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Brașovu, 27 Aprilie v.
După cum se laudă Ungurii, 

între Ardelu și între Țera ungu
rescă de când cu uniunea nu mai 
e deosebire, fiindu unulu și acelașQ 
guvernă pentru amândouă și cu tote 
astea, — lucru ciudatu— alte legi, 
disposițiunl și ordinațiunl suntu pen
tru Ardelu și erăși altele pentru 
Țera ungurescă! Altu censu și altă 
lege electorală în Țera ungurescă, 
altu censu și altă lege electorală 
în Ardelu ; altă lege de pressă în 
Țera ungurescă, și altă în Ardelu; 
alte disposițiunl și ordinațiunl în 
diferitele ramuri ale administrațiu- 
nei publice în Țera ungurescă, și 
erăși altele în Ardelu!

Cei cari nu cunoscu încă des
tulă de bine stările dela noi, aru 
rămâne de sigură uimiți și nu și-ar 
pute esplica o asemenea „uniune" 
între doue țări, cari și mai ’nainte 
făceu parte din aceeași monarchiă. 
Er decă acestoră străini de stările 
nostre le-amă fi esplicată acestă 
anomalia înainte de ședința dela 
4 Maiu n. a dietei unguresc!, pote 
că nu ne-arfi crezută, când le-amă 
fi spusă, că ea se susține în con
tra naționalitățiloră și în intere
sului maghiarismului.

Der precum nu se pote pentru 
veciă ascunde pecatulă severșitu 
în paguba și spre reulă altuia, așa 
nici intențiunile și gândurile, nici 
sentimentele celoru dela putere, 
în ce privesce naționalitățile, nu 
se potă pentru totdeuna tăinui, ci 
unulă câte unulu se descoperă chiar 
de cei cari ară fi voită se le țină 
ascunse, ca se nu ajungă la cu- 
noscința lumei care își făcea ilusii 
de liberalismulă ungurescă.

D-lu Tisza ne-a mai spusă ună 
adeveră în ședința dela 4 Main a 
dietei ungurescl, ori mai bine c|isu, 
ne-a mai dată o dovada despre 
modulă cum semte, cum gândesce 
și ce intențiunl nutresce țață cu 

majoritatea cea mare a popora- 
țiunii Ardealului.

In cursulu desbateriloru s’a 
amintită din nou deosebirea de 
censu ce esistă în Ardelu față cu 
Țera ungurescă. D-ld Tisza, ca 
unu vameșu înaintea altariului, a 
încercată se se înfățișeze ca ne
prihănită de pecatulă ce i-se im
pută guvernului, diCPndu, că nu 
guvernulu seu a Introdusă acelă 
censă și că, decă legea din 1874 
l’a înarticulată, acesta s’a făcută 
numai ca se se susțină ceea ce 
esista dela 1848, fiindcă așa a 
cerută, ca ceva neapărată, scutulu 
maghiarismului, în contra na(ionălită- 
tiloru.

Mai limpede nu se pote spune, 
că Ardelulă trebue guvernată prin 
legi escepționale din pricină că 
așa ceră pretinsele interese ale 
maghiarismului, ca naționalitățile, 
și în prima liniă Românii din Ar
delu se nu se p6tă ridica la ni- 
velulă cetățeniloră statului egală 
îndreptățiți, ci se fiă ținuți strînsă 
legați și ferecați în curelele unei 
stări escepționale, ceva mai bună 
ca o stare de asediu.

Și a mai adăugată ministrulă, 
că în privința acesta tote parti
dele ungurescl au aprobată una
nimă cele ce s’au mai vorbită al
tădată despre măsurile escepțio
nale cu oare e fericiiu Ardelulă.

Noi Românii, nu’i vorbă, n’amă 
fi mai avută nevoiă de acestă 
mărturisire, pentru că deja avemă 
convingerea că așa e cum cțice 
d-lă Tisza, și din pricină, că cu- 
nbscemu pănă și rărunchii parti - 
deloră ungurescl. Toți suntă ca 
unulă, când e vorba de naționa
lități.

Der e bine venită mărturisirea 
primului ministru ungurescă, pen
tru că de multe orî firulă tele
grafică a dusă departe în afară 
declarări de ale acestui ministru 
fățarnică, că „naționalitățile sunt 

egală îndreptățite și libere să se 
desvălte în bună pace și că nu 
suntă tratate cu legi și măsuri 
escepționale, cum strigă agitatorii 
loru“.

Ori câtă ar căuta guvemulă 
ungurescă cu partidele din dietă 
și cu șoviniștii din afară să se 
spele la ocasiunî de învinuirile ce 
li-se aducă, că prigonescu și asu- 
prescă naționalitățile, nu le suc
cede.- căci ei înșiși suntă adeseori 
constrînșl de împrejurări a mărtu
risi în fața lumii, deși fără voia, 
pecatulă loră.

TDTZEST .AZLASA.
Austro-Ungaria față cu România și Serbia.

Se anunță din Viena diarului „Ti- 
mesu, că în fața venirei la putere a d-lui 
Catargiu în România și a d-lui RisticI 
în Serbia, guvernulă austriacă găsindu-se 
lipsită de mijloce de acțiune asupra po
liticei stateloră balcanice, e obligată să 
ia precauțiunile sale pentru ună răsboiu. 
Totuși trebue să se aibă ore-care încre
dere în partidulă păcii din Rusia și în 
disposițiunile împăciuitore ale d-lui Giers, 
ministrulă de esterne ală Rusiei.

Cestiunea regenței în Luxemburg.
„Curierulă Rhinului", în privința re

genței Luxemburgului, anunță că regele 
Olandiei a adresată puteriloră ună me
moriu prin care întrebă, care ar fi atitu
dinea loră, decă Statele generale ale 0- 
landei ar modifica legea de succesiune 
pentru marele ducate ale Luxemburgului 
într’ună sensă, care ar permite acceptarea 
coronei de cătră femei, și acesta pentru 
a evita separațiunea celoră două state.

Acelașă diară adaugă, că cabinetele 
din Parisă și Petersburg au aprobată 
acestă propunere, der că celelalte ca
binete au protestată într’ună modă ener
gică.

Rusia și popărele balcanice.
„Novoje Vremja" speră, că mitro- 

politulă Mihailă va sci să convingă pe 
Șerbi, că decă Rusia, instruită printr’o 
amară esperiență, n’ar reînoi enormele 

sacrificii ce a făcută de 12 ani pentru 
poporele balcanice, ea nu va rămână cu 
tote astea indiferentă la sorta loră, 
ci se va sili să favoriseze la dânșii întă
rirea ordinei și a bunului traiu publică 
ca conforme propriiloră interese ale 
Rusiei.

