, că toți rapresentanșii mariloră pu-

Banffy este ilegală, căci la ase
meni disposițiunî nu-lu îndreptă- 
țesce nici articululu de lege 38 
din 1868, nici art. de lege 18 din 
1879, nici chiar ordonanța minis
terială dela 20 Iunie 1879, nr. 
17,284 care nu consună cu legea. 
„Banffy este comisaru reg. peste 
fondurile grănițerescl, de când înse 
este elă comisaru și peste organi- 
sațiunea școlară?... Și 6re legile 
statului asupra șc.oleloră poporale 
potă fi delăturate în favorea lui 
Banffy, chiar primindă acesta ori 
ce împuternicire din partea gu
vernului ?... Și școlele fundaționale 
năseudene stau sub scutulQ auto
nomiei bisericescl...“

T6te acestea suntă adevărate, 
și adevărată este, că porunca din 
vorbă a Iui Banffy pote produce 
multă reu poporului, care este 
împiedecată în desvoltarea sa fi 
reșcă.

Der ore este de ajunsă a se 
face constatările de mai susă? 
Nu se gândescă Năseudenii și la 
datoria sfântă ce-o au de a apera 
causa școlară atâtă de amenințată, 
luându măsurile de lipsă spre a 
pune stavilă volniciei și ilegalită- 
țiloru ?

Amu dori să afiămă ce cugetă 
frații noștri năseudenl în acestă 
privință, căci noi scimă, că tote 
în lume trebue se aibă o mar
gine, chiar și despotismulă lui 
Banffy.

ZDIZNT
Turburări in Rusia.

„Gazeta Crucii" din Berlina, află din 
Varșovia, că disordine grave au isbucnita 
în districtulu Lublina. Țăranii revoltați 
ara fi fosta tratați cu cea din urmă as
prime; 100 dintr’enșii aru fi fosta împuș- 
cațl pe câmpă, er 21 ara fi fosta trimiși 
în fața unei comisiunl marțiale.

Procesulă in contra Ini Boulanger.

In Parisă circulă scirea, că guver- 

BrașovO, 17 Aprilie v.
A trecută o lună, de când amă 

publicată fahndsa poruncă a iiș- 
panului Banffy din Bistriță privi- 
tore la maghiarisarea instrucțiunei 
în șcblele poporale române, susți
nute din fondurile școlare năseu- 
dene. Porunca însăși, îndreptată 
cătră comitetulă administrativă ală 
fundațiuniloră școlare din Năsăudă, 
portă data de 11 Februarie n. 1889. 
Prin urmare suntă la mijlocă doue 
luni și jumătate, de când acestă 
ucază fișpănescă a vecțută lumina 
tjilei și încă n’avemO nici cea mai 
mică scire, că ore făcut’au vr’ună 
pasă seriosă Năseudenii, spre a se 
apăra în contra ilegalei și despo
ticei procederi a numitului fișpană 
într’o cestiune atâtă de vitală, cum 
este cestiunea instrucțiunei popo
rale.

Scimă ce pretinde Banffy. Elu 
vrea ca limba maghiară se se pro
pună în legătură cu tote obiectele 
de învățămentă. Copii se învețe 
versuri și cântece unguresc! și se 
fiă crescuți în spirită maghiară. 
Despre originea ltomâniloră și 
trecutulă loră se nu li-se comu
nice ni mică, cu atâtă mai multă 
însă se li-se spună, că „numai o 
națiune esistă și acesta este cea 
maghiară. “

Ei bine, Banffy pretinde, și a 
dată destule doveȚl, că în pri
vința acestanu se geneză delocă. 
Der vorba e că cu ce dreptă pre
tinde ?

O corespondență din Năseudă, 
ce o publică „Sieb. d. Tageblatt* 
din Sibiiu în numerulă seu de 
Sâmbătă constată, că amintita po
runcă a produsă în Năseudă mare 
consternare și durere, căci așa 
cevași nu s’a mai pomenită nici în 
comitatulă Bistrița-Năsăudă, unde 
volniciile și ilegalitățile suntă la 
ordinea Ți lei.

Mai departe constată numita 
corespondență, că ordinulu lui

teri voră fi deodată absenți din Parisă în 
epoca solemnitățiloră la cari va da locă, 
negreșită, deschiderea Esposiției, și că 
ambasadorulă Rusiei va face ca colegii 
sgi și va merge la Cannes.

Sitnațiunca în Austria.

„Standard" află din Berlin, că în 
cercurile politice din acestă orașă se 
consideră situațiunea Austriei ca gravă 
din causa agitațiunii antisemite, decă nu 
se voră lua imediată măsuri pentru o 
represiune energică. Se pare că aseme
nea soiri suntă împrăștiate de Jidovii 
dela Alianța israelită.

Rusia șl fortillcațiile României.

„Times“ pretinde, că în cercurile 
din Viena se acusă Rusia, că’șl dă tote 
silințele pentru a împedeca esecutarea 
lucrăriloră de apărare în România. Vor
ba e, că tote planurile Rusiei voră căde 
în baltă.

Sbucinmări rusesei.

„Grajdanine" protesteză în contra 
insuficienței unei simple retrageri a mă- 
suriloră de esploatare edictate de cabi- 
netulă Carp-Rosetti în contra negusto- 
riloră ambulanți ruși. Ar fi oportună, 
cjice acestă diară, ca guvernulă română 
să acorde pe lângă asta Rusiei o satis
facție și scuse, cu j rilejulă acestui inci
dență, care a fostă o insultă pentru a- 
cestă putere.

