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HSTon aiocnamentu
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu 1 SinHe flSS® stilu vechiu 

se deschide n®u ahoiitunenttB la care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

PretuBu abonamentului:>
Pentru Austro-Ungariii: pe trei luni 3 fl. 

pe șâse luni 6 fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

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

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

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

Adininisîrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
BrașovO, 30 Iunie

Amil arătatu mai de multe-ori, 
că cele ce se petrecu în partea 
de dincolo a monarchiei ndstre 
suntă de mare importanță pentru 
viitdrea desvoltare a lucrurilorti în 
întrega împărăția.

Principiulu egalei îndreptățiri 
naționale, odată proclamată și 
primită în programă de guvernulă 
Taaffe, urma ca se fiă și pusă în 
practică cu totă sinceritatea, pen- 
trucă era vorba de sortea popo- 
reloră și a monarchiei, și ori-ce 
întârziere și negligere în privința 
acesta nu puteu se rămână fără 
urmări grave.

Der guvernulă Taaffe, deși a 
făcută concesiuni naționalitățiloră, 
n’a putută se se desbare de ve- 
chiulă obiceiu ală regimuriloră 
austriace, de a promite multă și 
de a da puțină, nu atâtă de bună 
voiă, câtă de silă.

Nici nu se pote nega, că si
tuația ori-cărui guvernă austriacă, 
în mijloculă atâtoru naționalități 
și curente deosebite, este forte 
dificilă; der tocmai de aceea s’ar 
fi cerută, ca se ia cabinetulă 
Taaffe o direcțiune mai hotărîtă, 
căci sistemulă de a înainta pasă 
cu pasă și a mulțămi popârele cu 
țîrăita nu se mai potrivesce pen
tru veculă de ac|î, când tote în- 
nainteză cu aburi și cu electri
citate.

Efectele politicei de trăgănire 
a cabinetului Taaffe se și arată 
acum, când deodată răsare ca 
din pămentu o nouă oposițiune. în 
regatulă Boemiei, care pe lângă 
oposițiunea germană combate aZl 
cu vehemență guvernulă, der nu 
pentru că a proclamată egala în
dreptățire, ci pentru că a înce
pută a șovăi, când se cerea să o 
ducă cu energiă în îndeplinire.

Acesta este oposițiunea Gehi- 
loră tineri, cari au înscrisă pe 
stegulă loră: deplina autonomiă a 
Boemiei și deplina egală-îndreptă- 
țire a poporului cehică.

Amu arătată de repețite-orl 
conflictele ce s’au născută în tim- 
pulă din urmă între partida ra

dicală națională a lui Gregr și 
între partida conservatore națio
nală a lui Rieger.

Rieger cu ai săi au dominată 
pănă acuma tăremulă în Boemia. 
Ei facă pai te din maioritatea, 
care sprijinesce guvernulă și, după 
cum le impută antagoniștii loră 
cehi, se mulțămescă cu fârmitu- 
rile de concesiuni, ce le doben- 
descă încetă și treptată dela gu
vernă.

Acestă politică de fărmiturl a 
aflată contrari energici în Cehii 
tineri, er poporală cehă, sătulă 
de-a mai vede trăgănindu-se de
plina realisare a postulateloră sale, 
a începută să între cu grămada 
în tabăra loră.

La alegerile pentru dieta boemă, 
care se săverșescă tocmai acuma, 
partida lui Rieger a suferită 
o mare înfrângere în comunele 
rurale, unde Cehii tineri au câș
tigată treicjecl de mandate, și se 
așteptă să câștige aceștia însem
nate învingeri și la orașe.

Situațiunea în Boemia s’aschim
bată deră în nefavorea partidei 
lui Rieger, și cu acesta și în ne- 
favârea guvernului, care acum stă 
față cu oposițiunea germană și cu 
oposițiunea cehică.

Avendă atâtă de numerose 
mandate în dieta boemă, urmeză 
că și la alegerile pentru parla- 
mentulă centrală Cehii tineri au 
mari prospecte de a dobândi nu
merose mandate.

Cehii tineri voră pretinde dela 
guvernă realisarea programului 
loră, nevrendă să scie de nici ună 
compromisă.

Se voră nasce der mari difi
cultăți’ pentru guvernă și Germa
nii din oposițiă se bucură deja a- 
cum de acesta. Ei declară, că 
voră privi cu recelă lupta Cehi- 
loră radicali. Sistemulă, care i-a 
dată nascere acestui radicalismă, 
Zică ei, să veZă cum o va scdte la 
cale.

Incepă a se coce der lucrurile 
în Austria. Trebue să se hotărască 
odată la ună felă. Este timpulă 
să li se dea popăreloră monarchiei 
deplina libertate.

ZDT2ST JL-
Plecaren Papei din Roma.

Se vorbesce din nou, că Papa vre 
să părăsescă Roma. Așa se telegra- 
fiază din Berlină, că diarului „Hamb. 
Corresp." i-se comunică din Madridă, că 
între Vaticană și guvernulă spaniolii de
curgă pertractări pentru o eventuală stră
mutare a Papei în Spania. Se afirmă, că 
la 1 Iulie Papa personală a adresată re
ginei regente o telegramă cifrată de cuprin- 
sulă, că Europa se află în ajunulă eruperei 
unui resbelă generală, dela care va aterna 
sortea Romei.

La casă, când ar învinge Italia, 
este probabilă, că Curia pe viitoră nu 
va mai pută rămâne în Roma, der nici 
chiar pe timpulă răsboiului Papa nu pote 
petrece în Roma, pentru-că Italienii nu
mai decâtă l’ar tracta ca ostatică [?]. De 
aceea se rogă a i-se permite să locu- 
escă într’ună orașă de lângă mare, cum 
este bunăără Valencias.

