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Brașovu, 23 Maiu
Toastulu, ce l’a ținuta Țarulu 

Rusiei filele aceste pentru princi
pele Nicliița este viu comentată 
în pressa europenă.

Sciniu că Țarulu a Zisa în modu 
ostentativă: că Rusia are numai 
unu singură amică sinceră și cre- 
clinciosu și acesta este prințulă 
Ăluntenegrului.

Toastulu Țarului s’a publicată 
în loia oficială din Petersburgu, 
dându-i-se astfelă o importanță și 
mai mare.

In Viena cuvintele Țarului au 
tăcută în primulu momenta o itn- 
presiune penibilă și cjiarulă d lui 
Tisza din Pesta, „Nemzet“. s’a gră
bită a semnala apropiata îutrare 
a Rusiei în acțiune pe peninsula 
balcanică, in care Muntenegrulă 
va juca unu rolă însemnată.

Oficioșii austro-ungari s’au re
culesă înse curendu și acum se 
silescu a interpreta vorbele Țaru
lui cei o simplă mărturisire a iso- 
lării, în care se află Rusia.

Der — se întrebă ei — decă 
Rusia mărturisesce, că n’are altă 
amică decâtă pe celu mai mică 
stată din peninsula balcanică și 
decă astfelă se semte isolată și 
slabă, de ce pbrtă o politică atât 
de provocătdre, cochetândă cu 
Francia spre cea mai mai nemul
țumire a Germaniei și deșteptând 
neîncrederea Austro-Ungariei prin 
uneltirile agențiloru rusesc! la Bel
grade ?

Acesta întrebare și-au pus’o și 
unele foi independente și au ajuns 
la resultatulu, că toastulă Țarului 
este a se considera mai multă ca 
o amenințare, ca ună răspunsă la 
cuvintele rostite de cancelarulă 
Bismark, care a c|isă: „Germania 
nu se teme de nimeni, decâtă de 
Dumnec|eu!“ Cam așa, susținu 
acele foi, suntă a se înțelege și 
cuvintele Țarului; elă a voită se 
Zică, că Rusia n’are lipsă de alțî 
amicî și se mulțumesce cu prie

tenia sinceră și credinciosă a prin
țului Nicliița.

Ori cum ar fi, toastulu demon
strativă alu Țarului câștigă o im
portanță deosebită în ce privesce 
peninsula balcanică prin cele ce 
se petrecu tocmai acuma în Serbia.

Cercurile politice din Viena 
suntu îngrijate și consideră întâm
plările din Serbia ca forte seriose. 
In l-a lunei curente s’au întrunită 
miniștrii austro-ungari spre a se 
sfătui asupra programului ședin- 
țeloru delegațiuniloră, cari se voră 
deschide în 22 Iunie a. c. Cu o- 
casiunea acesta s’a ventilată și si- 
tuațiunea din Serbia și s’a afirmată 
că tulburările sângerose din Bel
grade nu suntă a se atribui numai 
unei întâmplări, ci suntă resulta- 
tulă unui plană sistematică și bine 
precugetată, căutându-se adecă unu 
prilegiu spre a da o lovitură de 
morte amiciloră Austro-Ungariei 
din Serbia și spre a-i nimici cu 
desăvârșire.

Se asigură, că cu tote aceste 
ministrulă Kalnoky e hotărîtă a 
nu se abate dela linia sa de purtare 
de pănă acuma și a nu se amesteca 
în afacerile interiore ale Serbiei. 
Der, se adauge, că pasivitatea 
acesta a Austro-Ungariei are mar- 
ginele sale și nu pote merge așa 
departe ca se tolereze și anar- 
chia, ori se sufere ca vecja și in
teresele directe ale monarchiei se 
fiă vătămate.

In Serbia cresce der ac|i cu 
repeziciune germenele unui con- 
flictu, care pote sâ aprindă flacăra 
răsboiului în peninsula balcanică. 
Depinde forte multă și dela ati
tudinea regenței sârbesc!, dela e- 
nergia membrului ei de irunte 
Ristici, der se pote lesne ca mâne 
poimâne curentulu periculosă se 
devină așa de puternică, încâtă 
nici regenții se nu mai fiă în stare 
a-i pune stavilă.

E der lucru lirescu, că au fostă 
multă remarcate în Viena dove

zile demonstrative de simpatia, ce 
se dau prințului Nicliița în Pe
tersburgu și înrudirea lui cu Țarulu 
prin căsătoria fiicei sale c’unu 
mare duce. Nu s’a trecută cu 
vederea nici împrejurarea, că re- 
gimentulă rusescă de vânători, 
care i-s’â conferită principelui 
muntenegrenii e staționată la gra
nița austriacă.

Totodată îșî aducă aminte cei 
din Viena de o prelegere, ce s’a 
ținută nu de multă în societatea 
geografică c. r. asupra Muntene- 
grului, în care s’a constatată că 
episcopiei de nou înființate dela 
Ostrogă în Muntenegru i s’a dată 
și titlulu de Za-Humia și Rascia, 
ținuturi, cari suntă situate în Her- 
țegovina, în partea sudică a Bos
niei, în sandjaculă Novibazar și 
într’o parte a Serbiei. Nu cumva 
indică aceste titluri rolulă, ce vo- 
iesce sâ’lu dea Țarulu „singuru
lui “ său amică ?

Toastulu Ț1 ar ului nu pare der 
așa de neprimejdiosă, cum ar voi 
se’lu înfățișeze acum unii oficioși 
și au dreptate cei ce privescu cu 
îngrijire la întâmplările din Serbia.

Secvestrarea căiloru ferate serbesci.
Guvernul ii serbesci! a decretată, fără, 

a trata cu societatea de esploatare, că 
dela 1 Iunie va conduce elfi însuși es- 
ploatarea căiloru ferate serbesci. Socie
tatea de esploatare, care ’șl are sediulă 
în Parisă, se vede deci desposedată fără 
veste. Acestă pasă altă guvernului ser- 
bescu a produsă mare ferbere în Parisă 
și a provocată proteste. O comunicare 
a societății de esploatare dice, că fără 
a fi mai nainte încuuosciințată ori ame
nințată, fără să cunoscă societatea pro
testele guvernului serbă, s’a pomenită 
deodată cu o notificare, că e spoliată. 
Societatea a cerută sprijinulă guvernului 
francesă. Regența serbă motiveză sec- 
vestrarea cu faptulă că, după raportele 
comisiuuiloră, s’au comisă abusurl și 

neregularitățl în administrarea căiloră 
ferate.