Afacerea Wohlgemuth.
piarele elvețiene constată corecti- 

tatea și legitimitatea modului de a lucra 
ală autoritățiloră elvețiene față de Wohl
gemuth, comisarulă germană din Mul
house, după ce au avută probă găsită în 
scrisorile sale, că recruta în Elveția 
agențl provocatori, cărora le scria să lu
creze fără scrupulă pentru a provoca agi
tațiuni în Alsația-Lorena și în ducatulă 
de Baden.

Esposiția francesă și pressa vieneză.
Tote diarele consacră lungi articole 

deschiderei Exposiției Țiarele liberale 
arată deplinplă ei succesă. Ele că
Francia va atrage lumea întregă.

„Noua Presă Liberă" dice, că după 
tote informațiunile primite, spectacolulă 
ce va oferi exposiția, va fi celă mai 
frumosă din câte s’au oferită vr’odată 
ochiloră omenescl. piarele francese n’au 
găsită prea amară lipsa represintanțiloră 
puteriloră străine. Foia liberală mărtu- 
risesce, că străinii se îndoiau deisbânda 
esposiției din causa divisiunilcră parti- 
deloră, der recunosce, că actualminte toți 
Francesii nu se gândescă decâtă să se asi
gure succesulă Exposiției pentru gloria 
țării loră.

„Fremdemblatt" dice, că exposiția 
va aduce o precurmare a diferenteloră 
partideloră politice și pote chiar împă
ciuirea.

„Neues Wiener Tageblatt" tfice, că 
în mijlooulă succesului loră Francesii ar 
trebui să se gândescă, că ar fi mai bine 
să consacre puterile loră operii păcii, decât 
a revanșei.

Regina Natalia.
Din isvoră diplomatică află „Corr. 

de l’Est, că guvernulă rusescă, care cu 
orl-ce preță vre să evite eventualitatea 
unoră incidente regretabile în Serbia, a

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS"

Cu rierulu Exposiției din Paristi.
[Corespondența nostră. particulară.] 

Parisu, 3 — 5 Maiu 1889.
Ajungând ti în fața turnului Eiffel, 

avemQ la drâpta Trocadero și la stânga 
Câmpulă lui Marte.

Pe locuiți ce se întinde între Sena 
și Trocadero, lucrările proiectate încă 
nu suntă gata. Voiu menționa cu tote 
acestea din ele, reconstruirea Templului, 
așa cum a esistată acestă teribilă edificiu 
istorică pe timpulă când Ludovică ală 
XVI și Maria Antoaneta erau închiși 
în elă.

Der să trecemă d'a stânga fluviului, 
unde e centrulă Exposiției actuale. Aici 
imediată privirea ni-se opresce asupra 
turnului Eiffel, ală cărui verfă se perde 
in ) ori, și despre care vomă vorbi ceva 
mai târejiu.

La spatele acestui turnă începă 
locuințele omenescl, dela apariția omului 
pe pămentă și pănă a<jl, cum au fostă 
ele la tăte poporele istorice. Locuințele 
aceste suntă esecutate în mărimea loră 
naturală și cu tote detaliurile loră. Der 
si despre acestă importantă obiectă 

ală culturii omenescl vomă vorbi mai 
târdiu.

Intre turnă și fațada principală a 
Exposiției s’a improvisată ună magnifică 
parcă, în mijloculă căruia se ridică o 
superbă fântână încunjurată de ape ar- 
tesiane.

Pentru nivelarea terenului, spre a se 
pute face parculă, ce adl are aerulă de-a 
fi existată de când lumea pe loculă unde 
se găsesce, s’au scosă 200,000 de metri 
cub. de pămentă.

In mijloculă fațadei principale, men
ționate mai susă, se ridică Domulă 
seu Cupola centrală, a cărei înălțime e 
esactă câtă a Catedralei Notre-Dame 
din Parisă. Interiorulă acestei cupole e 
incontestabilă ună cop-de-operă prin 
eleganța și gustulă cu care suntă sim- 
bolisate tote națiunile și poporele din 
cele cinci continente în imagini de pro
porții colosale.

Sub cupola acesta se va face mâne 
inaugurarea festivă, când Președintele 
Republicei, încunjurată de representanții 
tuturoră neamuriloru sosiți din totă lumea, 
în costumele loră naționale, va declara 
Exposiția Universală din 1889 de deschisă. 
Se speră că peste 300,000 de visitatorl 
voră visita mâne Exposiția.

Dela Cupolă începă în rânduri duple, 
d’o parte și de alta, galeriile industriale; 
și după ele vine palatulă mașineloră. 
Acestă paiață e o vastă construcția în 
feră, lungă de 429 de metri, lată de 145 
și înaltă de 45, adecă câtă arculă de 
triumfă ală lui Napoleonă I. De jură 
împrejură se întindă galerii, late de 15 
metri, aședate la o înălțime de 8 metri, 
de pe cari privitorii voră pute vede 
modulă de funcționamentă ală diferite- 
loră mașine ce voră fi puse în mișcare 
d’o forță motrice de 6000 da cai.

O galeriă de mașini ca acesta nu 
s’a mai vădută de când e lumea. In
dustria ferului aici șl-a ajunsă apogeulă 
său. Fermele metalice dela gara St. 
Pancras, din Londra, reputate ca unice 
în lume din causa dimensiuniloră loră, 
suntă aprope jumătate mai mici în pro
porțiile loră de intindere, decâtă acestă 
imensă paiață, despre care vorbiroă și 
de care mă voiu mai ocupa la timpulă său.

In galeriile industriale, precum și în 
construcțiunile laterale ale unoru state 
americane, voră fi expuse obiectele și 
comorile muncei omenescl de pe totă 
globulă.