Rfisboiu, ori pace 1
O telegramă din Berlină, dela 9 Iu

lie, ni-a fostă comunicată, că ună arti- 
colă din „Nordd. Allg. Ztg.“ despre 
teoria resboiului a făcută sensațiune și că 
se crede a fi ună avertismentă adresată 
generalului Waldersee, șefulă statului ma
joră generală ală armatei germane. Din 
acestă articolă se conchide, că totă e 
adevărată, cumcă între cancelarulă Bis
marck și între contele Waldersee e- 
sistă frecări și neînțelegeri. Se crede, 
că partida militară în frunte cu Walder
see voesce răsboiulă, pentru ca să se 
limpedescă odată situațiunea, pe când 
Bismarck ar voi cu ori-ce chipă amâ
narea răsboiului câtă s’ar pute mai în
delungată timpă. Organulă lui Bismarck 
citeză din cartea generalului Clausewitz, 
că răsboiulă nu e altceva, decâtă conti
nuarea politicei cu alte mijloce. Prin 
acesta foia cancelarului îi dă lui Wal
dersee a înțelege, că răsboiulă și pacea 
atârnă de bărbații de stată, er nu de ge
nerali.

„Neue freie Presse“, ocupându-se cu 
articolulă foiei lui Bismarck, constată, că 
pacea europenă e o creatură bolnăvi- 
ciosă, care stă ne’ncetată în tratare medi
cală. Planurile egoiste ale Rusiei și 
pofta de răsbunare a Franciei formeză 
la apusă și la răsărită două tempestăți, 
ce stau să se descarce asupra Europei 
centrale, țliarulă „Germania“ crede, că 
avertismentulu organului lui Bismarck 
privesce și pe Rusia.

Procesulu părintelui Lucaciu.
In numărulă trecută amă reprodusă 

o parte din raportulă telegrafică, trimisă 
foiloră ungurescl asupra dilei a treia 
a procesului, în care s’au ascultată mar
torii acusatului. Pe Lupană Nicolae și 
Atanasie, pe Costină Brebană, Alexi și 
Ioană Popă etc., cari toți au cerută a 
fi ascultați în limba română, deși sciu 
bine unguresce, foile din Peșta îi nu- 
mescă „aderenți fanatici ai popii Lu- 
caciu“. Toți au negată, că Lucaciu ar 
fi agitată în contra naționalității ma
ghiare și a patriei și au accentuată, că 
acusatulă la încheierea vorbirei sale e- 
lectorale a Zistb că va veni ună timpă, 
când Maghiarii și Românii voră recu- 
nosce, că trebue să trăescă în bună în
țelegere.

In 6 Iulie după amt [I a urmată 
martorulă Vasilie Băbană, învățătoră în 
Șișescl. N’a vrută să răspundă în limba 
ungurescă la întrebările, ce ’i s’au pusă. 
Au mai depusă în favorea acusatului 
totă în limba română: Gavrilă Barbu, 
Dănilă Andreică, Georgiu Farcașă, Chi- 
rilă Brebană, care a impusă cu figura sa 
marțială, Grigorie Trifă și Budu. Cei 
din urmă au disă despre martorulă acu- 
satoră, cârciumarulă Liptâk, că n’a fostă 
de față la adunare și n’a putută să asculte 
vorbirea lui Lucaciu. Liptâk susține însă, 
că a fostă de față, der numai n’a stată 
la ună locă.

Urmeză confrontarea martoriloră, 
cari îșl susțină mărturisirile. Martorii 
agravatorl declară încă odată, că vorbirea 
acusatului a causată iritațiune.

Procurorulă cere, ca martorii chiă- 
mați de acusatu să nu fiă admiși la de
punerea jurământului, și cere, ca numai 
martorii săi șă fiă admiși la jurământă. 
In specială vorbesce în contra admiterei 
lui Vasilie Băbană, care este învățătoră 

sub Lucaciu, precum și a cumnațiloră lui 
Lucaciu.

Aperătorulu protesteză în contra ad
miterei martoriloră Pap Zsiga, cei doi 
Liptâk, Roth, Mottis și protesteză în ge
nere în contra admiterei la jurământă a 
martoriloră contrari.

Tribunalulă decide a admite la ju
rământă pe toți martorii, afară de Sroll 
Bela, Gavrilă Barbulă și Ioană Costină 
și cu acesta pledoariele se amână pe 
Luni.

*
fi) iu a a patra. Sala și'galeriile înde- 

suite de publică, a căruia interesare era 
peste măsură viuă. Se cetesce în tra
ducere autentică protocolulă adunărei din 
Tăuții de susă, cum și atestatulă de 
moralitate ală acusatului, dată de primă
ria comunei Șișescl. După acestea urma 
acusațiunea procurorului și vorbirea de 
apărare:

Boszormenyi, procuroră, în lunga sa 
vorbire, care a durată o oră și jumătate, 
dice, că chemarea justiției este, să apere 
ordinea de stată și socială în contra a- 
gitatoriloră, arată drepturile garantate 
libertății pressei, libertății adunăriloă și 
libertății cuvântului și espune urmările 
triste ale abusuriloră comise pe aceste 
terene.