Consiliulu de miniștri franceză s’a 
ocupată cu acestă afacere. Ministrulă 
Spuller a disă, că se va pune în înțe
legere cu representantulă din Parisă ală 
Serbiei.

Escesele din Belgrade.
Apărătorulă fostului ministru-preșe- 

dinte serbă Garașanin a apelată în con
tra hotărîrei judecătorului de instrucțiune 
de a se aresta Garașanin. Tribunalulă 
de ântâia instanță a aprobată hotărîrea 
judelui de instrucțiune, care a dispusă a 
se aresta Garașanin numai după-ce s’a 
convinsă, că acesta a comisă omorulă, și 
fiindcă i-se părea, că inculpatulă încercă 
să-i scape din mână prin fugă. „Poli. 
Corr." e informată din Belgradă, că totă 
vina pentru excese o portă progresiștii, 
cari au înscenată adunarea în modă de
monstrativă, ceea ce d-lă Garașanin nu 
trebuia să o facă, dedrece scia, cămaio- 
ritatea poporului e în contra lui și a par
tidei progresiste.

Carnot în călătorii.
Președintele republicai francese Car

not continuă a călători prin Francia, 
fiindă pretutindenea primită cu entusiasm. 
In Arras răspunse, la vorbirea coman
dantului de corpă, generaluhl Jamont: 
Sciu, că trupele suntă devotate și bine 
conduse, și că, decă vre-odată împreju
rările ară cere, putemă ave încredere în 
ele. Dorescă, ca zelulă loră în serviciu 
să ne ferescă multă timpă de necesita
tea, de a apela la instrucțiunea și la cu- 
ragiulă loră. Am încredere, că atitu
dinea loră liniștită față cu poporațiunea, 
precum și energia loră ne voră asigura 
pacea internă și esternă. La banchetulă 
ce i-s’a dată, că succesulă esposi-
țiunei e o victoriă națională; încercă
rile d’a deștepta rivalitate de interese au 
fostă zădărnicite de simțulă și patriotis- 
mulă poporului francesă ; întrega Fran- 
ciă e mândră de puternica reînălțare, 
ce șl-o datoresce activității și geniu
lui ei.
Sosirea Ex-initropolituliii Miliallă în Serbia.

Deși se dicea, că ora sosirei Ex- 
metropolitului serbă Mihailă se ține se

FOILETONULt „GAZ. TRANS“.

Drâcnserii.»
(Snovă).

Ună sihastru fără nume, 
Ce trăia ascunsă de lume 
într’o pesceră ’n pădure 
Cu fragi, rădăcini și mure, — 
Coborîndă din delă la vale, 
într’o di găsise ’n cale 
(Nu departe de ună sată) 
Ună copilă mică lăpădată, 
Și luându-lă, l’a crescută, 
Precum elă s’a pricepută, 
In moravuri sfinte, bune, 
Totă cu postă și rugăciune, 
In locașulă său, departe 
De omenire și păcate. — 
Flăcău prunculă se făcuse 
Și altă omă elă nu văduse, 
Decâtă p’ală său bună părinte, 
Ce-i dedea povețe sfinte. 
Nici nu scia că, mai suntă 
Și alțî omeni pe pămentă ; 
Inima și gândulă seu 
Era totă la Dumnedeu. — 
Er sihastrulă cândă vedea, 
Sufletu-i întinerea.
.Bravo ! — dise elă în sine, 
într’o di, prea mulțămită: 
„Dintr'unu bietu copilă găsită 
„Etă reușii în fine, 
„Prin esemple, [ rin cuvântă,

„Să formeză ună pustnică sfântă, 
„Bună, supusă lui Dumnedeu, 
„Tocmai cum am dorită cu. — 
„Spre a-lă feri de rătăcire, 
„Pănă astăzi cu ’ngrijire 
„L’am păzită să nu zărescă 
„Vr’o ființă omenescă;
„Der de-acuma nu-mi mai pasă, 
„Păte ’n lume chiar să iasă: 
„Inima lui oțălită 
„Va învinge ori ce ispită.
„Din a binelui cărare 
„Pân’aicI de elă urmată 
„Nu va fi nimică în stare 
„Spre păcată să mi’lă abată, 
„S’au în pieptu-i să sternescă 
„Vre-o poftă pămentescă. — 
„Iar spre a fi convinsă mai bine, 
„Să-lu încercă chiar adl îmi vine.u

Apoi cătră tânără dise : 
„Ia ascultă, fătulă meu! 
„Din aceste văi închise, 
„Unde-ai stată ascunsă mereu, 
„Adl vomă merge ’n depărtare 
„Pe cărări ne mai umblate, 
„La ună tergă frumosă și mare, 
„Plină de lucruri minunate, 
„Cum de când tu ești uăscută, 
„Nici prin visă n’ai mai vădută. 
„Iar acolo ajungendă, 
„Să fi trează, deșteptă la gându, 
„Se te uiți la tote bine, 
„Căci ună dară voiescă a-țl face:

„Voiu să cumpără pentru tine 
„Ce vei dice tu că-țl place ..“

II.
Rise, și la drumă porniră, 
Iar în tergă decă sosiră. 
In acea mulțime mare 
De vedenii felurite:
Oameni, mărfuri de vendare, 
Cari de cari mai strălucite: 
Tînărulă uimită, stătea
La totă lucrulă ce ’ntelnea, 
Și-ar fi stată dile și luni, 
Căci tote-i păreau minuni. 
„Ala ce-i din depărtare? 
(La totă pasulă întreba) 
„Der acesta ce-o fi ore?
Er sihastrulă îi dădea 
La ori ce nedumerire 
Câte-o scurtă lămurire. 
Printre lumea multă, deasă, 
Ce la tergă se adunasă, 
Erau și femei și fete 
Cu panglici și flori în plete. 
Și trecendă pe lângă ei 
Unu cârdă veselă de femei, 
Tenăru ’ntrebă de-odată: 
„Der aceștia ce suntă ore? 
„Ia privesce ’ncoce, tată!“ 
Er sihastrulă dise: „Care?u
— Ăștia, ce la capă au flori ?u
— „Hm! Aceștia-să „drăcușorl.“ 
„Vino 'ngrabă, hai, nu sta, 
„Căci mai am a’țl arăta

„Multe lucruri prețiose. 
„Vrednice de cunoscută, 
„Mai plăcute mai frumose 
„Decâtă cele ce-ai vădutu.“ 