„Svjet", organă slavofilă, blameză 
cu asprime pe „Grajdanine" din causa 
inepției atacuriloră sale la adresa d-lui 
Hitrovo, pe care ultimele evenimente 
ce s’au produsă în România, trebue din 
potrivă să-’lă pună în favore pe lângă 
opiniunea publică rusescă. Acestă <jiară 
blameză de asemenea pe „Grajdanine11, 
pentru-că reclamă execuțiunea de cătră 
România a decisiuniloră conferinței dela 
Londra, din 1883, în privința naviga- 
țiunei pe Dunăre. Intr’adevără, dice 
organulă slavofilă citată, regulamentulă, 
care a fostă elaborată la acestă epocă 
constituie o infracțiune la recunoscerea 
independenței României; elă e de alt
mintrelea favorabilă Austriei, er nu Ru
siei, ale cărei interese comerciale potă

FOILETONULU „GAZ. TRANS"

Economia politică.
Este o sciință tînără, abia de unii 

seculă și jumătate, pe care învgțații nu 
O numescă totă ună feliu, fiindcă nus'au 
putută încă uni în privința numelui ei. 
Suntă unii, cari o numescă „economiă 
socială11, alții „economiă națională11 și alții 
„economiă politică.11 Nici una dintre 
aceste numiri nu corespunde realității; 
mai înteiu fiindcă se confundă sciința ca 
subiectu cu obiectula ei; ala doilea fi
indcă cea dintăiu dintre numirile amintite 
cuprinde în sine prea multa, er cele din 
urmă prea puțina.

Economiă a esistata de când esistă 
omula, se înțelege ca orna, asemenea a 
esistata economiă socială, națională și 
politică de când esistă socitate, națiuni 
și state. Aceste economii au esistata și 
esistă ca unfi ce de sine și pentru sine, 
înainte și după nascerea sciinței despre 
ele. Sciinta nu e în drepta ca sg le ră- 
pescă numele și sg si’lă însușescă sie-șl 
fără vre-una adausu esplicată, căci fă- 
cendă acesta, sciința în loca sg facă lă
murire, după cum îi e chemarea, face 

confusiă. Se confundă subiectula cu 
obiectula, de unde urmeză, că obiectula 
se perde din vedere și sciința rămânendă 
fără ela îșl cautăîșișl construesce altuia, 
după cum îi succede, pe care apoi îla 
cerceteză și-la analiseză după regulele ei 
și forțeză una sistema mai multa seu 
mai puțina necompleta, mai multa seu 
mai puțina greșita.

Deci pentru a nu căde în o aseme
nea erore e de lipsă a se deosebi bine 
sciința economică ca subiecta, de eco
nomiă, fiă socială, națională ori politică, 
ca obiecta, căci una este sciința despre 
acestea și alta sunta ele.

Avenda în vedere necesitatea de a 
se face deosebirea amintită, nu putema 
admite, că în loca de „sciința economiei 
politice11 s’ar pute dice scurta „economia 
politică11, ci decă e vorba sg ne folo- 
simfi de o numire mai scurtă, mai co
modă, trebue sg alegemă așa o numire, 
care sg corespundă conceptului, care sg 
nu confunde una lucru cu altuia. Unii eco
nomiști francesl au adoptată numirea 
„l’Economique11. Așa d. e. Garnier, după 
ce arată diferitele numiri ce se dau a- 
cestei sciinte, dice : „nuus avons propose 
d’apeller plus simplement „l’Economi- 

que"1) Așa o numire au adoptată și unii 
economiști germani. Roscher d. e. a 
luată numirea „Nationaloekonomiku.

După aceste modele în limba româ- 
nescă sciința economiei naționale seu sci
ința economiei politice s’ar pută numi scurt 
„economica națională11 seu „economica 
politică sub care amă ave sg 'nțelegemă 
sciința ce are de obiectă, seu se ocupă 
cu economia națională, ori cu economia 
politică. Așa amă ave obiectula înain
tea ochiloră concentrată într’o ideiă, 
care ni-ar înlesni multă cercetarea și o- 
rientarea.

Cartea: „Elemente de Economia 
Politică, de P. S. Aureliană , membru 
ală Academiei române și ală societății 
de Economia politică din Parisă, apă
rută acuma în BucurescI, editura libră
riei Socecă & Comp. începe astfeliu:

„Obiectula economiei politice este 
cercetarea și cunoscerea legiloră privi- 
tore la producțiunea, reparțirea, circula- 
țiunea și consumațiunea avuțiilor.11

Acestă determinare are între altele 
două scăderi mai momentose : una fiind
că este o determinare prin nedeterminate;

’) Garnier premieres notions de Econo
mie politique p. 2. 

a doua fiindcă nu e completă după cu
prinsă. Conceptele : economiă, econo
miă politică, producțiune etc. suntă pen
tru începători lucruri necunoscute, ne
determinate. Cu acestea necunoscute 
determină autorulă obiectulă economiei 
politice într’o carte destinată pen
tru începători. Acestă scădere ce se 
găsesce în mai multe cărți de economiă 
politică, mai alesă francese și englese, în- 
greueză multă orientarea în labirintulft 
complicatului organismă economică so
cială, pe care organismă sciința e da
tore nu numai a’lă cerceta și face cu
noscută, ci e datore și a’lă disciplina, 
adecă a căuta ca sg-lă abată din direc
țiuni greșite și să’lă îndrepte spre ideale 
câștigate din observările și cercetările 
făcute în modă rațională asupra mersu
lui și asupra desvoltării economice apo- 

, porului. In chipulă acesta A. Smith și 
cu școla sa a pusă mersulă econo
mică pe calea industriei mari , — er 
Carey și F. List la rendulă loră l’a 
pusă pe calea protecționismului. In de
terminarea ce-o face d-lă Aureliană o- 
biectului economiei politice e vorba nu
mai de cercetare și cunoscere, de aceea 
dicemă, că nu e completă după cuprinsă. 
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fi fără intervenirea vre unei inspecții 
internaționale pe deplina garantate de 
cătră singurele autorități române, mul- 
țămită relațiuniloră amicale ce există cu 
ministerulă Catargiu-Lahovari. Stăruindă 
asupra puuerei în execuțiune a decisiu- 
niloră conferinței dela Londra, dice 
„Svjet“, diplomația rusescă n’ar putea 
decâtă să vateme cabinetului actualii, 
care e amicii ală Rusiei, pentru-că l’ar 
pune în trista alternativă de a respinge 
exigențele Rusiei, seu de a ridica în 
contra lui opiniunea publică din Ro
mânia. Numai ignoranța și nesocotința 
potti să inspire sfaturile lui „Grajda- 
nine“.

Se vede că Rusia n’a învățată ni
micii din pățaniile din Bulgaria, ci con
tinuă și față cu România acea politică, 
care i-a înstrăinată pe Bulgari.