Declară, că vorbirea lui Lucaciu, ți
nută în Tăuții de susă, învolvă delictulă 
din alineatulă 2, § 172 ală legei penale. 
Se silesce să dovedescă, că acusatulă în 
adevără este vinovată pentru agitațiune, 
dedrece i-a succesă a stârni în ascultă
torii săi ură în contra Maghiariloră. 
pice că fasiunile martoriloră au dove
dită, că în vorbirea acusatului se cuprind 
de faptă pasagele incriminate. Escep- 
țiunile făcute contra caracterului lui 
Pap Zsiga, care a făcută denunțarea, nu 
se potă dovedi. Contra fasiunei agra- 
vatore a lui Duma Laszlo nici însuși 
apărătorulă nu pote escepționa. Insu-șl 
acusatulă recunosce, că espresiunile vă- 
tămătore din acusațiune le-a rostită în 
tonulă amărăciunei, ceea ce era de a- 
junsă pentru a produce agitațiune în 
ascultătorii mai puțină culțl. Deși acu
satulă negă, că tote acestea le-ar fi disă 
cu intențiunea de a agita, elă totuși 
află de bine a-șl căuta refugiu la § 5 al 
codicelui penală. Faptulă acusatului calcă 
prescrierile acestui §-ă din codicele pe
nală, dedrece faptulă de sub acusare l’a 
comisă intenționată, cu soirea și cu 
voia, avândă destulă timpă înainte de 
adunare, pentru a se cugeta asupra fap
tului sâu. Acusatulă a călcată peste 
hotărîrile programului adunărei; împre
jurarea acesta stabilesce criteriulă delic
tului său de agitare și la dictarea pe
depsei acestă împrejurare e de mare în
semnătate.

Pentru aprețiarea sentimenteloru pa
triotice ale acusatului și ale consoțiloră 
sâi, procurorulă pune mare pondă pe 
împrejurarea, că ei în fața forului jude- 
cătorescă au denegată a se folosi de limba 
oficială a țerei, deși o vorbescă perfectă; 
constată, că pledoaria acusatului a dată 
a se înțelege, că elă nu vorbesce pentru 
tribunală, ci pentru publică, și încă pen
tru numeroșii Români, cari erau de față 
și pentru representanții pressei române, 
pentru ca înaintea loră acusatulă sâ a- 
pară ca martiră și prin acesta sâ-șl 
ajungă scopurile sale materiale. Nu i-a 
succesă însâ planulă acesta, dedrece se 
pote vede, că martiriulă luinuestescopă, 
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ci este mijlocii, pentru ca cărțile de rugă
ciuni și alte cărți scrise după autori 
streini și edate de elă în BucurescI să-i 
asigure ună venită cu atâtă mai mare. 
Decă acusatulă ar sta înaintea curții cu 
jurați, procurorul^ în ceea ce privesce 
sentimentele patriotice ar di°e) prin 
aspirațiunile, esprimate de acusată în fai- 
mosa sa vorbire, este atacată întregitatea 
teritorială a Țării ungurescl etc. Cere 
în fine condamnarea acusatului în sen
sulă alineatului 2 din § 172 ală codice- 
lui penală.

După pledoaria procurorului, pre
ședintele suspendă pertractarea pentru 
cinci minute, după aceea a dată cuven- 
tulă apărătorului:

luliu Coroiană, care în vorbirea sa 
de apărare esplică § 172 ală codicelui 
penală, care se referă esclusivă la agi
tațiune ; în sensulă hotărîrei curiei din 
1887 în casulă de față agitațiunea este 
cu totulă eschisă, din care causă negă, 
că aici s’ar pute stabili starea obiectivă 
a faptului. Negă că acusatulă s’a abă- 
bută dela programă ’ și' protestă cu ener- 
giă contra punerei sub acusațiune a pă
rintelui Lucaciu. In sensulă acusațiunei 
Lucaciu a ținută o vorbire, prin care 
se declară câtă se pote mai nemulțumit 
cu starea actuală a lucruriloră, și în a- 
cesta are totă dreptatea. Apărătorulă se 
silesce să constate, că în adevără Ro
mânii, cănd e vorba de îmbrățișarea ofi- 
cieloră, suntă dațl uitărei. Dintre trei 
milione de Români, numai unulu este 
jude la curiă, fișpană nu este nici unulă, 
pe când în 23 de comitate Românii sunt 
în maioritate de 65 percente ; în sensul 
disposițiuniloră legei însă Românii ară 
trebui să fiă aplicați în funcțiuni după 
proporția lorii numerică. Din causa a- 
cestei ignorări mare parte dintre Româ
nii cualificațl suntă siliți a-șl cauta pâ- 
nea loră în streinătate și de aceea în 
timpulu de față mai multă ca patru mii 
de Români; cari au absolvată școlile și 
cari s’au pregătită pentru o carieră sci- 
ințifică, se află acum în streinătate. îm
prejurarea, că acusatulă a vorbită cu 
focă despre „Kulturegylet“-url, cari s’au 
înființată în contra limbei și naționalită
ții Româniloră, apărătorulă o arată ca 
forte naturală, mai vîrtosă față cu „So
cietatea Szechenyi", care năpădesce po
porală cu cărțile sale. Sub astfelu de 
împrejurări însuși Coroianu aprobă agi
tațiunea lui Lucaciu.

Protocolulă luată despre adunarea 
din Tăuții de susă nu-lă privesce ca 
dovedă, deorece elă nu conține vorbirea 
lui Lucaciu în modă fidelă, din vorbă în 
vorbă. Negă că traducerea acelui pro- 
tocolă ar fi autentică, silindu-se a arăta 
în mai multe locuri, că stă în contra-di- 
cere cu textulă originală ală vorbirei. 
Starea obiectivă a lucrului ar fi să se 
probeze prin fasiunile martoriloră Pap 
Zsiga, Rotii Matyas, Liptak jun. și Lip
tak sen., dăr acești martori nu se potă 
lua în considerare, deorece ei s’au ară
tată a fi interesați în causă prin aceea, 
că au făcută denunțarea în contra acu
satului și astfelă ei au fostă imediații 
causatorl â'i închisorei preventive de 
șese săptămâni, suferite de acusată, care 
închisore mai bine li-s’ar cuveni loră. 
Martorii nici n’au înțelesu pe deplină 
tote părțile vorbirei ținute în limba li
terară românescă și împrejurarea acesta 
a putută pricinul înțelegerea falsă a 
vorbirei.