Tînărulă a ascultată.
Prin totă tergulă a umblată,
Și cu sete elă privia
Țotă ce ’n cale-i îutelnia, 
Er când fu pe la sfârșite, 
Sihastrulă i-a cuvântată : 
„Văclușl lucruri felurite, 
„Prin totă tergulă te-am purtată. 
„Ai vâdută iedne sfinte 
„Zugrăvite ’n mii culori, 
„Și frumose ’mbrăcăminte 
„De ’mbrăcată în sărbători;
„Cai, trăsuri strălucitore, 
„Ce te ’nvită la plimbată, 
„Lucruri bune de mâncare 
„Și unelte de lucrată ;
„Cărți cu sfinte 'nvățăturl 
„Și gustose băuturi. — 
„Aide, spune’ml sinceră mie, 
„Adl din câte ai vădută, 
„Ce voescl să-ți cumpără ție ? 
„Care lucru țl-a plăcută ?...“ 

Tînărulă răspunse ’ndată:
..Ia ascultă, scumpe tată !
Decă vrei să-mi faci plăcere 
Și să-mi dai ceea ce-mi cere 
Inima cu mai multă doră: 
Cumpără-mi ună — druciijoril!“ 

(„Revista Literară.“) P. Dulfu.
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cretă, ca să nu se grămădescă pre multă 
lume, totuși la sosirea sa în Belgrade a 
fosta întâmpinată de numărosă publică. 
Era de față și ministrulă rusescă la Bel- 
gradă, d-lă Persiani, mai mulțl preoți, 
oficerl, teologi și școlari superiori. O 
parte din amicii Ex-metropolitului i-au 
eșită înainte pănă la Turnă-Severină. 
Trei sferturi de oră a durată salutarea 
pe vaporulă sârbă „Daligrad" și nume
rose strigăte de „Zsivio" răsunau. Apoi 
cu o suită numărosă și în cântece bise- 
ricescl se duse Exmitropolitulă, printre 
întreitulă spaliră de teologi, student! și 
alții cu facle aprinse, pănă la trăsură. 
Publiculă l'a salutată cu vii strigări de 
„Zsivio". însoțită de ună lungă șiră de 
trăsuri private, Exmitropolitulă se duse 
la cvartirulă său. Dintre personele ofi
ciale n’a fostă nimenea la primire. Dela 
debarcadere, pe stradele pe unde a 
trecută conductulăși pe piața Mitropoliei 
era aședată gendarmeriă, pentru ca să se 
evite ori-ce escese în contra Mitropoli
tului Teodosiu.

SCIRLLE RILEI.•
Esamenu. Vineri și Sâmbătă în 19 

și 20 v. c., s’a ținută esamenulă semes- 
trală cu studenții de classa a VIII-a a 
gimnasiului rom. gr. or. din locă. S’au 
presentată la esamenă 24 de școlari, 
dintre cari 19 au depusă esamenulă cu 
succesu bună, er 4 au cădută din câte 
ună studiu și 1 din 2 studii. Luni, în
22 Maiu v., s’au începută esamenele 
scripturistice. Totă în acestă di s’a ți
nută esamenulă semestrală și cu stu
denții clasei a III-a dela școlele comer
ciale. La esamenulă acestoră din urmă 
a asistată și inspectorulă uugurescă de 
școle Koos ca comisară.

* * *
„Ne maghiarisămu!" Sub acestu titlu 

scrie „Pești Naplo" Nr. 147: „Delma- 
gyarorszagi Kozlony" scrie, că filiala 
din Sân-Miclăușulă mare din Torontală 
a reuniunei învățătoriloră șl-a ținută la
23 în Billet adunarea obicinuită, după 
care a urmată ună prândă comună. 
Toastele le-au ținută „învățătorii unguri'1 
toți in limba germană și când unulă din 
învățători a vorbită unguresce, a produsă 
atâtă de mare neplăcere, încâtă înveță- 
torulă Nicolau Riess din Perjamos a 
dată espresiune acestei neplăceri în vor
birea sa germană ce a rostit’o mai târ- 
diu.“ — Ce are să caute limba ungurescă 
într’o adunare de învățători germanl- 
șvabl? Forte legitimă a fostă indignarea 
învățătoriloră. Dealtmintrelea acestu faptă 
e și o strașnică desmințire dată șoviniș- 
tiloru, cari se lăudau, că Șvabii din To
rontală suntă aprope maghiarisațl.

* <
Schimbare de garnisonă. „Pester 

Lloyd" află din Făgărașă, că batalionulă 
28 de vânători, care e în garnisănă a- 
colo, se duce la manevre în Bosnia la 
Bjelina. Se vorbesce că va fi înlocuită 
în Făgărașă printr’ună batalionă din 
reg. 2 de infanteria.

* * ★
D-șora Wohlmuth, distinsa recitatore 

germană, va da Miercuri sera în sala re
dutei din cetate o serată de lectură. 
D-sa vine din BucurescI, unde a sece
rată strălucite succese. — Programa ce-o 
va esecuta d-șora Wohlmuth Mercur! 
sera este următorea: „Poesii moderne“ 
de Baumbach-Eckstein; „Povești" de 
Andersen și Leander; „Pelerinagiulă la 
Kewlaar" de Heine; „Umorescă" asupra 
lui Bismark; din „Sappho" de Carmen 
Sylva. Serata se va începe la 8’/2 ore 
sera.

„Independance Roumaine" scrie des
pre debutulă d-șorei Wohlmuth urmă- 
torele: „Serata de lectură dată Joi sera 
de d-șora Wohlmuth în salonele casinei 
austro-ungare a obținută ună viu suc- 
cesă. D-șora Wohlmuth a cetită mai 
multe bucăți, între cari câteva poesii de 
Carmen Sylva, cari au fostă primite cu 
aplause sgomotose. Tânăra artistă po
sede o voce, a căreia flexibilitate scie să 

tălmăcescă întrega școlă a pasiuniloră 
omeuescl. Modulă superioră, în care a 
sciută să prede „Pelerinagiulă la Kew- 
loar" i-a adusă o adevărată ovațiune. 
D-șora Wohlmuth a fostă primită erl de 
Mai. Sa Regina, căreia i-a cetită câteva 
piese. Carmen Sylva a binevoita a-i o- 
feri autografulă ei."

* *
Bolnavi de ochi au fostă primiți în 

spitalultî pentru bple de ochi r. ung. din 
Brașovă în cursulă lunei lui Maiu 92 
inși, er 91 au fostă liberați ca lecuițl; 
rămaseră la finea lui Maiu 37 bolnavi 
de ochi în tratare. — Operațiuni la ochi 
s’au făcută 44, între cari 9 operațiuni 
pentru delăturarea albeței, cu bună suc- 
cesă.