Secția industrială a României e așe- 

dată în fața-JPortugaliei, a stateloră Nord- 
americane și în vecinătatea imediată a 
marelui ducată de Luxemburg și a Ser
biei. Eșindă din complexulă acestoră 
State, dămă de locanda românescă, în
cunjurată d’o grădină improvisată, și 
d’aicl, în direcția susului Senei, începe 
o stradă întregă din Cairo, imitațiă ai
doma intru tote după o stradă reală din 
acelă orașă egiptenescă. Nimică nu lip- 
sesce spre a ne completa tabloulă rea
lității; nici numărulă caseloră și a dife- 
riteloră stabilimente, nici dimensiunile 
loră, nici chiar locuitorii adevărațl din 
respectiva stradă a Cairului. Vă voiu 
cita între altele, ca lucruri remarcabile 
din acestă interesantă stradă, o cafenea 
egiptenă și ună grajdă de asini, ce nu 
diferă de confrații loră din Ungaria, de
câtă prin colărea loră — albă. Rolulă 
loră va fi destulă de onorifică, cu totă 
degradația morală în care au ajunsă de 
când bunulă Homer a încetată d’a mai 
compara în Iliada sa, cu pasulă sigură 
ală asiniloră, calitatea unei retrageri o- 
perate cu sânge rece de cătră beliducii 
elini. Der să sperămă, că acești blândl 
și gânditori patru-pedl, prin serviciile ce 
le voră face, purtândă prin exposițiă pe 
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sfătuită din nou pe regina Natalia să 
aibă răbdare. Guvernulă rusescă a în- 
vitat’o cu deosebire a-șl mai amâna re- 
întorcerea în Serbia și de a mai amâna 
și întâlnirea cu fiiulă ei, regele Alexan
dru, pănă ce regele Milană, a căruia re- 
întorcere în Serbia încă totă se mai aș
teptă, va pleca definitivii la Parish spre 
a visita esposițiunea universală.

Totodată află „Coresp. Polit.“ din 
Belgrade, că reactivarea ex-metropolitu- 
lui Michailu și a episcopului Hieronimă 
nu se va faoe mai înainte de a se schimba 
legile din anii 1883, prin cari se regu- 
leză raporturile între stată și biserică.

Nihiliștii.
Consiliulă federală din Elveția a es- 

pulsatu pentru participare la afacerea 
bombeloră în Zurich, seu pentru înțele
gerea cu făptuitorii și în fine pentru că 
facă parte din partida teroristică rusescă 
următorele persone: Bembsky, GurevicI, 
Philippeo, Cafianz, politechnicl; Gunz
burg, Frenkl și Scheinzi, mediciniștl; 
Procofiev și Kassinsch, mecanici; Beck, 
învățătorii și Sisozev pretinsă neguțător, 
toți din Rusia; apoi pe juristulă Wolko- 
vicz și pe stud. phil. Daszynski, ambii 
născuțl din Galiția.

Poliția rusescă este, precum află fo
ile berlineze din Petersburgă, forte în- 
grijată, pentru că din Siberia a scăpată 
ună Nihilistă forte periculosă și pentru 
că este cunoscută, că ună misionară ni
hilistă din Zurich se află pe drumă spre 
Petersburgă. Cu tote că poliția posede 
fotografiile și a unuia și a altuia, totuși 
nu i-a succesă pănă acuma de a pune 
mâna pe acești nihiliștl, cari se dice, 
că plănuescă nouă atentate.

SCIRfcLE VILEI.
Finanțele statului. Ministrulă preșe

dinte se bucură, că în primulă cuartală 
ală anului 1889 s’au încassată la percep- 
țiunl cu 3.755,345 fi. 51 ’/2 cr. mai multă 
ca în primulă cuartalu ală anului trecută. 
Causa acestui favorabilă resultată este 
a se atribui mai alesă împrejurărei, că 
din dările de consumă s’au încassată în 
acestă cuartală cu 3,982,949 fl. 60*/2 cr. 
mai multă ca în același cuartală ală 
anului trecută ; asemenea s’au încassată 
mai multă la rubrica dăriloră directe, la 
taxele de timbru etc. Au scăcjută veni
tele statului între altele la venitele de 
pe tăbacă, cari au fostă în acestă cuar
tală cu vre-o 242,221 fl. 90 cr. mai pu
ține ca în acelașă cuartală ală anului 
trecută. Tristă bucuriă, când traiulă 
poporațiunei se scumpesce prin dările de 
consumă.

* * *
Desvălirea monumentului de pe Câm- 

pulti-pânei. Intru amintirea învingerei ce 

numeroșii visitatorl, voră dispune multe 
inimi, pote și de fabuliștl, în favorea 
loră.

Totă în incinta Exposițiunii se află 
și palatele frumoseloră arte și a profe- 
siuniloră liberale. Aceste două palate 
au o lungime de 230 metri pe o lărgime 
de 85 metri. Cupola loră elegantă are 
înălțime de 56 metri, adecă cu 11 me
tri mai înaltă decâtă arculă de triumfă 
ală lui Napoleon I. și cu patru metri 
mai mică decâtă catedrala Notre-Dame.

Decă voiu mai menționa vechia Bas- 
tiliă, ce se dăresce peste drumă, recons
truită din nou în dimensiunile ei d’odi- 
nioră, precum și alte reconstruiri de 
edificii istorice din vechiulă Parisă (totă 
în mărimea loră naturală), credă că am 
indicată totă ce e mai remarcabilă. Se 
pote, că revenindu mai în detaliu asu
pra tuturora acestora, să dămu și peste 
vr’o omisiune ore-care. îndată ce vom 
constata însă cea mai mică scăpare din 
vedere, o vomă completa-o. Pănă atunci, 
ne confiămă grației lectorului.

** *
Centenariulă întrunirii statelorh ge

nerale la Versailles (5 Maiu 1789), ce 
se sărbătoresce acjl, e începutulă festivi- 

a raportată asupra Turciloră, la anulă 
1479, voivodulă Ardeiului Ștefană Bathori 
în unire cu Paulă Chineză, banulă Timi- 
șorei, „Societatea istorică și de anticitățl“ 
din comitatulă Hunedorei a pusă în lu
crare, cum amă mai spusă, ridicarea unui 
monumentă, a căruia desvălire se va 
face la 30 Maiu n. c. Cu acestă oca- 
siune se voră da bilete de călătoriă pe 
calea ferată cl. I, II și III cu preță re 
dusă de 5O°/0, dusulă și întorsulă, la 
stațiunile căii ferate: Deva, Simeria și 
Orăștiă. * * *

Totti in capitala Kulturegyletului. Totă 
în Clușiu s’a întâmplată în noptea de 7 
spre 8 Maiu, că studentulă dela școlele 
mai înalte de acolo, cu numele Fogarasi 
Peter, care altmintrea este fiiulă unui 
jude de tribunală, îșl închiriase peste 
nopte o odaiă dela ună otelă, unde se 
închisese cu chelnărița Imre Emma, spune 
„Erdelyi Hirado“. Când fu de cătră diuă, 
se audi din odaia loră ună sgomotă înfri
coșată. Poliția, avisată fiindă despre 
acesta, merse la fața locului, deschise 
ușa și intră în odaia „fericițiloru11, pe 
cari îi afla scăldațl în sânge și lângă ei 
ună revolveră, er pe mesă mai multe 
butelii de bere gole, o sticlă cu vitriolă 
și altele. Chelnărița este de vre-o 40—45 
de ani și urîtă, er studentulă este ună 
tînără băețandru. Amândoi împușcații 
se află acum la spitală, unde gemă îu 
agonia morții.