Contlietulu turco-italianu.

Incidentulă dela Preveza pare că 
se potolesce din nou. Celă puțină d. 
Crispi, după-ce a făcută sgomotă cât-va 
timpă și a declarată formală, că pretinde 
ca guvernatorulă Ianinei să înapoieze vi- 
sita consulului îndată, er nu după Ra- 
mazană, cțicendă că e mai bine atunci 
să se amâne visita la calendele grecescl, 
sfârși prin a primi ca acestă demersă să 
se facă îndată după sărbătorile Rama
zanului ; der ceru în același timpă să fie 
bine constatată că acestă formalitate a 
visitei nu e cu putință înainte de epoca 
indicată. Cestiunea va dormi deci pănă 
în luna Iunie.

SC1R1LE VILEI.
Sinodele eparchiale. Eri în 16/28 

Aprilie, Dumineca Tomei, s’au întrunită 
sinodele eparchiale în tote trei diecesele 
gr. or., la Sibiiu, Caransebeșă și Aradă.

* * *
Faptă nobilă. Ni se scrie din Ghi- 

meșă-Făgetă: In 12 Februarie a. c. a 
repausată în Ghimeșă Maria Popoviciu 
născ. Ciobotariu, văduva fostului cantoră 
ală Topliției Române Dumitru Popoviciu, 
carea vădendă pericululă și multele nea
junsuri cu cari are a se lupta școla și 
biserica nostră, la consiliulă meritatului 
și incărunțitului preotu Gavrilă Ciobo- 
rariu, fratele repausatei, a testată bise- 
ricei și scolei nostre gr. cat. rom. suma 
de 200 fi. v. a., din ale cărei interese 
suntă a se solvi în fiecare ană servirea 
a 3 S-te Liturgii, er restulă a se între
buința pentru procurarea de cărți șco- 
lastice și împărțirea loră între școlarii 
săraci. Numita sumă e depusă spre fruc
tificare la „Mureșiana“ în Reghinulă să- 
sescă. Dea Cerulă ca, cunoscândă și 
țărănimea nostră nobilulă scopă ală 
șcălei, diaristica română să înregistreze 

câtă mai desă asemenea fapte nobile 
purcese din inimă curată românescă 
pentru luminarea neamului său. Copii, 
rugați-vă pentru eternulă repausă ală 
binefăcătorei vostre!! Ioană Marcu, do- 
cente gr. cat. rom.

* * *
Sinucidere. Totă de acolo ni-se co

munică: Jendarmulă din Ghimeșă Imre 
Iozsef primindă ordină de permutare, în 
urma căruia în 4*ua S-teloră PascI a 
trebuită să plece la Ciucă - Sereda, și 
fiindă că ordinulă l’a primită numai în 
Sâmbăta mare sera, ajungândă în C.- 
Szepviz s’a împușcată. La plecare a- 
dencă mâhnită a disă: „totă lumea adl 
are diua de PascI, er eu trebue să 
plecă.u

** *
Antichități romane. Din Foth, care 

se află cătră Budapesta, se comunică 
scirea, că într’ună locă ascunsă ală unei 
grădini de acolo s’a găsită ună altară 
ală deiței romane Mithra, care merită a- 
tențiune nu numai ca antichitate, ci și 
ca dată istorică cu privire la istoria ve- 
chei Panonii. Din inscripțiunea aflătore 
pe acestă altară reese lămurită, că elă 
a fostă ridicată de Septimiu Severă, care 
după cum spune istoria, în urma răsbo- 
iului civilă ivită după uciderea împăra
tului Pertinax prin pretorianii săi (a. 197 
d. Chr.), din Panonia a ajunsă pe tro- 
nulă împărătescă ală Romei, domnindă 
18 ani.

** «
Oprirea loteriei mici. Ministrulă de fi

nanțe Weckerle cu ocasiunea vorbirei cea 
ținut’o la Baia mare șl-a esprimată con
vingerea, că din punctulă de vedere po- 
litică-morală ar fi de dorită, că să se 
pună capătă loteriei mici, care este, după 
cum dise ministrulă, „o contribuția a 
nebuniloră.“

** *
Taxele executoriloru judecătoresc!. De 

repețite ori s’a întâmplată, că judecăto
riile au fixată pe sema executoriloră 
alte taxe, ori taxe mai mari de cum 
suntă cele fixate prin articulii de lege 
din 1875 și prin articululă LI din 1871; 
împrejurarea acesta a făcută ca Tabla 
reg., care representă în asemeni ces- 
tiunl forulă judecătorescă de ultima ins
tanță, să stabilescă, la cererea ministe- 
riului de justiția, următorele principii:
1) Esecutorului judecătorescă nu i-se cu- 
vină alte taxe și alte spese afară de cele 
fixate în articolii de lege susă amintiți.
2) In casă când este a se face asupra 
mai multoră persons o singură esecu- 
țiune, esecutorului i-se cuvine numai o 
singură taxă de esecuțiune. 3) Decă 
esecutorulă judecătorescă totă în aceeași 
di îndeplinesce una ori mai multe ese- 

euțiunl în unulă ori mai multe locuri, 
deși esecuțiunea se baseză pe o singură 
sentință, esecutorului i-se cuvină însă 
atâtea taxe, câte esecuțiunl a făcută. 4) 
In casulă, când anunțulă de licitațiune 
ală esecutorului n’a fostă primită de par
tea esecutată, ori când din asta ori alte 
asemeni cause extra-ordinare trebue să 
se amâne licitațiunea, spesele ivite suntă 
a se suporta din partea aceluia, din a 
căruia negligență a provenită amânarea 
licitațiunei. Altmintrelea în astfeliu de 
cașuri judecătoria are să hotărască ame- 
surată împrejurăriloră speciale ale flă
cărui casă.

** *
Sortea teatreloni unguresci. Pressa 

ungurescă aprope neîntreruptă se plânge 
de sortea tristă ce o au teatrele unguresci 
în tote părțile țârei. In privința acesta 
publică „Budapesti Hirlap“ dela 24 Apr. 
ună articulă scrisă de membrulă consi
liului teatrului ungurescă Dr. Vali Bela, 
care arată, că nu mai e de suferită de
plorabila stare în care se află teatrele 
unguresci din provinciă și cere, ca sta- 
tulă să ia sub imediata sa conducere 
causa teatreloru, regulândă prin acesta 
desolata situațiune în care se află.