** qî
Pentru sănătatea școlariloriî. Consis- 

torulă diecesană din Caransebeșă eu pro
vocare la ună ordină ministerială a dată 
o circulară în care se dispune ca: 1) 
In timpă de bole epidemice n’au să 
mergă pruncii de șcblă la înmormântări. 
2) In timpă de ernă, apoi tomna și pri
măvara în timpă ploiosă și peste totă 
în timpă frigurosă, să potă lua la în
mormântări numai de acei prunci de 
școlă, cară suntă sănătoși, robuștl, bine 
îmbrăcațl și încălțațl, ca să potă suporta 
frigulă și tempestatea fără orî-ce peri- 
culă. Acestă circulară oficiile protopres- 
biterale o voră aduce la cunoscința tu- 
turoră comiteteloră parochiale, apoi a 
tuturoră învățătoriloră și învățătoreloră 
din tractulă loră.

Invitare la petrecerea de vâră, ce se 
va aranja prin junimea română din jurulă 
Retleanului în Sintereagu ^Somkerek, Luni 
la 10 Iuniu st. n. 1889 (a 2-a di de 
Rusalii) în favorulă bisericei și scolei 
române gr. cat. de acolo. Pentru comi- 
tetă: Pompeiu Făgărășianu, George Cur- 
teanu, Ioană Popii, Vasiliu Popă, Barto- 
lomeiu Sigartau. Prețulă intrărei de 
personă 1 fl., de familiă 80 cr. Incepu- 
tulă la 8 ore sera. Suprasolvirile și 
ofertele marinimose se voră primi cu 
mulțămită și se voră chita pe cale dia- 
ristică.

** *
Societatea sciintifică-literară „Tine

rimea Romană" din BucurescI ’șl-a sărbă
torită Duminecă 21 Maiu a. c., la ora 
1*2 p. m. în sala Atheneului vechiu 
(lângă grădina Cismigiului) din BucurescI, 
a XII aniversare a înființării. Serbarea 
s’a deschisă de vice-președintele Petre 
S. Popovict, printr’o cuvântare în care a 
arătată scopulă, mersulă societății și re- 
sultatulă concursului ținută anulă acesta 
între elevii și elevele învățământului 
primară din capitală; apoi după-ce au 
vorbită representanții diferiteloră socie
tăți și personele, ce s’au înscrisă la birou 
în acestă scopă, d-lă Ștefană F. Nanii a 
vorbită despre: Limba maternă. Mai 
mulțl elevi și eleve au recitată câteva 
poesii. Serbarea s’a încheiată prin dis
tribuirea de premii concurențiloră, cari 
s’au distinsă la concursulă ținută în 
dilele de 30 Aprile, 7 și 14 Maiu a. c.

* * *
Focii mare. Alaltăerl nopte a fostă 

unu focă grâznică în Odorheiulă săcu- 
I iescu. In pieță s’a aprinsă o casă și fo- 
culă s’a lățită cu o răpediciune ne mai 
pomenită așa că în câteva minute ardeu 
în flăcări mai multă ca 20 de case cu 
apertinențele loră. Pompierii nici că 
s’au mai putută gândi a stinge foculă, 
numai pentru a’lă localisa și-au dată totă 
silința. Paguba după calculația de pănă 
acuma se urcă la 100,000 fl. Clădirile 
cele mai multe au fostă asigurate la 
„prima societate de asigurare ungară", 
la „Phonix" și la „Fonciere".

* * A
In piața Aradului s’a vânduta Vi

nerea trecută: Grâu de celă mai greu 
cu 6.20 fl., er celă amestecată cu 6.10 
fl., săcara 5 fl. Orzulu s’a vândută cu 
5.50 fl. Ovăsulă 5.10 fl. Cucuruzulă 4.20 
fl. Mazărea 20 fl. Fasolea 12 fl. Lintea 
24 fl. Cartofii 4 fl. per 100 chgr. Carnea 

de vită chila 52 cr., cea de vițelă chgr. 
80 cr., cea de porcă 52 cr., cea de oiă 
32 cr., unsorea chila 75 cr., er clisa per 
chilă 70 cr. v. a.

* 
A *

Nou valsu de I. Ioanovici. „Iubită 
eieța Românieiu e ună nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețulă 1 fl. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulă publicului mu
sicals. Și acestă interesă este într’atâta 
justificată, întru câtă tocmai acestă valsă 
ală celui mai indestrată învățăcelă alu 
lui Strauss nu e întru niminu inferioră 
valsului „Valurile Dunării", din contră 
noulă valsă „Iubita vieța României," 
după judecata bărbații oră speciali, în
trece pe cele de mai nainte chiar în 
tote 5 părțile sale prin simțire, prin cur
sulă său melodică bogată și prin efec- 
tulă însuflețitoră. Depositulă se află în 
librăria lui Palatsck din Timișăra. Se 
trimite pe lângă rambursă.

Din dieta nnprescă.
Iuliu Schvarcz dice, că Csaky a luată 

conducerea afaceriloră culturale ale Un
gariei în împrejurări grele, căci Trefort 
cu totă zelulă său timpă de 16 ani n’a 
lăsată stări regulate, din causa stării fi
nanciare a statului, a comuneloră poli
tice, a confesiuniloră și aceloru mai 
multe pături sociale, precum și din causa 
curentului din afară, care caută a încorda 
contrastulă dintre școlele statului și cele 
confesionale. Der Csaky va învinge 
greutățile. Revisuirea legii scoleloră 
poporale nu se va pute face cu privire 
la disposițiunile principiale, deorece, în 
acestă timpu critică, în urma agitațiu- 
niloră confesionale, printr’o revisuire ra
dicală s’ar putea periclita cele mai 
mari succese ale politicei culturale. Are 
încredere în programulă ministrului.

Ștefană Nagy atrase atențiunea mi
nistrului asupra institutului „Lohne" din 
Oedenburg, unde în 4 clase normale, 6 
gimnasiale și 6 reale se învață nemțesce 
după planulă de învățământă ală scole
loră de stată austriaco. Limba ungu
rescă se’nvață aci numai din classa 5 
gimn. Istoria specială a patriei nu se 
învață, ci istoria Austro-Ungariei.

Ministrulă răspunse, că în acelă 
gimnasiu se învață după plană unguresc 
și corespunde cerințeloră. Der va cer
ceta și de va afla, că Lohne are vr’un 
institută privată, care nu corăspunde ce
rințeloră ce li-se facă scoleloră medii din 
■punctă de vedere alu maghiarismului, atunci 
îșl va face datoria.