* * *
Defraudări vamale in Triestti. La ofi- 

ciulă vamală din Triestă s’au descoperită 
defraudări forte mari, cari se săvârșescă 
de ani. Cinci funcționari au fostă sus
pendați și arestați; numeroși comercianțl 
suntă amestecați în afacere. Defraudările 
s’au săvârșită astfelu: mărfuri, care sosiau 
în Triestă spre a fi espedate îu interio- 
rulă Austriei, erau provărjute de func
ționarii defraudanțl cu observarea „per 
mareu, ca să fiă scutite de vamă. Așa 
se introduceau mărfuri supuse la taxe 
vamale mari, precum mărfuri, dantele și 
mărfuri engleze de galanteriă, fără a se 
plăti vamă pentru ele.

♦ * *
Notari, învățători și judi hoți de cai. 

„Fdnfkirch. Ztg“ raporteză, că în comi
tatulă Somogy s’a descoperită o întinsă 
bandă de hoți, cari cu pașaporte false 
vindeau cai furați. Banda se întinde 
pănă prin comitatulă Baranya. Pănă 
acum gendarmeria a arestată 64 de inși, 
bănuițl de furturi și falsificări, între cari: 
6 notari de cercă, 2 învățători și 10 judi 
comunali, toți din comitatulă Somogy. 
De l'/2 ană e urmărită banda și în sco- 
pulă acesta s’au adunată 40,000 pănă la 
50,000 pașapărte, între caii s’au găsită 
ună numără enormă de pașaporte false.*

tățiloră în stilă mare. Nu numai Fran- 
cesii din patria mamă, ci și cei din co
lonii și din diferitele țări cu mândriă 
îșl aducă aminte de acestă dată istorică 
în veci memorabilă pentru întrega o- 
menire.

Riarele de adl suntă pline de con- 
siderațiunl retrospective asupra solenită- 
ții dilei de 5 Maiu 1789. Tote aducă 
tributulă loră de admirațiune respec- 
tuosă memoriei celoră cari, acum 100 
de ani, au rupt’o cu vechiulă regimă 
despotică și au pusă basele unei nouă 
societăți. Singuri numai reacționarii, ce 
ca nisce anachronisme viețuitdre ne re- 
presentă evulă mediu încă în timpurile 
nostre moderne, oftezi după privilegiile 
lor perdute. Der înzadară. Explosiunea 
sentimenteloră de libertate, egalitate și 
fraternitate s’a făcută și ecoulă loră va 
străbate pănă la marginele lumii. —

In momentele din urmă aflu, că Pre
ședintele Republicei, d. Carnot, a rostită 
unu discursu d’o mare însemnătate. Vi’l 
voiu traduce in extenso îndată ce’lă 
voiu ave.

Va urma darea de semă despre so
lemnitatea inaugurării! g,_

Furnisărl pentru Bulgaria. Fiindă a 
se furnisa diferite soiuri de pele pentru 
armata bulgară, camera de comerță și 
industriă din Brașovă face cunoscută, 
că tractările cu oferte se facă la 20 Maiu, 
ir supralicitarea va fi la 28 Maiu n. La 
numita cameră se află mostre de soiurile 
de postavă ce are să se furniseze și 
pentru care tractările cu oferte voră fi 
la 15, resp. la 24 Maiu n.

Din flieta nnțrnresca.
In ședința dela 4 Maiu n. au vor

bită :
Petru Detrich dicendă, că pretinsa îm

bunătățire a venituriloră nostre e a se 
reduce numai la nemilosa lucrare a șu
rubului dăriloră. Situațiunea micei pro
prietăți în Ungaria de susă e apăsătore, 
plătindu-se pentru o proprietate de 13-14 
jugăre 40—50 fl. dare. Intr’o comună 
cu 600 locuitori suntă trei esecutorl de 
dare. Asta-i îmbunătățirea. Să între
prindă ministrulă de finanțe o călătoriă 
prin țeră și să se convingă de miseria 
din valea Neutrei.

Adolf Zany răspunde lui Hollaky, 
care a citată acea observare a minis
trului președinte din desbaterea ■ asupra 
regalieloră: „pe pămentulă regiu n’ar 
fi esistatu adecă drepturi de regalii și 
de aceea despăgubirea acordată proprie- 
tariloru de regalii acolo ar fi ună dară 
de grațiă.“ Hollaky, citândă acestea, a 
vrută să dică: unde se recunosce pre- 
tențiunea de despăgubire, acolo nu e 
ertată a se vorbi de grațiă. E cu atâtu 
mai regretabilă acestă aserțiune a minis
trului președinte, cu câtă din datele ce’i 
stau înainte a sciută, că comunele fun
dului regiu au esercitată de celă puțină 
ună seculă dreptulă de regalii. Aser
țiunile lui Hollaky în privința Săceleloră 
se întemeiază pe informațiunl cu totulă 
false. Ceangăii de acolo — de altmin
trelea nu 23,000, ci numai 13,000 Ma
ghiari — au fostă pănă la finele sutei a 
15-ea supuși nobililoră unguri și apoi 
împreună cu întregă domeniulă Branului 
au trecută la începută în posesiunea ipo
tecară și dela 1651 în proprietatea ora
șului Brașovă în schimbulă a șese sate 
și o plată de peste 50,000 fl. Dreptulă 
de proprietate e încorporată ca art. de 
lege 8 din 1651 în legile țării. Și cu 
tote astea prin art. de lege 53 din 1871 
s’a suspendată recunoscerea acestui drept 
urbarială, și acesta la stăruința Ceangăi- 
loră, cu scopă de a pescui în apă tur
bure și au și pescuită. Orașulă a plă
tită în acestă timpă de interregnă tote 
dările și cheltuelile pentru pădure și pă
șune, er Ceangăii le-au esploatată sin
guri. Orașulă are dela 1871 o pagubă 
de aprope o jumătate de milionă din 
causa acesta. Orașulă a căutată pe calea 
dreptății să reguleze afacerea, guvernulă 
n’a vrută, deci, orașulă a fostă nevoită 
să încheiă pactă cu Ceangăii, în urma 
căruia orașulă abia primesce a treia 
parte din ce ’i se cuvine. Asta-i „favo- 
risarea“ Sasiloru și „apăsarea11 Ceangăi- 
lcră. Bugetulă îlă respinge.