* » *
Nou sistemu de arme. Abia a tre

cută ună ană și jumătate de când s’au 
introdusă armele de sistemă Mannlicher 
și etă că se vorbesce despre ună nou 
sistemă de armă, multă mai simplă și 
mai ușoră de manevrată, decâtă tăte 
puscile de pănă acum. Inventatorii a- 
cestei arme suntă d-nii Petry și Buch- 
muller din Austria. Se dice că pușca 
inventată de ei este multă mai superioră, 
în tăte privințele, tuturor puscilor de pănă 
acum și astfelă e probabilă, că în curândă 
acestă nou sistemă de arme va fi intro
dusă în armata austriacă.

* * *
Dumnezeu s’o ierte. „Luminătorulău 

scrie: Foia de di sârbescă „Srpski 
Dnevnic“ a încetată d’a mai apăre dela 
1 Aprilie a. c. Zadarnice au fostă și 
silințele de a susține între concetățenii 
noștri sârbi ună diară guvernamentală. 
Precum n’au putută miile d-lui Dr. Io- 
sifă Gallă scăpa de morte pe „Viitorulă“ 
de tristă memoriă, astfelă nici miliănele 
baronului Feodor Nicolics nu au putută 
da vieță urmașului său sârbescă „Srpski 
Dnevnic“. Nici între Români, nici între 
Sârbi ideile, pe care au voită să le sus
țină aceste două organe de publicitate, 
n’au nici ună sprijină și nici ună răsu- 
netă, er unde lipsescă aceste, miile și 
milionele singure nu ducă la scopă.

* * *
Moștenitorulil tronului românii. Prin

cipele Ferdinandă va sosi în BucurescI, 

precum spune „Național Zeitung“, la 20 
Maiu n.

** *
Fortificațiile României. D-lă maioră 

Vasiliu Năsturelă, subdirectorulă arse
nalului din BucurescI, va fi trimisă în 
curândă ca să primescă o însemnată co
mandă de materială pentru fortificații 
dela casa Grusson din Magdeburg. Se 
scie, că doi ofițeri din artileria română 
au fostă însărcinați cu supravegherea fa- 
bricărei acelei comande.

** *
Inundare. Cetimă în „Românulă": 

Totă câmpia Prutului dela Oancea și 
pănă la FolteștI a fostă inundată. Fâ- 
națele de baltă și ogorele din totă valea 
Prutului nu dau în anulă acesta nici cea 
mai mică speranță proprietariloră loră.

** *
Universitatea vienesă Numărulă as- 

cultătoriloră dela universitatea vienesă 
pe semestrulă de ernă 1888/9 a fostă de 
6371, dintre cari 4803 ordinari și 1568 
estraordinarl. Facultatea teologică au 
cercetat’o 243 /218 ordinari, 15 estra
ordinarl), filosofia 788; facultatea juri
dică 2185 (1292 ordinari, 893 estraordi
narl), er facultatea de medicină 3185. 
Dintre ascultători au fostă 5940 din 
Austro-Ungaria și 431 din streinătate. 
Ruși au fostă 186, români 92, 110 ame
ricani, 66 germani, 33 sârbi, 41 englesl, 
16 turci, 16 greci, 17 helvețianl, 13 ita
lieni, 9 francesl. Asia e 
prin 10 ascultători, Africa 
3 mediciniștl.

representată
1, Australia

Sinodulu archidiecesan din Sibiiu.
Adl s’a deschisă sinodulă cu cere- 

monialulă obicinuită. Vă comunică aci 
cuvântarea archiepiscopului metropolită 
Mironu Iiomanulu, ce a ținut’o la des
chiderea acestei sesiuni ordinare a sino
dului archidiecesei transilvane din 16/28 
Aprilie 188 l:

Pre stimați Domni deputațl, 
Iubiți frați, iubiți fii sufletescl!

Ca totdeuna la adunările nostre con
stituționale bisericescl, așa și astădată 
vă salută, pre stimați representanțl ai 
clerului și poporului nostru archidiece- 
sană, cu adevărată caritate creștienscă, 
carea cultivată din tOte părțile, întăresce 
legaturile spirituale dintre cei de o cre
dință, dă impulsă și puteri la o lucrare 
cu succesă pentru realisarea scopuriloră 
mari, mângăe, încuragiază și îndulcește 
vieța omenescă, și ne face din ce în ce 
totă mai apropiațl de idealele sublime 
ale perfecțiunei, cătră care înclinămă 
după îndemnulă naturală înăscută în ini
ma omului.

N’am îndoielă pre, stimați Domni, 
iubiți frați și fii, că și domniile vostre 
la intrarea de adl în sinodulă nostru a- 
nuală aduceți în piepturile domniiloră 
vostre acestă comoră a carității crești-

Der d-nulă Aureliană ne va dice să 
deschidemă cartea dânsului la pagina 
11 și acolo în capitolulă II, ce tracteză 
despre metodele de cercetare și despre 
împărțirea sciinței, vomă afla completa
rea. E adevărată pe numita pagină gă- 
simă următorele: „Studiind faptele eco- 
nomistulă trebue să caute, cari ar fi le
gile, ce trebuescă adoptate pentru ca 
omenii să ajungă prin muncă la cea mai 
bună stare posibilă.“ Se dicemă, că 
prin acesta se completeză obiectulă eco
nomiei politice, deși nu în modă nede- 
fectuosă, debrece neeconomiștii ar pute
ușoră obiecționa, așa după cum o- 
dinidră în Spaniola Spaniolii, pe cari 
Columbă îi silea ca să muncească pen
tru a aduna aură și alte bogății, reso- 
nau cjicendă, că decă e vorba ca prin 
muncă să se îmbogățescă, asta o puteau 
face și în Europa, așa neeconomiștii ară
pute cJLe, că decă e vorba ca prin
muncă să ajungă la cea mai bună stare,
apoi asta o sciu ei fără ca să li-o mai 
spună savanții. Alta eșia decă d-lă Au- 
reliană ar fi dată mai mare atențiune 
lui Laveleye, pe care îlă citeză la pag. 
2, și ar fi 4isQ:— „economistulă trebue 
să caute, cari ar fi legile ce trebuescă 
adoptate pentru ca âmenii să potă cu 

câtă mai puțină sforțare posibilă să-și 
procure câtă mai multe obiecte utile 
pentru satisfacerea trebuințeloră loru. etc.