George Szathmary dice, că peste 
1000 de tineri unguri învață în streină- 
tate, la scole supermre austriace, fundă 
în periculă a’șl însuși spirită streină. 
Trebue înființată ună institută ca „Ru- 
dolfinulă" celă proiectată de Csaky, a- 
tuncl poți interveni în contra emigrării 
studențiloră unguri.

Ministrulă Csaky vorbi în favorulă 
înființării institutului, dicândă că, decă 
numai o parte din tineri ar fi instruițl 
și educați în spirită maghiară, totă ar 
fi ună mare folosă.

Albert Kiss vede în dislocarea șco- 
leloră medii ale statului ună atentată în 
contra „geniului" ungurescă. Dislocarea 
teritorială e causa, că elementulă ungu
rescă scade în școlele superiore, pe când 
celelalte naționalități crescă. Vorbesce 
în contra ordinațiunei ministrului privi- 
tăre la limba germană.

Ministrulă Csaky răspunde, că nu nu
mai nu schimbă ordinațiunea, der o va 
trimite și șeoleloră medii autonome, pre
cum a trimis’o șeoleloră ce stau sub con
ducerea și disposițiunea sa.

Ernst Daniel vorbesce de internatulă 
„Rudolfin." Elă pune preță pe aceea, 
ca tinerii, afară de educațiuneea gene
rală, sâ primescă o instrucțiune temei
nică în limba și literatura ungurescă, pen
tru ca prindendă iubire pentru limba ungu
rescă să țină strînsă la ea, să se întărescă în 
iubirea de patriă prin învățarea nefalsi
ficată a istoriei ungurescl, cu ună cuvântă 

întrega loră cultivare să obțină o orecare 
topitură națională.

Ioh. Hock se pronunță, din punctă 
de vedere pedagogică, în contra ordina
țiunei ministrului privitore la limba ger
mană. Decă catolicii și-ară ave auto
nomia, ară protesta și ei în contra ordi
națiunei.

S’a vorbită multă despre autonomia 
confesiunei catolice, a cărei recunoscere 
au cerut’o mulțl deputațl. Se vede însă, 
că guvernulă nu e dispusă a-o recunosce. 
Ministrulă de culte a dish, că greutatea 
principală a întroducerei autonomiei zace 
în organisarea hierarhică și episcopală a 
bisericei. S’a adusă însă ca argumentă 
contrară faptulă, că episcopatulă a apro
bată unanimă statutulă de organisare lu
crată de congresulă catolică, ceea ce do- 
vedesce, că statutulă nu stă în contrastă 
cu organisarea hierarchică și episcopală 
a bisericei catolice.

Conferință învețătorescă în Câscăn.
Lor dulii Transilvaniei, 24 Maiu 1889.

Domnule Redactoră ! In 20 Maiu 
a. c. s’a ținută adunarea filială a învăță
toriloră români gr. cat. din tractulă Căs- 
căului, totodată s’a ținută și esame
nulă din aceeași comună cu elevii școlari 
prin învăț. George Hatoșă.

înainte de începerea esamenului s’a 
celebrată în biserica gr. cat. din locă 
sânta liturgiă, de cătră onoratulă d-nă 
protopopă Ioană Velle, Mateiu Popă pre- 
otă în Ocna-Deșiului și d. Petru Chere- 
bețu preotulă locală. Cântările la s. li
turgiă s’au esecutată de cătră învățăt. 
George Hatoșă, cu pruncii școlari. S’au 
cântată cântările liturgice bine, der du
rere, afară de preoții celebranțl, cantoră, 
fătă, ună cântăreță de acolo Uie Săcară, 
câțiva învățători tractuall și pruncii șco
lari, nu a fostă decâtă o muere slăbă- 
nogă (nebună i; er alțl credincioși nu au 
mai fostă așa încâtă nici predică nu s’a 
ținută.

Dela biserică au mersă la șco'ă unde 
unu pruncă bineventâ pe d-lă protopopă 
și pe cei presențl, erd-lă protopopă prin 
o cuvântare, prin care arăta trecutulă și 
viitorulă acelei școle, dechiarâ atâtă 
adunarea,.câtă și esamenulă de deschise. 
— S’a alesă notară adhoc d. Teodoră Ta- 
mașă învăț. în Ocna-Deșiului. Se pro
vocă învățătorulă locală să-și tracteze 
tema practică. S’a tractată din fisică : 
abură (vaporii), negură, rouă și brumă.

După aceea fu provocată disertan- 
tele Laurențiu Micheșiu a’șl ceti diserta- 
țiunea, care s’a și cetită sub titlulă: 
„Ce urmări are beutura de vinarsă?" 
care a fostă ascultată de adunare 
cu atențiunea recerută. După aceea 
s’a continuată esamenulă cu pruncii șco
lari. De față au fostă 24 de prunci și 
fetițe, cu tote că înscriși suntă peste 90.

S’a esaminată din catechismă, is
toria biblică, din limba română, s’a ce
tită bucata 113 „O faptă nobilă" din le- 
gendarulă d-lui Petri. La cetită am 
observată, că pruncii nu au stată în pi- 
ciore, ci au ședută. S’au mai cetită din 
limba maghiară, din istoriă despre Daci 
și Romani, er ună pruncă de jidană 
Friedman Moricz a vorbită din istoriă 
în limba maghiară a iatărjârăs, din geo
grafia puțină, fisică (vedl mai susă tema 
practică). Din economiă a vorbită în- 
vățătorulă despre altuirea pomiloră. S’a 
cântată „Tricolorulă", s’au declamată de 
cătră pruncii școlari următorele poesii: 
„Cânele soldatului",[ „Cătră națiune", 
„Promisiunea unui copilă bună" si „Lo- 
culă fericirei". S’a mai cântată „Cuvi- 
ne-se cu adevărată" și cu acesta s’au 
lăsată pruncii acasă, er ei înaintea șed- 
lei au cântată „Acum etă că sosesce 
ora cea de despărțire, frați."

După aceea s’a continuat adunarea, de 
față fiindă pe lângă d-nii preoți susă 
amintiți, dintre învățătorii tractuall, d-lă 
Teodoră Tamaș din Ocna Deșiului, Au- 
gustină Popă din Urișoră, Dumitru Po- 
dariu din Copleană, Arsinte Baieșin din 
Capâlnea, Costan Oniga din Măgură, 
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Todorti Corni din Draghia, Gavrilă lescu 
din FrancenI, Petru Mureșiană din Glod 
și Laurențiu Micheșă din Deșiu.