Ministrulă Tisza repetă, că „ună 
dreptă de regalii în înțelesulă obicinuită 
ală cuvântului n’a esistată nici în fun- 
dulă regiu, nici pe pămâutulă Săcuiloră. 
Der multă timpă s’a esercitată de faptă 
acestă dreptă, și ca să nu se ruineze 
multe comune, propuse să se dea des
păgubire ca și celoră îndreptățiți. Gu
vernulă n’are dreptă să acorde despăgu
bire, unde lipsesce basa legală; der le
gea are dreptă să o acorde, unde se 
cade, unde o ceră motive corecte poli
tice. Ce privesce orașulă Brașovă și 
Secelenii, se bucură că s’a făcută împă- 
ciure, pentru că s’a convinsă, că o sen
tință judecătorescă li-ar fi recunoscută 
multă mai puțină aceloră comune, de
câtă au căpătată.

„Ce privesce Censulă în Ardeală, 
despre care s’a vorbită în ședința pre
cedentă, nu guvernulă l’a introdusă, 
nici legea din 1874 l’a înarticulată, ci ea 
numai a menținută ce esista dela 1848, 

fiindă-că scutulă in contra naționalitățiloră 
făcea necesară acesta. Nu vreu să discut 
ce ar dice inteligența din Ardeală la 
reducerea censului. Ce s’a 'lisă la tim- 
pulă său, când a fostă vorba despre a- 
cesta, unanimă, fără deosebire de par
tidă, sciu eu bine. Der observă încă, 
spre a evita orl-ce nențelegerl, chiar și 
neintenționate, că censulă de dare, care 
esistă în Ardeală, așader într’o țeră, 
unde se accentueză peste măsură câtă de 
multă cresce sarcina dăriloră, nu e ună 
censă ruginită, ci ună censu scădută. 
Celă care asemănă censulă de dare din 
Ardeală cu celă ce esistă în țera de jos 
(Alfold) din Ungaria, unde basa dreptu
lui de votă e ună sfertă de sesiune, 
după care se plătesce o dare multă mai 
mare decâtă suma ce dă acolo dreptulă 
de votă, acela nu pote dice, că facemă 
aci o nedreptate față cu naționalitățile, 
ci cu acesta se potă dispune naționali
tățile în contra guvernului.11

Vorbindă despre administrația, dise 
că desvoltarea ei e vorba să se facă, ori 
pe basa vechiă (istorică), ori prin trece
rea la administrația de statu. Părerea 
lui Tisza e că, câtă vreme esistă spe
ranța d’a desvolta pe basa cea vechiă 
O bună administrațiune, doresce să se 
desvolte pe acestă basă, der repetă, că 
administrația trebue să fiă bună, și decă 
nu pote fi pe basa cea vechiă, atunci trebue 
să trecă la o altă basă. De va fi ne- 
voiă, se va preface în administrațiă de 
stată, precum se „teme“ că va fi.

In privința retragerii sale dela gu
vernă, dise că atunci, când nu va mai 
ave încrederea cordnei și a maiorității, 
se va retrage.

Br. Kaas: Nu credemă! [MișcaYe’n 
dreptă.]

Contele Albert Apponyi vorbesce 
despre reconstruirea cabinetului. Nu 
consciința, că cu slăbiciunea și cu lipsa 
de sistemă a cabinetului nu se mai pote 
guverna, a adusă cu sine reconstruirea. 
Tisza a răspunsă, că acestă reconstruire 
nu’nsemneză nim'că; în loculă a trei mi
niștri bolnavi au venită trei noi [o voce 
din stânga : „sănătoși11] miniștri sănătoși 
[Ilaritate și aplause în stânga.] Der mi
nistrulă de justițiă în scrisorea sa cătră 
alegători a desfășurată ună programă, 
căruia, judecându-lă după trecutulă său, 
[a fostă în oposițiă Szilagyi], îi va urma 
consecventă. A disă Szilagyi, că o ce
rință principală a adevăratei guvernări e 
ca binefacerile funcțiuniloră statului să 
se împarță deopotrivă între cetățenii 
statului și statulă să calce pedestalulă 
imparțialității, unde numai cetățeni ai 
statului cunosce omulă și unde nu se 
caută că cine e celă forte și care e celă 
fâră putere, cine e celă cu influință, 
cine e celă fără influință, cine e aderen- 
tulă partidei guvernamentale și cine e 
oposițională. (Aplause furtunose pe băn
cile oposiției. Larmă îndelungată). Ac
tivitatea de ani a guvernului însă dove- 
desce, că maximele urmate de elă stau 
în contradicere directă. [Contradicerl 
în dreptă.] Suntă în țeră comitate în
tregi, unde tendința administrațiunei con
stă în aceea, a aplica folosele ce le dă 
ea ori șicanele ce stau în puterea ei 
față cu cetățenii în măsura în care aceș
tia voteză pentru partida guvernului, ori 
pentru oposițiă. (Aplause în oposițiune, 
contradicerl în dreptă.)

A ijisă Szilagyi, că e ună terenă, în 
care partidele parlamentare contrare se 
înțelegă. Așa e, când lupta partideloră 
e leală. Der câtă timpă în țeră dom- 
nesce dreptulă pumnului în lupta cu o- 
posițiunea, câtă timpă dela conscrierea 
alegătoriloră, pănă la votare, ba chiar 
pănă la verificare, celoră dela putere le 
e totulă ertată, câtă timpă omulă nu pote 
afla nicairt dreptate : nu trebue să ne mi- 
rămă de amărîciunea spiriteloră și nici 
de o înțelegere între partidele contrare 
nu pote fi vorba. Totă așa stă lucrulă 
cu pretențiunea ministrului de justițiă, 
că una din problemele cardinale ale gu
vernului este, a îngriji pentru susținerea 
curățeniei morale și a ordinei pe tote te-
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renele vierii publice. Guvernulă însă n’a 
aplicații păuă acum strictă acostă prin
cipiu, nu s'a procesă cu severitate ne- 
milosă la stirpirea abt.suriloră, la supra- 
vegliiarea tuturoră organeloră, care ad
ministrezi bani publici.

Ce privesce administrația, Apponyi 
întrebă pe ministrulă Tisza, câtă timpă 
mai vrea să adune esperiențe asupra sis
temului de adl nesatisfăcâtoră ? N’au 
fostă destulă 14 ani? Guveruulă n’a 
creată din destulă norme precise de 
dreptă pentru administrațiuue, lasă freu 
liberă arbitriului fișpaniloră și încă n’a 
introdusă judecătorii administrative. Ap
ponyi e pentru administrația de stată.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Clușiu, 8 Maiu 1889.