Der să trecemă peste acestea, căci 
nu avemă de cugetă a intra în detaiurl; 
să admitemă că cele citate de pe pagina 
11 completeză determinarea obiectului 
economiei politice, admițândă acesta 
însă nu ne perdemă dreptulă a spune, 
că nu este totă una decă ceva stă unde 
nu-i e loculă seu decă stă unde i-se 
cade să stea. Alta era decă obiectulă 
economiei politice după părțile lui esen
țiale se espunea completă acolo unde 
se tracteză despre elă și alta e când se 
tae în două — fie și fără intențiune _
și o parte se pune în §. 1, care trac- 
tâză despre obiectulă economiei politice, 
er altă parte se aruncă în modă rapso
dică la capitolulă II, care tracteză des
pre metodele de cercetare în economia 
politică.

Sciința trebue să se disciplineze și 
pe ea însăși, căci altfelă pote degenera 
într’ună simplu agregată de ounoscințe. 
Ea trebue să-și cuprindă obiectulă într’o 
ideiă fundamentală, pe care apoi o pOte es- 
pune după o șematisare statorită apriori.

Pe pagina 12 a cărții cu care ne 
ocupămă găsimă următorele : „Vomă îm

părți tote materiile, de cari se ocupă
economia politică, în patru părți:

avu-Partea întâiu : producțiunea
țiiloră;

Partea 
țiiloră ;

doua: Repartițiunea avu-

Partea 
țiiloră ;

treia: Circulațiunea avu-

Partea 
țiilorău.

patra : Consumațiunea avu-

Această șematisarea statorită a pri
ori — cu tote că pe pagina anterioră 
autorulă se lapădă de acestă metodă — 
este după părerea dânsului „cea mai po
trivită cu natura lucruriloră“. Eu însă 
o aflu togmai din contră, adecă nepo
trivită cu natura lucruriloră. Și aicea 
dămă peste o asemenea greșelă ca cea 
pomenită mai susă. Autorulă n’a cu
prinsă producțiunea după idea ei fun
damentală. In idea fundamentală a 
producțiunei intră și circulațiunea avu- 
țiiloră. Fără circulațiune numai la eco
nomii isolate, la robinsonade, s’ar pute 
cugeta producțiunea. La economii însă 
ce stau în legătură organică, seu mai 
bine 4>s&> în organismulă eoonomică- 
socială, unde procesulă producțiunei face 
deosebite stadii, diferite în timp și spațiu, 
nu se pote cugeta producțiunea fără 

circulațiune. Acesta îndeplinesce func
țiuni în procesulă producțiunei, prin ur
mare ea intră în ideia fundamentală a 
producțiunei. Repartițiunea resultă din 
diferitele operațiuni ale producțiunei. 
Acestea suntă causă și aceea efectă.

Fiindă așa e potrivită cu natura lu
crului ca repartițiunea să urmeze și să 
se tracteze după circulațiune, căci numai 
așa se pote pricepe adevărata ei natură. 
Punându-se ea însă, după cum face au
torulă, între producțiune și circulațiune, 
se denatureză lucrulă.

Pe lângă tdte scăderile architecto
nics și technice cărticica d-lui Aureliană 
totă se pote privi de cea mai bună în
tre de totă puținele cărți de economiă 
politică, ce esistă în limba românescă. 
Ea espune materiile economice în trăsuri 
generali și în modă elementară, la di
verse ocasiunl face scurte, der bine ni
merite escursiunl istorice și geografice, 
cari pună pe cetitoră în posițiă de a 
asemăna o țâră cu alta, de-a trage para
lelă între trecută și presentă și astfelă 
a observa mersulă lucruriloră economice. 
Deci vomă 4i°e, că ea e binevenită, ca 
să acopere trebuința într’adevără semțită, 
pănă atunci când va apăre una mai per-
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nescl, și că fructele ei frumose, bune și 
folositore le veți oferi la primulă locă 
sântei nostre biserici, ale căreia interese 
de conservare, de consolidare și de pro
gresă trebue să le țiuemă totdeuna mai 
presusă de ori ce alte considerațiunl, 
de ori ce alte referințe din vieța nostră 
socială.

Unindu-ne astfelă în virtutea carității, 
carea este elementulă celă mai produc
tivă ală vieții creștinescl, și desbrăcân- 
du ne de totă felulă de preocupațiunl, care 
potă să producă și să nutreseă numai 
răulă discordiei cu tote urmările lui stri- 
căeiose, putemă spera, că ne va succede 
și la acestă ocasiune a ne face datorința,ce o 
avemă ca servitori la altarulă Domnului 
și ca representanțl ai clerului și popo
rului arcliidiecesană, spre mărirea lui 
Dumnedeu și spre binele întregii nostre 
biserici naționale.

In dorința mea ferbinte, carea de 
sigură este și a domniiloră vostre,ca re- 
sultatele bune ale sinodului, în care ne 
întrunimă astădl,să neaducă în viaia prac
tică fructe însutite spre binele comună, 
— îmi ridică și aicea evlaviosele rugă
ciuni cătră |atotputerniculă Dumnedeu, 
pentru ca să reverse preste acestă adu
nare darurile sale abundaute; și cu a- 
cesta declară de deschisă sinodulă nostru 
arcliidiecesană ordinară pentru anulă cu- 
renlă 1889.

Timbrarea losurilorO în Ungaria.
In fine s’a publicată și ordinațiunea 

ministerială relative la timbrarea losu- 
riloră, cari se voră pute negocia în 
Ungaria.

In virtutea nouei legi pentru losurl 
numai acele din losurile următore se 
voră bucura de circulațiune publică, cari 
voră fi presentate pentru timbrare.