S'a cetită ordiuațiunea ven. consis- 
toră din Gherla, despre diurnele învătă- 
toriloră cari participă atâtă la adunările 
filiale, cât și la adunarea generală de câte 
1 11. pe c]i si rebonificarea trăsurei. S’au 
alesă visitatorl, care se visiteze scolele 
în totă luna de două ori, ca să vadă 
decă învățătorii au tăte protocolele de 
lipsă și în câtă își face învățătorulă des
tulă chemărei sale, er școla în ce stare 
se află. S'au alesă d. Matei Popă pre- 
otă în Ocna și Laurențiu Micheșă învă
țătorii în Deșiu, ca să visiteze școlele 
din Ocna, Urișioră, Capleană, Sălisca și 
Căticău, er școla din Deșiu numai d-lă 
preotă Mateiu Popă. Comunele Căpâlnea, 
Glodă, Bârsău d-lă preotă Petru Che- 
rebețiu și învățătorulă din Caticău Geor
ge Ilatos. Er comunele Măgura, Fran
cenI, Dealnlă mare, Drăghia și Coroieni 
voră fi visitate de d-lă preotă din Dea- 
lulă mare și Petru Mureșiană învățătoră 
în Glodă. Susă amintiții visitatorl au 
să relateze la adunarea proximă despre 
tote câte au vădutu.

S’a alesă ună membru, care să par
ticipe la esamene în acelea comune, 
unde încă nu s'au ținută, — d. George 
Hatos, care are să relateze cum au fostă 
esamenele și ce s’a propusă.

Se face cunoscută ținerea adunărei 
genarale a învățătoriloră români gr. cat. 
din jurulă Gherlei, care a fostă să se 
țină în Deșiu, a doua di de Rosalii, er 
acum se va ține în Gherla din causa 
morbului îndelungată a învățătorului din 
Deșă.

D-lă protopopă prin o vorbire as
pră face atențl pe învățători, că unii 
dintre denșii nu’șă pricepă chemarea 
și suntă învățători numai cu numele. 
Totodată le recomandă, ca bare-mi aso- 
ciațl să-și procure diare atâtă politice, 
câtă și didactice. Prin ună „la mulțl 
anl“ adunarea s'a închisă.

D-le Redactor ! Nu numai ținerea esa- 
menului și a adunărei filiali m'a îndemnat 
a vă relata, ci o faptă de pietate crești- 
nescă, care o-a săvârșită Todoră Sasu 
din Câțicău, care la îndemnulă zelosu
lui preotă locală Petru Cherebeță a 
cumpărată o icănă cu 36 fi. și e desti
nată a se pune la restignire. Această 
faptă e de a se imita de ori care cre- 
dinciosă mai cu dare de mână. S.

Esportațiunea de grâne din Ungaria 
și din România.

Pe la sferșitulă lunei lui Apri
lie (țiarulă englesă „The Times“ a 
publicată următorea scrisore, ce 
i-a adresat’o consululă austro-un
gară din Londra:

.I)-le Directorii atu (fiorului „Timesu!
„Tmportatorii de grâne din Ungaria 

în Englitera se plângă , că grâulă 
românescă se importă în Francia, En
glitera, Italia și Belgia, ca produsă un- 
gurescă.

„Pentru a face acestă declarațiune 
mai acceptibilă, exportatorii români dică 
că grânele, care crescă în partea sud- 
vestică a Ungariei, suntă pentru cause 
de economii, espediate via Dunăre; trans
bordate în porturile române, și de acolo 
trimise în streinătate.

„Considerândă inferioritatea și pu
țina producțiune de făină a grâului ro
mână în mori, în comparatiune cu a- 
ceea a grâului ce vine din Ungaria, 
acestă modă de a face este fdrte pre- 
judiciabilă reputațiunei produseloră un
gare.

„In consecință, conformă instrucți- 
uniloră primite dela ministerulă de ex
terne imperială și regală din Viena, 
sunt autorisată a face cunoscută, că 
produsele ungare, când nu suntă trimise 
în streinătate pe uscată, ele suntă în 
genere imbarcate la Fiume seu la Triest 
și forte puțină expediate prin porturile 
române.

„VS rogă să puneți acestă notiță 
sub ochii cetitoriloră d-v.

„Londra 24 Aprilie, Departamentulă 
comercială de pe lângă Ambasada Aus- 
st.ro-ungară, 11 queen Victoria street 
E C. Krapp.

Acestă scrisore a produsă mare 
amărăciune în România, căci în 
ea se învinuescu esportatorii români 
de cereale că introducă grâne ro
mânesc! în țerile apusane, făcen- 
du-le se trecă (lreptă grâne un
gurescl și se pretinde, că grâulă 
din România e interioră celui 
ungurescă. țliarele de dincolo au 
discutată acestă cestiune, aducendă 
dovedi în contra amintitei scrisori. 
Mai multă a scrisă despre acesta 
d-lă Bibicescu în „Telegrafulii llo- 
mă»uu. Din articulii sei estragemă 
următorele:

„Vădită este, că acestă scrisore n’are 
altă scopă decâtă d’a discredita grânele 
române în Englitera, Francia, Belgia și 
Italia, d’a lovi comerciulă nostru de 
cereale și deci d’a ne sili să cedămă în 
cestiunea reînoirei convențiunei de co- 
merciu cu Austro-Ungaria. Că așa este 
se dovedesce prin faptulă, că cerealele 
rcmâne și-au deschisă drumulă pe Dunăre 
și au găsită debușeurl în Englitera, 
Francia, Belgia și Italia. Acesta o măr- 
turisesce chiar consululă austro-ungară 
la BucurescI, dicendă :

„Decă ne îndreptămă privirile asupra 
esportației cerealeloră române din anulă 
trecută, vedemă că România a reușită 
să învingă dificultățile causate din în
treruperea relațiuniloră comerciale cu 
Austro-Ungaria. Acesta s’a operată prin 
îndreptarea esportațiunii de cereale spre 
calea eftină maritimă via Galați și Brăila. 
Reducendă tarifele căiloră ferate române 
la 3 bani de tonă și kilometru, guver- 
nulă a făcută posibilă o esportațiune de 
cereale forte avantagiosă și este ună 
faptă constatată, că în acestă modă s’a 
vendută nu numai întrega recoltă a a- 
nului 1886, ci chiar și cantitățile rămase 
din anii precedențl“.

Mai departe, acelașă raportă austro- 
ungară constată că :

„în anulă 1886, cu tote că piața 
autro-ungară a fostă închisă, cerealele 
române au obținută prețuri mai bune 
pentru grâu și porumbă, decâtă în 
1885“.