Teatru româneștii in Clușiu. Inteli
gența română din Clușiu a îutocmită în 
b Maiu st. n. o petrecere de veră, pre
cedată de o representațiune teatrală de 
diletanțl, în favorulă reuniunei femeilor 
române din Clușiu și jură, în „Lumea 
nouă.11

Fiind-că eu numai în societate ro
mână mă aflu acasă, m’am folosită de 
ocasiuuea binevenită și am participată 
la acestă petrecere, despre ală cărei de
cursă vin a da uuă scurtă raportă pu
blicului interesată.

S'au representată doue piese, una : 
„Cum să îmbată lumea cu apă rece“, 
localisată de Virg. Oniță, și alta „Cre
ditorii11 de Alexandri. Ambele au reu
șită forte bine. Rolurile cele mai obo- 
sitore le-au avută d-șorele: Cornelia 
Popă, Iustina Gallă și Elisa Popă. Apoi 
d-nii: Dr. Iosifă Farcașă, Al. Andresea, 
Victoră Mihu, Valeriu Albui și Vasile 
Ianza. Se vede că n’au cruțată nici o 
ostenelă și au cercată tote mijlocele, 
ca să mulțămescă publiculu, și rolurile 
cele mai mici încă au fostă escelentă 
representate, astfelă că, luândă în consi
derare împrejurare, cumcă nici unulă 
dintre diletanțl nu este specialistă în 
arta teatrală și cumcă doră cele mai 
multe d-șore s’au produsă pentru prima 
dată, dică și constatezu, cumcă reușita 
a fostă deplină. Gesturile au fostă forte 
potrivite, imitările fidele, toiletele fru- 
mose, arangiarea bună. Bina nițelă cam 
primitivă, der „totă începutulă e greu“. 
Numai unu lucru așă avea de observată 
și acela e: că d-șorele, cu puțină escep- 
țiune, mai tote au vorbită prea încetă, 
ca să nu 4'cu timidă. Der ca să nu 
trecă cu vederea nici pe domni, etă le 
facă și d-loră o mică observare, și anume 
că : adesea, chiar și când nu era nece
sară, încă se’ntorceau de cătră publică, 
lipsindu-ne astfelă a le vede fețele bine 
mascate , eră d-lă sufleră vorbea pre tare.

După teatru a urmată danță, care 
a fostă forte animată și a durată pănă 
dimineța la 5 bre, când apoi toți și tote 
s’au depărtată cu amintiri plăcute.

S'au danțată 3 cuadrile și, durere, 
numai o Romană ! Din toaletele elegante 
n'au lipsită nici drăgălașulă nostru cos
tumă națională. Publică a fostă destulă 
de numărosă, au participată mai mulțl 
oficerl dela reg. din locă și se vede că 
s'au aflată bine în societatea română. 
Venitulă curată peste 100 fl.

încă ună lucru și voiu termina. Așa 
mi-a venită la cunoscință, cumcă idea, 
de a împreuna petrecerea cu teatru, 
a fostă a d-nei Elisa Dr. Isaeă. Frumbsă 
și lăudabilă ideiă, care’șl are meritulă ei 
națională și culturală. Să sperămă deci 
că îndemnulă D-nei Isaeă nu va rămâne 
fără efectu și cumcă în viitoră se voră 
angagia și mai mulțl, nisuindu-ne astfel 
ca prin concerte, serate seu representa- 
țiuni teatrale să ne cultivămă scumpa și 
dulcea nostră limbă românescă. înainte 
deci, căci calea e pregătită! C. L.

Literatură.
Preotulu Românii, diară bisericescă, 

școlastică și literară. Anulă XV. Apare 

în Gherla odată pe lună sub redacția 
d-lui : Nicolac Fekcte Negruțiu. — Nr. 5 
de pe Maiu conține : Impedimentele dă- 
rimătore seu nimicitore de căsătoriă, de 
I. Papiu Despre însemnătatea Luminei, 
de I. Boroșiu; Predică la înălțarea Dom
nului, de Vasiliu Criste ; Din istoria des- 
părțirei bisericei orientale de cea apusauă ; 
Varietăți.

ZESap ortulii 
comisiunei școlare a dietei ungurescl.

Din raportulă acesta estragemă ur- 
mătorele:

Resultatulă ce s’a ajunsă prin Art. 
de lege 38 din 1868 în Ungaria și Ar- 
delă în ceea ce privesce instrucțiunea 
poporală e, după părerea comisiunei, 
unulă dintre cele mai frumose resultate 
ale erei constituționale. Așa a crescută 
dela 1869 numărulă eleviloră din școlele 
poporale la 777.000, er numărulă școle- 
loră poporale la 27,000, între cari cele 
cu limba de instrucțiune curată maghiară 
(care facă 51°/0 ale tuturoră școleloră 
poporale) cu 2682: numărulă învâțători- 
loru a crescută cu 6300. Spesele de 
susținere ale școleloră poporale au cres
cută cu 11 milione. Preparandii suntă 
cu 25 mai multe, asile de copii cu 317; 
aceste suntă cercetate de 49.000 copii. 
In timpulă acesta — dela 1868 pănă 
astădl — s’au clădită 4570 școle nouă.

Comisiunea mai arată asupra unoră 
scăderi, care pe viitoră trebue să înce
teze. Numărulă copiiloră obligați la 
școlă, ce nu cerceteză școla e încă totă 
de 448.000, și 291.000 suntă împărtășiți 
numai de o instrucțiune periodică.

Dintre 259 comune mai mari și o- 
rașe, numai 106 au înființată școle po
porale superiore. Raportulă arată asu
pra instrucțiunii defectuose în multe școle 
poporale, în specială în ce privesce gim
nastica, și spune, că 300 comune nu au 
de locă școle.

Trecând 0 la școlele poporale susți
nute de stată, raportulă accentueză, că 
statulă nici pe departe nu jertfesce pen
tru acestă scopă culturală atâta, câtă 
s’ar aștepta, și ar fi de dorită ca buge- 
tulă instrucțiunii să fiă mai bine dotată!

Câtă privesce școlele de fete siq>e- 
riore, comisiunea respinge escepțiunile 
ce se facă ici și colea în contra loră, 
deorece aceste ară corespunde pe deplină 
chiemării loră și potă se concureze cu 
asemenea institute din străinătate.

Despre școlele medii, comisiunea 
spune numai, că nu este raportă între 
gimnasii (151; și reale (28) și ar fi de 
dorită ca sâ se facă ceva în privința 
acesta.