Anume competință se voră
timbra:

Losurile Pâlfiy.
„ Salm.
„ St. Genois.
„ ^'/î’/o Triestine.
„ Windischgrâtz.
r. Clary-
„ 4% Soc. de nav. dunărenă.
„ Credită austriaco.
„ 4°'o Triestine.
„ Rudolfă.
„ Waldstein.
„ Stanislau.
„ 5°/0 Regularea Dunării.
„ Insbruck.
„ Krakau.
„ Comunale de Viena.
„ Laibach.
„ 3°/0 Bodencredit austr. din

1880 cum și cupeuele de 
participare la câștiguri, ale 
acestora.

„ Salzburg.
„ Crucea roșiă austriacă.

Dintre losurile streine se timbrezi 
numai:

3 °/o serbescl din 1881 (pe lângă 
timbru de 32 cr.)

Crucea roșiă italiană (cu timbru de 
7 cr.)

Lipsa de timbrare n’are influință 
nici asupra dreptului de proprietate, nici 
asupra ridicării câștiguriloră.

Nu suntă supuse la timbrare lo- 
surile:

împrumută ung. cu prime, 
Regularea Tisei, 
Keglevich, 
Buda,
Crucea roșiă ung.,
Basilica, 
J6 sziv, 
4 % ale hipot. ungare,
Austriaco dela 1854, 
Austriace dela 1860 și 
Austriaco dela 1864.
Timbrarea se pote face în restim- 

pulă dela 1 pănă la 30 Maiu inclusive, 
la tâte perceptoratele regescl, dela cari 
se potă procura și tipăriturile de lipsă.

In biroulă perceptorateloră detento- 
rii losuriloră le voră presenta seu în 
personă seu prin vr’ună substitută. Tri
miterile prin poștă se voră respinge de 
cătră perceptorate.

Legea pentru losurl dispune mai 
departe, că negoțulă cu promesse și vân
zarea pe rate numai dela acele efecte 
este permisă, cari suntă și negociabile.

Literatură.
„Meseriașulu Românii,“ foii pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pentru

J’id.o'vii la, CJarpați.
Scriitorulă germană Rudolf Bergner, 

carele a publicată lucrări importante 
asupra poporului românescă, a dată 
de curendă la lumină o nouă scriere: 
rI)ie Judenherrschaft in den Karpathen- 
lănder11 (Dominațiunea jid viloră îu ță
rile carpatine.)

Fiindcă nemulă ovreescă ca o plagă 
s’a așecjată și se sporesce prin locurile, 
în cari trăescă Românii, reproducemă 
următorea dare de semi din acea scriere, 
ce o face „Telegr. rom“, scriere în care 
se oglindeză întrega vieți socială-morală 
a poporului ovreescă cu tote apucăturile, 
șărlătăniile, fanatismulă și murdăria lui.

Ca punctă de mânecare autorulă în
cepe cu Marmația, unde numârulă Jido- 
viloră a crescută așa de tare, încâtă se 
vine pe 9 locuitori unulă. Omenii se 
ocupă cu 'ucrarea pământului, afară de 
Jidovi, cari speculeză pe acasă, trâudi- 
vescă multă, der totuși suntă ei stăpâni, 
căci cumpără ieftină dela ceilalți locuitori 
și apoi le vândă pe prețuri pipărate, când 
lipsa îi întețesce mai tare, astfeliu, că 
locuitorii pururea suntă datorași Jido
vilor. Jidovii, cari trăescă pe acolo, suntă 
mai toți de secta ortodocșiloră și atâtă 
de fanatici în urmărirea scopului loră, 
încâtă deci nu mai au încătrău, ucidă 
pe acela, carele se încercă să le taie 
mijloculă mișălescă de câștigă.

In Borșa, dice autorulă, ună jude 
română, cu inimă nobilă vedea cu mare 
durere miseria conaționaliloră sei și aflase 
mijloculă de a-i scăpa din mânile jido- 
viloră prin întemeerea unei bănci națio
nale. Jidovii îi ispitiră planulă. Se adu
nară ca deobiceiu in partea dinainte a si- 
nagogei, ținură o ședință secretă și con
damnară la morte pe jude. Mai mulțl au 
fost numiți să esecute planul. Intr’o seră 
Tă pândiră pe câmpă, năpădiră asupra 
lui și-lă loviră cu măciuci și cu săcurl, 
pănă Tă lăsară mortă tinsă ! Și ce a re- 
sultată ? In prima instanță au fostă eli
berați, în a doua instanță condamnați, 
er în a treia instanță eliberați din lipsa 
de mărturii. Autorulă condamnă aspru 
justiția maghiară, și citezi multe cașuri, 
îu care nu s’a dată satisfacțiune pentru 
crime jidovescl. Mai vine apoi și așa 
numita „Aliance israelite“, carea derege 
t6te și carea nu lasă să peră ună sufletă 
de Jidov, nici măcar să se atingămână stră
ină de el. A impus chiar țărilor numita ali
anță, ca să primescă în sinulă loră să- 
mânții de a lui Israilă și să se bucure de 
aceleași drepturi ca băștinașii țărei.

Cei cari se ocupă cu vinderea de 
beuturl spirtuose devină mai curendă

meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună în 
mărime de câte o colă și costă pe ană 1 fi. 
20 cr., pe ’/2 ană 60 cr. ; pentru România 
pe 3 luni 1 francă, pe ană 4 franci. E- 
ditoră și Redactoră: Bartolomeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meser. rom. în Brașovă. — Nr. 
8 dela 15 (27) Aprilie cuprinde: Nou 
abonamentă la „Ales. Rom.“; Esposițiu- 
nile ăniversale; Museele de industriă; 
Lucrulă de mână în școlele poporale, de 
D. Popă; Foița „Ales. Rom.“: Ună 
milionă de franci pentru o invențiune, 
(fine), Povestea Rosei (poesiă), de Ve
ronica Aficle ; Feliurite pentru meseriași; 
ScirI economice și industriale; Multe și 
mărunte; Diverse; Recepte folositore; 
Glume; Bibliografia; Concursă; Târgu
rile ; Anunță.