Apărătorulă din nou escepționeză 
caracterulă lui Pap Zsiga și cere să nu 
Se ia în semă mărturisirea lui cu atâtă 
mai vertosă, căci acusațiunea lui Pap 
Zsiga contra lui Lucaciu o consideră 
ca urmare a unui conflictă, ce l’a avută 
mai nainte Pap cu Lucaciu. Consideră 
ca dovedită faptulă, că Lucaciu a pro
vocată poporală la prieteniă și bună 
înțelegere, accentueză, că Lucaciu și-a 
terminată vorbirea sa cu urări pentru 
Regele.

Coroiană nu află nici o dovadă po- 
sitivă în vorbirea procurorului; elă ia 
n apărare pe acusată și pe martori față 

cu tribunalulă și față cu opinia publică 
pentru depunerea fasiuniloră în limba ro
mânescă, căci legea le dă acestă dreptă 
și de aceea primirea nu o consideră ca o 
grațiă din partea Tribunalului. Apărătorulă 
crede, că decă s’ar fi respectată în de ajuns 
dreptulă ce le este garantată Români
loră prin lege, Lucaciu n’ar fi vorbită 
la Tăuții de susă așa cum a vorbită. Negă 
că acusatulă ar vre să sufere martiriu, 
pentru ca să facă vâncjare cărțiloră sale, 
se provocă la istoria lui Hercules și 
Antheus asemănândă naționalitățile cu 
Antheus, pe care Hercules a trebuită 
să-lă omore, pentru ca să nu capete pu
tere dela pămentulă nascerei sale. Prin 
învingerea lui Antheus, Hercules nu s’a 
făcută mai tare, pe când deca ei și-ară 
fi unită puterile, ar fi putută să săvîr- 
șâscă lucruri mari.

Apărătorulă recunosce, că Românii 
îșl păzescă cu scumpătate limba și na
ționalitatea loră contra maghiarisărei, 
der nicl-odată n’au nisuită să îmbucă- 
tățescă acestă pământă. Suntă în mare 
rătăcire aceia, cari credă că Lucaciu și 
soții lui graviteză în afară.

In fine rogă' pe Tribunală, ca să 
dea acusatului o strălucită satisfacțiune 
pentru vătămarea patriotismului, onorei 
și statului său preoțescă, declarându-lă 
nevinovată și scutindu-lă de pedepsă.

Cu acestea apărătorulă Coroiană îșl 
termină vorbirea sa între urările de 
„Să trăescă" ale ascultătoriloră români.

Procurorulă în duplica sa cere să se 
arate cartea, despre Oare apărătorulă 
afirmă, că s’a edată de „Societatea Sze- 
chenyi". Aducându-se înainte cartea, pro- 
curorulă vre să constate, că aceea este 
ună simplu călindară, care n’are nici în
cepută, nici sfârșită. In numele societății 
elă protestă contra acelora, cari consi
deră'acestă carte ca edată de societate, 
deorece lipsesce de pe ea sigilulă, ’cu 
care societatea provede tote cărțile edate 
de ea.

In ședința de după prândă, acusa- 
tulă refusândă de a se apăra mai de
parte, președintele încheiă ședința anun- 
țândă publicarea sentinței pe diua ur- 
mătore la 9 ore dimineța.

SCIRILE R1LEI.
Unu manuscripts alu lui Eminescu. 

„Fulgerulă" din Iași publică sub acestă 
titlu următorele rânduri: „Ni-se trage 
atenția asupra unui importantă manus- 
criptă filosofică ală lui Eminescu. E 
vorba de o traducțiune comentată din 
limba germană a uneia din operele ce
lebrului filosofă germană Kant. Opera 
tradusă este „Critica rațiunei pure", par
tea I, tradusă și însoțită de nisce lungi 
și admirabile comentarii, datorite’ genia
lului nostru poetă, care se scie, că iubea 
forte multă filosofia germană și mai a- 
lesă pe Kant. E vădită, de ce interesă 
este acelă însemnată manuscriptă și care 
ni-se spune, că s’ar fi aflândă la unii din 
literații noștri. Acum însă nu scimă 
anume, la ce personă se află, de aceea 
atragemă și noi atențiuunea prietiniloră 
lui Eminescu a căuta manuscriptul^ în 
chestiune, dându-i cea mai întinsă publi
citate. “

*

Modificarea legii dării pe spirtu. Mi- 
nistrulă ungurescă de finanțe Wekerle 
a conferită cu ministrulă de finanțe aus
triacă Dimajewski pentru modificarea 
legii dării pe spirtă. Deorece unele dis- 
posițiunl ale legii suntă desavantagiose 
intereseloră economice și industriale, er 
veniturile din dare nu corăspundă aș- 
teptăriloră, legea trebue reformată. A- 
nume, fiindcă abusurile nu se potă înlă
tura nici prin celă mai severă controlă, 
nu va fi ertată sub nici ună titlu a se 
pune în comerță spirtă scutită de dare. 
Legea se va modifica în sesiunea de 
tomnă a parlamenteloră.

# *

Lui Eminescu. D-lă Hășdău, consa- 
crândă în „Revista Nouă“ o pagină în 
onorea poetului Eminescu, sfîrșesce cu 

următorele șiruri: „Elă (Eminescu) va 
trăi, deși a murită nebună; voră muri 
însă pentru veciă nenumărații „înțelepți", 
cari au lăsată, lasă și voră lăsa totdeuna 
să înebunescă ună Eminescu".

* * *
Lăutari români premiațl. „România11 

scrie : Muscalagiulă nostru Nicolau Bă
lană Pădureanu și cobzarulă Petrache 
Basamac ă au obținută premiulă II 
la concursulă musicanțiloră din tote 
țările lumei, ținută la Parisă. Dintre 
lăutarii unguri nici unulă n’a primită 
vre-o distincțiune.