In cei doi alțl ani următori, 1887 
și 1888, cerealele române șl-au lărgitu 
loculă pe piețele de consumare occiden
tale și au isbutită a concura, cu succesă, 
pe cele austro-ungare. Acestă faptă a 
exasperată pe Austro-Ungaria și a in
spirată scrisorea insidiosă a d-lui consulă 
Krapp, plină de neesactitățl și tindendă 
a compromite loculă dobândită și repu- 
tațiunea deja câștigată de cerealele ro
mâne pe piețele engleze, franceze, bel
giano și italiano. Ea nu e, ca esență și 
ca scopă, decâtă ună felă de reclamă de 
comerciantă, o reclamă de comerciantă 
în ajunulu falimentului.

Intr’adevără, tote datele pe care ea 
se întemeiază suntă false; suntă cu 
consciință și în deplină consciință 
falsificate. Cine mai voesce dovedi 
despre acesta n’are decâtă să con
sulte chiar publicațiunile oficiale austro- 
ungare. Ecă, într’adevără, ce 4'ce d. 
Suzzara, consululă generală austro-un
gară la BucurescI, în raportulă său pe 
1887:

„Pe de altă parte se pare, că indus
tria de făină din Ungaria a perdută fo- 
losulă c-s-lfl trăgea din cerealele ro
mânesc!.

Acestă avantagiu este tăgăduită de 
mulțl, suntă unii însă care-lă mărturi- 
sescă. Avemă înaintea nostră o mică 
broșură întitulată „Industria de mori în 
Ungaria și comerciulă cu producte mă
cinate în anulă 1887“ apărută la Peșta 
în Ianuarie L888 și care începe astfelă:

„Esportulă de care au neapărată 
trebuință morile ungurescl, spre a pute 
realisa ună beneficiu, nu este posibilă 
din causa taxeloră vamale proibitive în 
ființate în țările ce-i serviau de debușeu 
și a concurenței ce i-o face făina pa
tentă americană în Anglia, decâtă nu
mai când ar avea la disposițiune cereale 
câtă se pote de eftine.“

„Acestă broșură,“ adaugă d. con
sulă austro-ungară, „vorbesce apoi des
pre circumstanțele defavorabile cu cari 
a avută de luptă industria moriloră din 
Ungaria în anulă 1887, releveză dificul
tățile ce a trebuită să învingă pentru ca 
să-și potă procura productele brute de 
cari avea trebuință, și sfîrșesce astfelă:

„Câtă de imensă ar fi fostă deci 
folosulă ce l’ar fi putută avea din pro
ductele românescl într’ună ană ca acesta 
în care productele cele vechi fuseseră 
măcinate pănă la ultimulă bobă, pănă 
la venirea recoltei celei nouă.

„Grâulă n’ar fi scădntă în preță 
de-orece calitatea importată nu pote 
îulocui grâulă ungurescă. Bucatele de 
mâncată s’ar fi eftinită amestecându-se, 
și în modulă acesta fabricanții de făină 
ară fi avută mai multă de măcinată, lu
cru care în prima liniă ar fi trebuită să 
mărescă valorea materialului brută un
gurescă.“

Ce resultă din aceste documente?
Resultă : 1) că grâulă românescă era 

necesară moriloră ungurescl, nu numai 
pentru a avea de lucru, ci și pentru a-șl 
putea esporta făina mai cu înlesnire.

2) că, fără acestă grâu, esistența 
moriloră ungurescl e periclitată.

Decă așa este — și nu tocmai Austro- 
Ungarii potă pretinde, că nu e așa, de 
vreme ce austro-ungare suntă docu
mentele ce citarămă — ce însemneză 
— întrebă „Telegr. Română“ — scri
sorea d-lui Krapp publicată în „Times“ 
conformă instrucțiuniloră ministerului de 
esterne din Viena?

Literatură.
Revista pedagogică „Lumina pentru 

toțl“ apare în BucurescI (Calea Moșiloră 
nr. 138) de două ori pe lună sub direc
ția d-lui Dniu liălteanu. Abonamentulă 
pe ană 12 lei. Cuprinsulă n-rului 23-24, 
anulă IV, 1—31 Main 1889: înlesniri 
pentru plata abonamentului, Direcția; 
O cestiune pedagogică, E. B.; Lucrulă 
manuală în scălele primare, conferință 
ținută la Ateneulă din BucurescI de Se
rafim Ionescu, revisoră școlară; Sciința 
la îndemâna tuturora seu vieța omului și 
a animaleloră, de Edem ; Șarpele (baladă), 
Didactica Magna, de Amos Comenius, 
tradusă în românesce de Petru Gârbo- 
viceanu ; Schițe din istoria pedagogiei, 
E. B., Instrucțiunea educatore în școla 
poporală, după F. W. (Gaz. Trans.), de 
Valeriu Floriană; Din metodica sciințe- 
loră matematice în școla primară, de V. 
Gr. Borgovană, proiesoră de pedagogiă 
la școla normală superidră de institutori 
din BucurescI; Binefăcători ai școlei ru
rale, Redacția; Tabela materiiloră cu
prinse în revista „Lumina pentru toțl“ 
anulă IV apărută dela ântâiu Iunie 1888 
și pănă la ântâiu Iunie 1889.

T E LEGRAME L E „G AZ. T R AN S“.
(Serviciulii biuroului do coresp. din Pesta'i

Viena, 4 Iunie. — La mijlo- 
culă lui Iunie se va ține în Pa
ri să ună congresă internațională 
de lucrători. Apelulă este sub
semnată afară de convocătorii 
congresului de cătră toți deputății 
socialiști ai parlamentului ger
mană. Din Austria suntă subscrișî 
35 inși.

Bruxella, 4 Iunie. — Tote reu
niunile liberale ale Belgiei au în
dreptată petițiuni în massă cătră 
regele, în cari se cere în intere- 
sulă onorei naționale demisiunea 
ministerului.

Kladno, 4 Iunie. —■ Situațiunea 
în minele de cărbuni ale industriei 
de feru din Braga s’a îmbunătă
țită acjl după amecjă. Lucrătorii 
deciseră a<]T a reîncepe lucrulu 
în mine fără de nici o condițiune.