Familia, diară beletristică literară, 
apare în Oradea-mare în fiă-care Dumi
necă și costă pe ană 10 fi. seu 25 lei, 
pe */4 ană 2 fi. 70 cr. Redactoră și 
editoră: losifu Vulcanu. — Nr. 16 dela 
16 (28) Aprilie conține: Nu-mi cere (po- 
esiă), de V. B. Aluntenescu ; Spre mare, 
novelă (urmare), de Duiliu Zamfirescu; 
Alarea (poesiă), prelucrată de Sofia Vladă- 
Radulescu; Teresa Raquin, dramă în 
4 acte, prelucr. de N. A. Bogdană; Lo
godiți din Rusia-mică (ilustrațiune cu 
textă); Balade și doine din Maramurășă, 
de I. P. Comană ; Scrisore cătră Redac- 
torulă, de V. Babeșă ; O ședință la Aca
demia, de Iosifă Vulcană ; Academia Ro
mână (ses. gen. din 1889); Literatură și 
arte; Teatru și musică; Ce e nou?; 
Moda; Posta Red.; Călindarulă săptă- 
mânei.

bogațl căci posedă mijlocele cele mai 
multe de a înșela. Bietulă omă bea 
rachiulă botezată și adeseori veninosă ală 
jidanului și setea după rachiu așa e de 

potențată adi, încâtă mulțl omeni ’șl dau 
totă avutulă loră jidaniloră, fără a-șl 
trage sema cu ei și cu urmașii loră. Ast
feliu se esplică, că în câte o comună 
cârciumarulă jidană posede adeseori mai 
multă moșie deoâtă toți locuitorii comu
nei, astfeliu se esplică că o mulțime de 
curți și moșii stăpânite odinioră de 
creștini cinstiți, adi le stăpânescă jidovii, 
er cei scoși din avutulă loră se mulți- 
mescă a locui în cociobe și colibl de 
bârne și scânduri, ducândă buruieni Ia 
rîmătorii jidanului pentru rachiu și lu- 
crândă câtă e diua mai pe nimică moșia 
jidanului. Ajunsă odată la parale, începe 
negoță în mare, și fiindă sprijinită, îi 
merge mai în tote cașurile favorabilă; 
er de voesce să se așede la țâră, cum
pără moșia baroniloră și a proprietari- 
loră mari, și astfeliu se esplică, că 
avemă ațâța baronașl săraci și că nu- 
merulă mariloră proprietari creștini scade 
în modă înspăimântătoră, er familiile 
magnațiloră se prăpădescă.

Și e lucru ceracteristică, țăranulă 
înfruntă singură năcazurile, conaționalii 
lui celă multă decă ’șl dau otenela să 
se bucure de miseria, în care se află, 
preotulă nu se întrepune, amploiatulă și 
justiția nu esistă pentru țărână. Și cine 
stă în potrivă? Ună jidană?! Nu, cțece, 
sute și decă e necesară mii. ErașI sina
goga. Acolo se adună la fie-care „Scha
bes1*, și după terminarea ceremoniei se 
înțelegă. Are cineva luptă cu ună „gojă“. 
ori voesce să-lă nimicescă pe creștină, 
stau la disposițiă tote capetele înțelepte 
ale jidovimei spre a-i da sfaturile cele 
mai mișelescl. Ceea ce nu scie unulă, 
scie altulă și resultatulă acestei sfătuirl 
comune în adevără e o cale, prin care 
se caută ruinulu țăranului. Aici autorulă 
citeză vorbele lui Istoczv, carele a disă 
la procesulă său: Eu suntă, precum tre
bue să o mărturisescă, ună omă cu ju
decată sănătosă și cu cunoscințe, și cu 
tete acestea abia m’am putută scăpa de 
acesta rasă. Câtă de greu se va pute 
scăpa ună bietă țărână, care nu e alt
ceva decâtă ună nătărău simplu și demnă 
de compătimită.

Sporirea neamului jidovescă o ga
rantezi legea loră particulară, conformă 
căreia ori cărui jidovă îi stă în libera 
voiă a se despărți de femee, decă n’a 
avută în decursulă mai multora ani 
copii, de aceea și dice autorulă, că în 
întrega călătoria sa prin Marmația n’a 
vădută decâtă o singură familiă, unde 
nu erau copii la casă și aici femeea se 
ocupa cu cărțile, da de norocă, er băr- 
batulă a fostă ună omă prostănatică.

Multă se miră autorulă, cum de 
statuia ungară sprijinesce așa puternică 
acestă soiu de omeni, care caută tote 
mijlocele să se subtragă dela serviciulă 
militară, mutilându’șl și chiar membrele; 
er prin feliu de feliu de apucături se 
subtragă dela sarcinile statului, dene- 
gândă adeseori ceea-ce posedă. Se vede 
însă, că autorulă nu scie, că Jidovismulă 
e isvoră de sporire a maghiarismului.

In Transilvania numârulă jidoviloră 
e de 300,000 la aprope 3 milione locui
tori ; patria loră pare a fi Galiția, unde 
locuescă 700,000 jidovi, adecă atâția 
câți în Germania dimpreună cu Anglia, 
Italia, Francia și Bulgaria. De aici ră
sară și vestiții neguțători de fete; er în 
Bucovina numârulă se sporesce mereu 
și cu acestă sporire și pământurile pică 
în mâna loră astfelă, că 8O°/o din pă- 
mentulă acestei țărișore îlă lucrâză ji
dovii. Afară de acâsta a mai intervenită 
și baronulă Hirsch cu fabulosa’i funda- 
țiune, care cresce pe fie-care ană celă 
puțină câte 10 mii tineri jidovi pentru 
industriă.

Icona despre România e de totă po
somorită — în specială despre Moldova, 
unde totă negoțulă e în mânile jidovi
loră și orașele mai însemnate suntă co

vârșite de jidovime. In întrega Româniă 
suntă ovrei totă la 7 dmeul unulă.

Când se va învăța minte Românulă, 
sâ nu se lase a căde jertfă Jidovului?

Cereale și Recolte în România.
Temperatura continuă a fi bună și 

favoriseză cum nu se pote mai bine ară
turile de primăveri. Cultivatorii desfă
șură o mare activitate, toți fiindă ocu
pați cu munca câmpului. Din causa 
acesta și transporturile de cereale din in- 
teriorulă țârei, la porturi, au mai di
minuată.