* * *
D-lîi Dr. Ioanii Suciu face cunoscută, 

că a deschisă cancelariă advocațială în 
Aradă, strada Wesselenyi Nr. 53, casa 
Szalay.

* * *
Listele electorale (ale alegătoriloră 

de deputațl dietall) suntă depuse la pri
măria, unde se potă vede dela 8—12 
și dela 3—6 și se potă lua și copii de 
pe ele. Atragemă atențiunea alegători
loră noștri, că reclamațiunile în con
tra acestoră liste se potă face numai 
pănă inclusivă în 15 Iulie n. a. c.

* * *
Congresu de antropologi Dela 5—10 

Augustă n. se va ține în Viena ună con- 
gresă de antropologi austriac! și ger
mani, presidată de Virchow.

* * *
Esamenulu de bacalaureată in Bucu- 

resci. In sesiunea din Iunie curentă s’au 
preșentată la bacalaureată (maturitate) 
85 de candidați. Din aceștia au cădută 
la probele scrise 13 candidați și la pro
bele orale 10, reușindă prin urmare 62 
candidați, între cari și trei domnișore.

** *
Ursă, ucisă. La 4 Iulie n. ună ursă 

sfâșia o vacă, ce pășcea cu ciurda din 
Papolță; apoi omorî o altă vacă, mânca 
o parte din ea și în diua următore veni 
erășl să mănânce restulă. Pe când 
mânca, ursulă fu împușcată de vechiulă 
venătoră Andreiu Argăselă și dusă în 
triumfă în comună.

*
Progresarea unui institutu de bani. 

Dovadă despre încrederea, ce o are pu- 
bliculă de aici în Filiala institutului „AZ- 

se manifestă cu deosebire în con
siderabilele sr.me de bani, ce s’au depusă 
la acestă institută, în restimpă de abia 
7 ani de când s’a stabilită în Brașovă. 
Faptele vorbescă de sine. La finea a- 
nului 1887 starea depuneriloră la Fili
ală era de fi. 600,000 cu finea anu
lui trecută era de florini1 850,000, er 
la 10 Iulie curentă suma depositeloru, 
concrecțute pentru păstrare, s’a ridicată 
la ună milionă florini. Să nu uitămă, 
că în Brașovă esistă alte trei institute 
mai vechi, cari primescă asemeni depu
neri și că capitalulă de ună milionă, 
concredută astăcll Filialei institutului 
„Albina" , înpreponderantă parte este 
depusă de unu publică ne română, ceea 
ce caracteriseză în modă măgulitoră în
crederea publicului mare străină într’ună 
aședămentă românescă. "

„Musa română", revistă musicală-li- 
terară, după o întrerupere de câteva 
luni, 'va apăre erășl cu începutulă lunei 
Augustă st. v. și va costa pănă la finea 
lunei Decemvre 5 fi. v. a. seu 13 lei. 
Doritorii de a ave acestă revistă au de 
a se adresa la redacția revistei în Bla- 
șiu (Bălâzsfalva; celă mai multă pănă 
la 20 luliu st. n. Revista „Musa Ro
mână" va îmbrăca aceeași haină și va 
păstra același caracteru ca și în cursulă 
anului trecută.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Din protopopiatulii gr. cat. ală Sibiiului, 

Iunie 1889.
Cugetă, că facă ună bună servițiu, 

decă raporteză câte ceva despre acti
vitatea ce se desvoltă în interesulă cau- 
sei școlastice din partea Senatului școl. 

protopopescu ală Sibiiului. Acelă senată 
șl-a ținută ședința sa ordinară în 24 
Iunie a. c. sub presidiulă protopopului 
respectivă.

In numita ședință s’a raportată des
pre starea învățământului poporală pe 
anulă școlastică 1888/89; despre dispo- 
sițiunile luate în decursul ă anului școl. 
esprimată în interesulă promovărei învă
țământului poporală și în fine s’a ra
portată despre resultatulă esameneloră, 
ce s’au ținută cu finea anului școl. în 
fiă-care parochiă provădută cu șcălă pro- 
priă confesională.

Din raportele făcute resultă, că în 
susă numitulă protopopiată suntă 22 
șcăle, aici socotindu-se și 3 școle grăni- 
țăresci, și în specie din comunele: Or- 
lată, Racovița, Vestemă. In parochiile 
unde greco-cat. se află în minoritate, 
elevii de școlă suntă avisațl a frecventa 
școlele maioritățiloră greco-ort. respec
tive (12 parochii).

După conspectulă generală numărulă 
totală ală prunciloră aflători în etatea 
de șcălă de ambele secse, dela 6—12 și 
respective pănă la 15 ani, în anulă școl. 
1888/89 a fostă în 34 comune bisericescl, 
de 1844, și anume: 963 băețl și 881 fe
tițe ; dintre aceștia au frecventată școlă 
739 băețl și 569 fetițe.

Edificii proprii de școlă suntă (ne- 
socotindu-se aici edificiile școl. grăniță- 
rescl) în totală 17, tote din materială so
lidă, era în 2 comune încă nu esistă e- 
dificii proprie, ci învâțământulă s’a pro
pusă în localități închiriate, se facă însă 
pregătiri pentru edificarea de școle și 
în acele comune bisericescl.

In comunele bisericescl provedute 
cu școle confesionale s’a predată învă- 
țămentulă din partea a 19 învățători, 
mare parte provâduțl cu diplome de cua- 
lificațiune.

Din raportele speciale despre resul
tatulă esameneloră ținute cu finea anu
lui școlastică espirată, resultă peste totă 
ună progresă satisfăcâtoră, er în specie 
în 3 parochii progresulu a fostă deplină 
mulțămitoră, în 5 parochii bună, în 5 
parochii mulțămitoră, și în 5 parochii 
satisfăcâtoră, și numai în o parochiă nu 
deplină îndestulitoră, dovedindu-se și cu 
acestă ocasiune, că progresulă îmbucu- 
rătoră ori neîmbucurătoru depinde pe 
lângă alte condițiunl în prima liniă dela 
cualificațiunea, diligența și zelulă învă
țătorului respectivă.