Relativă la școlele înalte raportulă 
constată, că universitățile din Budapesta 
și Clușiu stau la nivelulă loră, der în 
Pesta ar trebui să se reguleze afacerile 
cu didactrulă, cu examenele și cu cer
cetarea prelegeriloră. In Clușiu se pro
pune urcarea lefiloră profesoriloră la suma 
ce o primescă profesorii din Budapesta.

Reforma legei școlare în Austria.
Organulă clericală „Czechu publică 

o corespondență dela unu deputată din 
Viena, în care se accentueză, că proiec
tele școlare suntă resultatulă unoră sfă- 
tuirl în sînulu ministeriului și că prin 
urmare este răspundătoru pentru ele nu 
numai ministrulă de instrucțiune Gautsch, 
ci întregă cabinetulă. Trebue să se ină 
contă de sistemulă actuală.

Cu proiectele școlare însăși nu e 
mulțumită nici o partidă, afară de Po
loni, cari spereză, că dâcă se voră res
pinge aceste proiecte, se voră înmor
mânta pentru multă timpă nisuințele 
pentru scola confesională. Polonii au 
fostă din capulă locului contrarii aces
tora nisuințe, pentru-că nu voiescă nici
decum ca prin școla confesională să se 
dea conducerea școleloră rutene în mâna 
clerului rutenă. Raporturile Poloniloră 
cu Rutenii suntă causa principală, care 
face că nisuințele pentru reforma șco

lară în direcțiune confesională au ră
masă pănă acuma fără succesă. In cer
curile deputațiloră se vorbesce, că gu- 
vernulă a voită să îndatoreze pe Poloni 
cu proiectele sale școlare, deorece Po
lonii se temă de desbaterl eventuale a- 
supra administrațiunei școlare în dieta 
din Lembergă, și suntă forte învoițl cu 
aceea, ca proiectele școlare ale guver
nului să fiă respinse de parlamentulă 
centrală încă la prima cetire și astfelă 
să se îngrope întrega cestiune. De aceea, 
se dice, guvernulă nici nu va despera, 
decă camera deputațiloră se va ridica în 
contra proiecteloră sale școlare.

TELEGRAMELE„«AZ.TRANS«.
(Serviciulu biuroului do coresp. din Pest)

BucurescT, 10 Maiu. In cercu
rile oficiale nu se scie niniicu des
pre căsătoria principelui moșteni
torii.

Berlinu, 10 Maiu. După cum 
anunță „Kreuzzeituug“, Țarulu Ru
siei a declarată față cu curatorulu 
Kapustinu, cu privire la provinciile 
baltice, că nu va merge nici unu 
pasu înderetu. Nimicirea germa
nismului în acele provincii este 
lucru liotărîtu.

Totă „Kreuzzeitung“ află des
pre noue pregătiri militare ener
gice ale Rusiei. La graniță se con- 
centreză mereu colosale masse de 
trupe. In scitele domnesce o acti
vitate febrilă.

Berlinu, 10 Maiu. Greva lucră- 
toriloru dela minele de cărbuni în 
Westfalia ia dimensiuni totă mai 
mari. Nuraerulu greviștiloră s’a 
urcată la 40,000, ceea ce neliniș
tește multă pe guvernă, deorece 
s’a dovedită, că greviștii stau în 
legătură cu anarcliismulu din Bel
gia. Ei primescă și subvențiunl 
în bani din străinătate.

DIVERSE.
Cădutii din balonu Ună aeronantă *

germană, d. Streik, a fostă dilele trecute 
victima unui accidentă la Booneville (In
diana). Balonulă său s’a spartă, tocmai 
în momentulă când era la o înălțime de 
1200 metri. D. Streik a cădută la pă- 
mentă și a murită instantaneu. Nevasta 
lui, care l’a vâdută cădendă, a înebu- 
uitu de spaimă și de durere.

Dela esposiția din Parisii. Două cu- 
riositățl puțină comune de adăogată la 
tote acele, cari suntă deja anunțate pen
tru exposițiunea din Parisă : 1) Ună lanță 
de aură care intră într’ună degetară de 
cusută, lungă cu tbte astea de șese metri. 
Lanțulă se compune din inele simple 
circulare. 2) 0 luntre, care se pote trans
forma, la trebuință, în trăsură elegantă, 
cu rote care se desfacă în șeptedecl și 
patru de bucăți, seu în balonă cu o 
forță ascensională de 500 chilograme.

0 tradițiune poetică populară o gă
sim în „la Revue de Bretagne et d’Anjou“. 
Pe malurile Loarei, între Angers și Nan
tes, când se înecă o pers ouă și când 
cercetările făcute pentru a o descoperi 
au rămasă fără resultată, se recurge la 
o practică piosă, care e următărea: Se 
dă uuă sabotă (pantofă de lemnă), în 
mijloculă căruia se lipesce o luminare 
de ceră aprinsă. Sabotulă este depusă 
chiar în loculă unde s’a înecată persona 
și se țină cu luntrea după elă pănă ce 
se opresce. Uneori stă nehotărîtă, se 
învirtesce, se cufundă, ca dopulă unei 
undițe când dă peștele în cărligă ; pare 
că’lă atrage ceva, apoi plecă erășl și 
face adesea o leghe dintr’odată. In fine 
nu se mai mișcă. Luminarea s’a sfîrșită. 
Acolo e înecatulă.

Din secretele diarului Times. Cu 
ocasiunea desbaterii procesului dintre 
„Times“ și d. Parnell, s’au dată pe față 
mai multe din tainele acestui mare diară, 
engleză. Astfelă se scie, că adl diarulă 
fundată acum suntă 101 ani de loan 
Walter I., este proprietatea mai multă 

decâtă a o sută persone, și Ioan Walter IV, 
care figureză ca proprietară, în realitate 
nu are decâtă a 32-a parte din întrega 
posesia. Directorulă diarului dă semă 
la fiă-care jumătate de ană despre situ
ația lui „Times.“ Elă are o lefă de 
1000 de puncjl sterlingl pe ană, decă 
cjiarul are ună venită »de celă puțină 
5000 pun4l- Decă venitulă ar fi mai 
puțină, atunci i-se detragă și lui dela 
fiă-care sută 20 de pun4l. Anulă tre
cută venitulă a fostă însă de280 mii pmMl 
și astfelă și lefa directorului a fostă 
mare de totă. Riarulă Times deja îna
inte de acesta apărea în 100 mii exem
plare. Primulă redactoră, actualmente 
Mr. Buckh, are 5000 pundl lefă pe ană. 
Ună articolă de fondă se plătesce cu 10— 
12 pumii. In cassa diarului trebue să 
fiă totdeuna o reservă de 55.000 pun4l-