In porturi, espedițiunile urmezi fără 
întrerupere, prețurile însă suntă totă 
slabe, cu trite că judecândă după cali
tățile ce se vândă, aceste prețuri se potă 
considera încă bine.

Brăila-Galață coteză: Grâu 60‘/2 
libre fr. 12; 58 libre fr. 10,40 hectoli- 
trulă; 57 libre fr. 9,85; 55 libre fr. 9.

Sâcara s’a dată cu fr. 6,20 greutate 
54 libre; și 5,50 aceea de 51 libre.

Porumbulu a fostă căutată: 593/4 
libre fr. 7,45; 59 libre. fr. 6,70.

Orzulă de 453/4 libre s’a plătită cu 
fr. 5,20 și acela de 42*/2 libre cu fr. 
4,32'/2 marfă de magazie.

In ținuturile interiore ale Franciei, 
afacerile au fostă forte calme. Calmulă 
s’a accentuată și în porturi. La MarsiEa 
tendința a rămasă grede, se constată 
chiar o ușori scădere.

In Englitera afacerile suntă aprdpe 
forte rele. Cursurile suntă în scădere și 
speranțile grâului în pământă suntă sa- 
tisfăcâtore.

In Germania afacerile au fostă pu
țină active; slăbiciunea a domnită totă 
săptămâna. Aceeași situațiune se observă 
și în Austro-Ungaria.

Din Anvens i-se scrie „Curier. Finan
ciară", că piața sufere încă și că prețu
rile cerealeloră au continuată a scăde 
în modă constantă pănă la finele săpă- 
mânei. De atunci însă pare că scăderea 
s’a mai oprită, și decă America nu va 
veni din nou să facă nebunu, s’ar putea 
prea bine ca cursurile să ia o reprindere. 
Este de notată că în cursulă celoră optă 
dile trecute s’au tratată multe afaceri în 
grauri române cu prețuri reduse.

D-lă George Serba de Cuvin, depu
tată dietală, și d-șora Clarisse Geist, îșl 
voră serba cununia în Budapesta la 27 
Aprilie st. n. a. c.

C'ursulii pieței Brașovu
din 27 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend. 9.45
Argintă românescă - n 9.40 n 9.43
Napoleon-d’orI- - - H 9.48 n 9.50
Lire turcescl - - - n 10.72 n 10.77
Imperiali - - - - 9.72 9.7
Galbinl n 5.60

H 
n 5.63

Scris, fonc. „Albina“6u/0 n 101.— H _ ■ _
" n n 5% H 98.50 99.—

Ruble rusescl - - - 126.— .. 127—
Discontulă - - - - 6*/2-■8°/o Pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 2G Aprilie st. n. 1889.

Renta de auri 4°/0..................................103.20
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 96.60
Imprumutulă căilorti ferate ungare - 144._
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.70
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - -____
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 114,50 
Bonuri rurale ungare - - - - - 105,__
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.__
Bonuri rurale Banată-Timișă - - . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 105__
Bonuri rurale transilvane - - - _ 105.__
Bonuri croato-slavone - - - - _ 105__
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................... 99 ,g0
Imprumutulil cu premiulu ungurescă 144.35 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului _ _ ^3^ 25
Renta de hârtiă austriacă - - - . 85.—
Renta de argintă austriacă - - - - 85.40
Renta de aură austriacă - - - - . 110 95 
Losurl din 1860 ------- 11480
Acțiunile băncei austro-ungare - - 896._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 307.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 298.75 
Galbeni împărătesei- - -- -- - 5 65
Napoleon-d’orI................................................ 9.49'/
Mărci 100 imp. germane - - . . 58.50
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.80

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross. în li
brăria Niculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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la
AMICULU FAMILIEI, IOiară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni. — Cursulii XIII. — Apare în 1 și 15 cji 

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 cestium literare și sciențifice cu reflesiuue la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl 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 indivicțiloru 
din iamiliă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. 1,fiară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XV. — 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 tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
ton 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.

Colectanțiî primesett gratisti totti altt patrulea esemplaru. 
Nunieri «Ie probă se Iriinită gjratisfi ori-cui cere.

Totu de aci se mai poți! procura și următorele cărți din editura propria:
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H
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Renascerea limbei românescl în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. <Op complet). 
Broșura I. H. și III. Prețulă broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
T^ce trei împreună 1 fl.

Merinde dela școlă seu invețăiurî 
pentru poporii culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povâțuirile 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-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școla. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiuni din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învățătorulă 
său, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltatu cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestă opă, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululă despre fumată, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nu lipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețuia unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fl. 10 cr.

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

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

IdealulO perdutO. Novelă originală 
Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
cr.

Opera unui omfl de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea- 
lulu .............. " ” ~ "
nar.

de
15

pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețulu 15 cr.

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

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

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

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

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

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

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
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-

lina

de

de

Novelă 
de N.is Schiță

§

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU 4 în Gherla (Sz-ujvâr. —Transilvania), unde se cumpără 
acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune.

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

Hermanu și Oorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Alorariu. Prețulă 50 cr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuvântări bisericescl în tote săr
bătorile de peste anii de Ioana Papiu.
— Ună volumă de peste 24 cble 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 

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

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană P ap 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 înse mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 — a muierei dela bărbată, 3 

■—a părintelui dela fii, 4—a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 - - a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9— 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune 11 —dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăstirată tuturoră 
cerințeloru preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

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

Orientele catolică seu concordan
țele tradițiunei în două limbi —română 
și latină, tracteză despre primatulă bi- 
sericei și se estinde pe 22 cble 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, 
cble 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absblvă scola poporală, 
se vinde cu prețulă numai de 50 Ar. 
esemplariulă spedată franco.

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

de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vicară archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acestă opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloră și a părinți- 
loră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloru băieți.—Pre
țulă unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8", avendă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fl.

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

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

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

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

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

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

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

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

H

Rugămii pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului postalu și minierii de pe fășia sub care au primiți! diarulîi nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