Senatulă școl. protopopescă luândă 
la seriosă pertractare raportele indigitate, 
pe basa acelora a emisă cătră respec
tivele senate școl. paroch. mai multe 
disposițiuni, ce le-a aflată a fi de lipsă 
în interesulă delăturărei defecteloră ivite 
în calea învățământului poporală, și anume 
între altele: încâtă pentru provederea 
școleloră cu rechisitele de instrucțiune 
prescrise în acele comune, unde încă unele 
ar lipsi, cum și pentru provederea eleviloră 
cu cărțile și rechisitele de scrisă de lipsă, 
în fine s’a dată ordine nouă senateloră 
școl. paroch., ca acelea se lucre din tăte 
puterile și cu tote mijlocele legale, ca 
poporală să se intereseze mai multă de 
causa școlastică, să-și trimetă regulată 
pruncii la școlă, cum și să afle mijloce 
și isvdre de venituri spre a se pute a- 
meliora starea materială a învățătoriloră.

________ m.

Literatură.
„Foia bisericescă și scolastică" din 

Blașiu, redigiată de Dr. I. Rață și Al. 
Uilăcană, în nr. 19 dela 1 Iulie cuprinde 
în partea bisericescă: Oăsător a preoților 
(fine), de Dr. Ioană Rață; Acte istorice 
(Petru Paulă Aronă de Bistra), de Dr. 
I. Ardeleanu; Iubirea creștinescă la în
ceputulă creștinătății, prelucrată de Pe
tru Birta ; îndreptară pentru predicatori; 
Varietăți. — In partea scolastică: Influ- 
ința vieței sociale asupra instrucțiunei și. 
școlei (urmare); Stilulă seu c-omposițiu- 
nile, de R. Simu; Instrucțiunea, de Si- 
meonu Nicoră; Metodulă scriptologiei 
etc., de Tema Simu ; Gepa ca medicină 
în contra bolei de apă; Pericululu trăs
netului; Varietăți.

I
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Familia, fiiarîi beletristicii literarii, 
apare în Oradea-mare în fiă-care Dumi
necă și costă pe ană 10 fl. seu 25 lei, 
pe y4 anQ 2 fl. 70 cr. Redactorii și 
editorii: Iosifu Vulcanii. — Nr. 26 dela 
7 Iulie n. conține: P or tre tiflă lui Miha- 
ilă Eminescu împreună cu unele schițe 
biografice din vieța lui; apoi primele 
poesii ale lui Eminescu fvre-o 12) pu
blicate mai ântâi în „Familia** (la 1866, 
1867, 1868 și 1869]. Urrneză apoi unii 
epilogă la aceste prime poesii, delosifă 
Vulcanii. In urmă mai multe poesii alese 
ale lui Eminescu, căruia este dedicații 
întregii numărulă.

Mulțămită publică.
In 30 Iuniu st. n. s’a ținută esame- 

nulti cu elevii și elevele dela școla nostră 
rom. gr. cat. din Făgărașă, la care a 
participată ună publică tare numărosă. 
La acestă esamfenă a asistată ca comi- 
sară directorulă supremă ală școleloră 
nostre, Reverendissimulă Domnă Basiliu 
Rațiu, vicarulă Făgărașului; er pe lângă 
reverența sa și unele persdne însemnate 
din pleiada inteligenței nostre, și anume: 
Spectabilii domni: Cosgarea c. r. căpi- 
tană în retragere în calitate de inspec- 
toră scolastică de frecuentare, Gregoriu 
Negrea, perceptoră comitatensă, Ionă 
Florea asesoră la sedria orfanală, Ionă 
Cintea cancel, jud., Demetriu Chișiereanu 
cooperatoră cu St. Domna, frații colegi 
Gaboră înv. de stată, Lepedeanu înv. 
gr. or., unii membri ai senatului scolas
tică și alțl domni și domne. La finea 
esamenului s’au împărțită școlariloă după 
usulă de pănă acum, premii în bani, 
dâră în anulă acesta s’au donată și cărți. 
Primulă donatoru este Reverend. Domnă 
Vicariu B. Rațiu, care din ală său a îm
părțită apropo 50 cărți de rugăciuni ; 
ală doilea donatoră este spectabilulă 
domnă Dr. Ștefană Popă, fisică comita
tensă, dela care încă s’au împărțită cărți 
de rugăciune și alte cărți cu istoriore 
morale, de unde școlarii potă scote ore- 
care învățătură. Deci subscrisulă în nu
mele eleveloră și eleviloră premiațl îșl 
permite pe acestă cale a esprima onor, 
domni donatori căldurosă mulțămită pu
blică ; să o primescă acâsta cu acea 
bucuria, cu care inimele părințiloru, ru- 
deniiloră și ale tuturoră tresaltă vădendă 
mlădițele loră la sf. biserică cetindă și 
lăudându pe Dumnezeu din cărțile, cari 
le-au câștigată ca premiu.

Mulțămescă onor, domne și domni 
participant, cari nu au pregetată a lua 
parte la esamenulă nostru, dicendu să 
dea Dumnedeu atâtă domniloră donatori 
de cărți, câtă și la ceilalți participant 
vieță lungă în deplină sănătate,’ca întru 
mulțl ani să' potă dona și lua parte la 
acestă sărbătore școlastică, care este ună 
actă de cea mai mare însemnătate.