Repediunea patinorilorii. M. Gau
tier din Sentier (Vallee de Joux) spune, 
că ună patinoră din acelă orașă a fă
cută în mai multe rânduri drumulă dela 
Pout pănă la Sentier pe laculă bine în
ghețată, ce desparte aceste orașe și a 
cărui lungime e de 9 kilometri, numai 
în 15 minute. Câte odată, fiindă ajutată 
și de ventă, elă a putută percurge acestă 
distanță numai în 10 minute. Riarulă 
întitulată: „Carnet de l’oficier de ma
rine11 spune, că Nordeuskiold a făcută în 
în 21 ore, 22 minute și câteva secunde, 
ună drumă de 227 kilometre, servindu-se 
de skidoro seu patine pentru zăpadă. 
Cu alte cuvinte a mersă cu o repe4iune 
de 2 m. 95 pe secundă seu 10 kilome
tri 620 m. pe cesă. Acelașă jurnală 
spune, că repediunea maximală a unui 
patinoră este de 12 m. pe secundă, sâu 
de 43 km. 200 m. pe oră.

Rectificare. In nr. 82 ală foiei nos- 
tre, la corespondența din Abafaia, fiindă 
vorba de căsătoriile mixte, în locă de : 
„și decă partea catolică"... etc., este a 
se ceti: „și decă partea acatolică a ur
mată religiunei părții catolice11 etc., er 
mai la sfârșită este a se ceti:.. fără câțiva 
neorusticl, și aceștia din urmă mestecați 
etc. etc.

Cursul» pieței BSrașovii
din 10 Maiu st. n.. 1889.

Bancnote românesci Cump. 9.35 Vend. 9.37
ArgintG româneseti - n 9.30 r> 9.34
Napoleon-d’orl- - - 9.41 n 9.43
Lire turcescl - - - n 10.60 n 10.65
Imperiali - - - - M 9.60 H 9.65
Gaâbinl n 5.55 r 5.60
Scris, fonc. „AJbîna“6',/0 n 101.— M —._

ro/ n r- « /o 98.50 r 99.—
Ruble rusescl - - - n 126.— „ 127.-
Discontula - - - - 6'/,--87o pe ană.

Cursulu la bnrsa de Viena
din 9 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4"/n ------ 103.15
Renta de hârtii 5°/0 ------ 97.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142.25 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostti ungare (2-a emisiune) - - —._
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emis'une) - - 113.50 
Bonuri rurale ungare ----- 105.50
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.50
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.50
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 105.50
Bonuri rurale transilvane - - - . 105.50
Bonuri croato-slavone ----- 105.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................... 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 142.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 129.60
Renta de hârtii austriacă - - - - 85.55
Renta de argintă austriacă - - - . 85.95
Renta de aură austriacă ----- HO._
LosurI din 1860 ------- 144,20
Acțiunile băncei austro-ungare - - 902._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 310.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 299.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5,64
Napoleon-d’orl - -- -- -- - 9.42'/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 58. 
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.80

QW Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potft cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Nicuiae Ciurcu și Adolf 
Albrecht. ____________________

Editoră ți Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI, piaru beletristicii și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiunl.— Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 cți 
a lunei îu numen câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu refiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru 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 familiă o petrecere nobilă și instructivă. Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piaru bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2’/2 — 3' 2 cole, și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
mSnunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară.— Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 ti. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescH gratîsu totu alu patrulea esemplarii.
Numeri

H

H

de pro!m se trimiiia gratisu orî-cwi cere.
---- :: *------------

potu procura și următorele cărți din editura propria:Toții de aci se mai

s

H
H

ii!

#

torică după 
Tanco. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

Trandafir! și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Unt! volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea III și IV, cuprindîi materii 
forte interesante și amusante. Prețulu 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

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

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

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

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

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

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

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

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste ană de Ioană Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cdle 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multa mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă se fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
alu d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară. — NoulO 
tomO de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță 

iw- A se adresa la „CANCELARIA NEGRUJIF
acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune.

originală. —Continuarea novelei: Idea- 
lulu •
nar.

Renascerea limbei românesc!în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tete trei împreună 1 fi.

Merinde dela școlă seu învețaturl 
pentru poporu culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună diaru de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superidre din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acesta diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâtă din școlă câta și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povâțuirl primite dela învSțătorulu 
său, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltată cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestă opa, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululă despre fumată, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețuia unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fl. 10 cr.

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

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

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omă de bine. Novelă 

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

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

de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Codreană craiulă codrului. Baladă 

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

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Bunica și Nepoțelulă. 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.

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

Branda sâu Nunta fatală. Schiță 
din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is- 

lina

Wachsmann, de Ioanfi

I
___________________ __ _ . ...... ___________ -

Rugâmu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponultt manda
tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?1

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

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioana Pap iu.— Acesta 
voluma de peste 24 cdle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
lora bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
cilora, tineriloră 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 bărbate, 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 nepoțilorfi dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțilora dela unchiu și mătușe, fi
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 româna acesta 
bogata voluma de cuventărl funebrall 
și iertăciuni lucrate amesuratu tuturora 
cerințelora preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul ■ unui esemplara 
spedata franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericesc!, tomula III, 
scrise de Ioana Papiu. — Acesta toma 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8° mare.— Prețuia 
unui esemplara spedat franco e 1 fi. v. a.

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

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

Manuală catechetică pentru primii 
an! scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fosta profesor 
în Gherla (Sz-ujvăr. — Transilvania), unde se cumpără 
Oii ramfiiriln nnln mni himn

de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariula archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vicarii archiepis- 
copescă în Făgărașa.— Acesta opa de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândii unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețilortî 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 catechetulti față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă unii îndreptării în mâna cate- 
chețiloru, învățătorilor!! și a părinți- 
lorii la instrucțiunea religiosă-moral’ă, 
ce au să o dea micilorii băieți.—Pre
țuit! unui esemplara din acesta opa,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariatu metropolitana din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avenda 
mai multe poesii în textfl, — este 1 fi.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioana Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paula cătră 
Titu și FilemonO. 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 esem piară cu porto-francata 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulu 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 
mai fin 1 fi., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxa 2.50—2.80

Miculu mărgăritaru sufletescii. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosfi 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 pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplara e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

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

Epistolia D. N. IsusO Christosu. 
Prețuia unui esemplara legata și spe- 
data franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fi.; 100 esemplare 10 fi.
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