DIVERSE.
La bae. — Băiatulă intră în cabină 

și găsesce pe Tândală culcată în bae cu 
haine cu totă — „Ce! Te miri iubitule11? 
’lă întrebă Tândala. — „De... cum să nu 
mă miră“ ! — „Se vede câtă de colo, că 
ești prostă ! Nu înțelegi, că decă intramă 
desbrăcată în bae, îmi spălamă numai 
pielea? . . . Așa-’ml spălă și hainele.“

Princesa Milița, fiica prințului Ni- 
chița a Muntenegrului, care este adl fe
ricita miresă a marelui duce Petru Ntco- 
laevici, vărulă Țarului, e de 22 ani. Ea, 
nepota țăraniloră Mirko PetrovicI și Pe- 
tar VukoticI face o partiă briliantă, și 
se mărită după ună veritabilă mare duce 
rusescă, pe când sora ei, d-na Zorea, a 

trebuită să se inulțămescă c’ună prință 
mititelă pretendentă la trouulă Serbiei, 
Petru Caragheorghevicl. Mirele princesei 
Milița, Petru NicolaevicI, este de 25 de 
ani, fiiulă mareșalului mare duce Nicolae 
generalissimulă oștirei rusescl în Europa. 
Prințesa Milița e frumosă, înaltă și sveltă, 
semănă multă cu muma saMileona. Ea 
a intrată cu 13 ani în pensionatulă, ce 
stă sub protecția directă a curții, îm
preună cu sora ei Anastasia. Aici a fă
cută cunosciința marelui duce Petru și 
relațiile politice au favorisată planulă că
sătoriei loră. Nunta, se dice, va fi la 
tornnă.

Necrologu.
Iuliu Teaha a încetată din vieță în 

18 Maiu st. n. în Chizdia, în etate de 
29 ani. ’Lă jălescă părinții, rămași la 
adencl bătrânețe fără sprijină și ajutoră: 
Demetriu Teaha, parochă gr. cat. în 
Chizdia, cu soția sa Iuliana, fratele său 
Corneliu, teologă în seminarulă centrulă 
din Budapesta, sora Aurelia măr. Domșa 
și cumnatulă său Titu Domșa, preotă 
gr. cat. în Valea-luugă, și alțl consângeni. 
Osămintele repausatului s’au depusă spre 
odihnă veclnică în 20 Maiu, în cimiterulă 
gr. cat. din Chizdia.

Fiă-i țărîna ușoră!

Cursului pieței Hrașovai
din 4 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.38 Vend. 9.42
Argintii românescu - 
Napoleon-d’orî - - -
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - -
Galbi.nl
Scris, fonc. „ Albinau6°/0

 5% 
Ruble rusescl - - -
DiscontulQ - - - -

9.35 țț 9.40
n 9.42 n 9.45

10.58 ii 10.62
n 9.58 ji 9.62
n 5.50 H 5.58
n 102.— n —
ii 98.59 M 99.—
n 125. 11 126.

-8"/„ pe anu.

Cnrsulu Ia bnrsa de Viena
din 3 Iunie st. n. 1389.

Renta de auru ln/0 - - - - - - 101.75 
Renta de hârtii 5°/0 ------ 96.90
împrumutul! căilor ii ferate ungare - 142.40 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ost! ungare (1-ma emisiune') - - 100.15
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - ------------
Amortisarea datoriei căilorii te rate de

ostii ungare (3-a emisiune) - - 113.—
Bonuri rurale ungare ----- 105.10
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banată-Timișl - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.10
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....................... - - 99.80
împrumutul! cu premiul ii ungurescîi 141,75 
Dosurile pentru regulare a Tisei și Se- 

ghedinului - - 128.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.45
Rjnta de argintii austriacă - - - - 85.90
Renta de aurii austriacă ----- 109.05 
LosurI din 1860 ------- 143.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 904.— 
Acțiunile băncei de credită ungar, - 313.50 
Acțiunile băncei de croditu austr. - 305.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.61
Napoleon-d’orI........................................ 9.44
Mărci 100 imp. germane - - - - 58.05
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.75

EditorU și Redactor! responsabili :
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI. țliară beletristică și enciclopedică-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 (ți 
a lunci în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențilice cu rellesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutiudenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria 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 tuturoră indivicțiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULÎI ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XV. Apare în broșuri lunare 
câte de 2’A— B'/o cole, și publică portretele și biografiile aichiereiloră 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- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primesen gratisu totu aliî patrulea esemplaru. 
Rumerî de gwolm se Irimitâ grratisu ®ri-cui cere.

----- # r: ' :>-------------
Totu de aci se mai potii procura și următorele cărți diu editura propria:

H

H 
o

H

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere invederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețuia broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Merinde dela școlă seu învățaturi 
pentru poporu culese din diarulQ unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are se ocupe unii loch de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lu au
torii a avutu nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față unfi d iar ti de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
alh 4-lea ană de școlă. In acestu cliar 
se cuprindă diferite impresiuni din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școlă: o colecție bogată de dife
rite povățuiri 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. capitululil despre fumată, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețulă unui esemplară cu porto- 
francatu e 1 fl. 10 cr.

Barbu cobzariulO. Novelă origi
nală e Emilia Imngu. Prețulu 15 cr.

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

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

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

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

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu 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- 
țuliî redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă 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 Șatenului Româno. Car- 
IH și IV, cuprindă materiitea

forte interesante și amusante. Prețulu 
la ambele 50 er. — câte una deosebi 
30 cr.

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

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

K

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. Prețulu 10 cr.
Codreanu craiulu codrului. Baladă 

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Ultimuld Sicliastru. Tradițimie do 

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

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

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

Elă trebue se se însore.
Maria Schwartz, traducere 
Negruțu. Prețulu 25 cr.

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

Numerii 76 si 77. Narațiune is-

lina

de

de

de 
F.

Novelă 
de N.

Scliiță

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

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, do Maximă Popă, profesorii la 
gimnasiulă din NăsSudă. — 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. Prețulă 50 cr.

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

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste ană de Ioanti Papiu. 
— Unu volumă de peste 24 cole 8" 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă sâ 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 lorii valora literară. —Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notită

T.
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acțiiie tuturora băncilorti române

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

Cuvântării funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Papiu.— Acestă 
volumă de peste 24 cble 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, 
bum, 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 amesurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericesc!, tomulă III, 
scrise do Ioană Papiu.— Acestă tomă 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8° mare.- Prețulă 
unui esemplară spedat franco elfi. v. a.

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

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

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

de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vicarii archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acestu opu 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 înloc-uindu-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 sei. Acestă scriere are 
să fia ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloră și a părinți- 
loră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți.—Pre
țulă unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8", avendă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fl.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Gură-de-Auru la 
epistolele sfântului apost. Paulă cătră 
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- 
sostomu compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioană Boroșiu pa- 
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țulă unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu 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

Mîculu 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 Născâtorei 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 esejnplare 9 fl. v. a.

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

în Gherla (Sz-ujvâr.—Transilvania), unde se cumperă 
cu prețurile cele mai bune.
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Ihigămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrîfTpe cuiionuin manda- 
tulm poștalii și minierii de pe fășia sub care au primitii diarulii nostru până acuma.
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