Făgărașiu, în 4 Iulie 1889.
Basiliu Bațu, 

________  învățători,

Conformă conclusului comitetului 
„Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului română1*, 
adusă în ședința dela 9 Iulie n. a. c., 
la școla civilă de fete cu internată a As- 
sociațiunei se va deschide cu începerea 
anului scol. 1889/90 de nou eursulii com
plimentând provădută în statutulă de' or- 
ganisare §. 4. pentru casulă, când se 
vorii presenta eleve.

Fiind-că amintitulă cursă are în 
prima liniă menirea: a da învățământului 
din classele ordinare o direcțiune pro
nunțată spre ocupațiunile, ce așteptă pe 
eleve în viața practică, prin urmare -a 
satisface nisce trebuințe forte însămnte, 
se atrage asupra lui luarea aminte a 
Onora floră părinți interesați.

Elevele, cari dorescă să fiă primite 
în acestă cursă, voră ave să se insinue 
la direcțiunea institutului celă multă pănă 
la 3 Septemvre n. a. c.

S i b i i u, 10 Iulie 1889.
Comitetiilii Associațiunei transilvane.

TELEGRAMELK „GAZ.TRANS"
(Serviciulă biuroului de coresp. din. Pesta)

Berlinîl, 12 Iulie. „Norddeutsche 
allg. Ztg" observă față cu diferitele 
comentări, că articulii de răsboiu, 
ce i-a publicată, nu suntfl inspirați 
de cancelarulu Bismark.

„Post" declară, că soirea despre 
călătoria șefului statului majoru 
generală germanu contele Wal- 
dersee la Petersburgu nu este a- 
devârâtă.

Berlină, 12 Iulie. ErășI se vor- 
besce, că Țarulu va visita pe îm
păratule Germaniei la finea lunei 
Augustă a. c. în Kiel.

Parisu, 12 Iulie. In ședința ca
merei înterpeleză Leherisse pe gu
vernă asupra violării legiloră și 
a constituției prin întâmplările 
cele mai noue din Angouleme. 
Laguerre ocăresce pe guvernă și pe 
președintele camerei cu mare vehe
mență, așa că acesta din urmă îi 
retrage cuventulă. Der Laguerre 
nu voesce se se dea josă de pe 
tribună. Atunci președintele îșl 
pune pălăria în capă și părăsesce 
sala. Redeschi4endă mai târcțiu 
ședința, maioritatea camerei pro
nunță censura asupra lui și es- 
chiderea.

Londra, 12 Iulie. Din Malta 
doue regimente au fostă trimise 
în Egiptă spre întărirea trupeloră 
de acolo.

Viena, 12 Iulie. Trenulă cu
rieră ală căii ferate ungare, care 
mergea Spre Viena, s’a ciocnită în 
Himberg cu trenulă de marfă. 
Patru persone au fostă ușoră ră
nite, doue vagone au fostă sfăr- 
mate.

Graz, 12 Iulie. Erî după amecfi 
a plecată la Lembergă unu bata- 
lionă de infanteriă, unde a înce
pută o mișcare grevistă între lu
crătorii din minele de cărbuni.

Brunn, 12 Iulie. Conducetorulă 
lucrătoriloră din Sobotca cu nu
mele Palaczek a fostă arestată 
din causa unoră amenințări peri- 
culose în contra celoră ce voră 
reîncepe lucrulă.

Măestria de a te face teneru.
Amă pomenita tiflele trecute despre 

metoda de întinerire a renumitului fisio- 
logfl din Parisu, Broivn-Sâquard. Desco
perirea lui a produsa revoluția în formă 
între învâțații parisianl. Cei mai mulți 
erau de părere, că renumitulu învățată 
este prea bătrână și nu te mai poți ră- 
zima pe vorbele lui, alții însă au cJisC: 
se vedemă, să examinămă cele ce .ni-le 
spune betrânulu. Intre cei clin urmă se 
numără și profesorulă de fisiologiă Dr. 
FarioA Resultatele ol)ținute de acesta au 

| fostă surprincțetdre.
Dr. Variot se convinse mai întâiu 

prin injecțiunî făcute la animale, că pre
paratele respective nu suntă stricăciose, 
după aceea alese între clientela sa trei 
muncitori de di, unulă de 54 ani, altulă 
de 56, ală treilea de 68, cari din clife- 
ferite cause erau forte slăbiți.

A doua di după prima injecțiune, 
istorisi profesorulă unui colaboratoră 
dela „Figaro**: Bolnavii declarară în 
unanimitate, că se simțescă așa de bine, 
cum nu s’au simțită de multă vreme. 
Totodată am constatată la toți trei o 
îndreptare vădită în diferitele perturba- 
țiunl organice. Cresqerea puteriloră era 
mai mare, de cum observase prof. Brown- 
Sequard la sine însuși, ceea-ce o atri
bui împrejurării, că la preparată densulă 
a folosită 2—3 centimetri cubici de apă, 
pănă când eu am întrebuințată 10 cen
timetri cubici.

încurajată prin succesă, am conti
nuată injecțiunile în restimpu de 48 
ore. La 2 inși am făcută câte 6 injecțiunî, 
la unulă 4- Pâcienții mei se aflau totă 
mai bine, încâtă perturbațiunile organice, 
de cari suferiau mai nainte, fără a pute 
fi vindecați, dispăruseră totală. Bolnavii, 
cari pănă aci vegetau, așa dicendă, în- 
tr’o situațiă tristă, fiindă slabi și depri
mați, astăfil suntă veseli și plini de 
vietă.»

— Si ce credl că este causa acestei 
îndreptări? întreba raportorulă.

— De sigură celulele vii luate dela 
animale tinere, cari influințeză în modă 
așa norocosă asupra sistemului de nervi. 
Adevărulă vorbindă, injecțiunile de pănă 
acum sunt numai de natură empirică, de- 

drece materia, cu care se facă injecțiu
nile, nu se prepară în modă destulă de 
perfectă. Este întrebarea, ca prin sim
ple mijloce fisicale ori chemice, să se 
găsescă materia activă de albușă în cu
rățenia ei, precum scoți alcoloidele din 
anumite plante.

Curățenia materialului de injecțiunî 
și assimilarea lui cu organismulă voră 
produce resultate, cari astăfil încă nu se 
potă prevede.

DIVERSE.
Mărimea Londrei și consumațiunea ei. 

In marele orașă Londra, capitala An
gliei, totă la patru minute se întâmplă 
o nascere, așa că pe 2 ore se vină ca la 
30 nascerl, în care timpă cașuri de morte 
se vină ca vre-o 20. Decă ună diară 
ară voi să publice numele tuturoră ce
loră ce se nască și moră, ară trebui să 
aducă pe fiă-care di mai multe colone 
numai cu nume. O ideă mai nimerită 
despre mărimea acestui orașă șl-o va 
pute face cineva, decă va ave în ve
dere faptulă, că lungimea tuturoră stra- 
deloră Londrei face nu mai puțină ca 
7000 de milurl. Decă cineva ară voise 
percurgă tote stradele din Londra, per- 
curgendă pe fii 4 milurl geografice seu 
29 chilometri, ară ave lipsă de ună ană 
întregă pentru a pute trece prin tdte 
stradele. Locuitorii Londrei consumă în 
decursulă unui ană 500,000 boi, 2 mili- 
one oi, 200,000 viței, 8 milione paseri 
(galițe), 5 milidne funți pesce, 500 mi
lione ostrele (ostrige, stridii), 200 mili
one pescuțl, raci etc. Afară de acestea 
mai multe milione tone (a 20 măjl) es- 
trâctă de carne și alțl nenumârațl arti- 
cull de mâncare. Bere se consumă 200 
milione quarturl, rum 10 milione și vină 
50 milione qurturl.

Rarii în felulii seu. „Ună prietină 
ală iubitei nostre cetăți1*, dice „Voss. 
Ztg", este subscrierea unei epistole îna
intate dilele acestea comisiunei pentru 
măsurarea dării în Berlină. Adminis
trația dăriloră nu este dedată cu ase
menea epistole. Acesta conținea 300 
mărci (180 fl.). Anonimulă dicea în scri- 
sore, că trimite suma acesta dreptă a- 
dausă la darea, ce a plătit’o densulă în 
anii din urmă. O face asta din recu- 
cunoscință, că darea lui a fostă forte 
moderată măsurată.

La noi ? Comisiunile nu numai că 
nu măsoră moderată darea, der li-e frică, 
că te lasă și cu pielea.

„Câștigd principalii** în loteria mică. 
Sâmbăta trecută a câștigată cineva în 
Viena, în loteria cea mică, 144.000 fl., 
lucru ne mai pomenită în analele loteriei 
mici. In trafica cea mare din Prater 
se pi’esentase Vineri unu tînăru elegantă 
cam de 30 ani și pune pentru tragerea 
din Timișora terno-seco numerii 44, 50 
și 88 cu câte- 5 fl., de șese ori. Fapta 
lui produse mare sensațiă. Câtă de mare 
însă n’a fostă sensația, când din Timișora 
se anunța oficiosă, că în realitate au eșită 
numerii 44, 50 și 88? Numerii îndată au 
fostă espușl pe ușa de afară încadrați 
frumosă, er d’asupra loră- în litere uriașe 
se putea ceti: „Au câștigată 144,000 fl.“ 
Vienezii curioși năvăliră imediată cu 
asaltă asupra localului de colectură. Toți 
voiau să afle, cum s’a putută câștiga o 
sumă atâtă de colosală și cine este fa- 
voritulă norocului ! ? Colectorulă esplicâ 
că cu 5 fl. terno-săco pe 3 numeri capeți 
24,000 fl ; de 6 ori atâta face tocmai 
144,000. La a doua întrebare n’a putută 
răspunde mai multă, decâtă cele de susă. 
Să fi vefiută acum pe bătrânele precu- 
pețe, cum au baricadată ulița întregă de- 
clarândă că nu se voră depărta de acolo, 
pănă nu voră vede cu ochii loru pe fe- 
ricitulă norocosă, și să afle cu deamă- 
runtulă, cum i-a căfiută norocu’n sînă ? 
Spre părerea acestora de rău, tînărulă cu 
noroculă nu s’a arătată în fiiua aceea.

piarele mai prospete ne comunică, 
că omulă cu noroculă se chiamă Mel
chior Farkas, de nascere din Ungaria. 

Socrulă său este advocatulă Bogdanffy 
din Aradă. Totodată se spune că în 
aceeași di a mai pusă aceiași numeri 
la alte două loterii câștigândă fiece terno- 
seco de câte 48,000, cari facă în totală 
480,000 fl. pe cari i-a și ridicată deja.

ErășI pușcă nouă. Din Turină se 
scrie, că unui tînără ingineră de acolo 
i-s’a dată voiă să fabrice ună nou feliu 
de pusei inventate de elă. După părerea 
bărbaților esperțl, aceste pusei suntă su- 
periore tuturoră pusciloră de pănă acum. 
Nouăle pusei suntă ună feliu de pusei cu 
repetițiă, avendă 13 încărcături, cari prin 
ună simplu răteză se potă descărca în. 
timpă de 20 secunde și cari se potă în
cărca deodată. Calibrulă este cevașl 
mai mică ca ală puscei Vetterli, der 
greutatea îi este aceeași. Construcția este 
simplă și solidă.

0 bună observare. Măestrulă Angely 
zugrăvea deunăfiile portretulă unei tinere 
contese, care’șl de silința să’șl strîngă gura 
ca să apară câtă se pote de mică. Fiind
că acestă opintire îi schimosia obradulă, 
artistulă strigă în fine nerăbdătoră: N’ai 
nevoiă, d-nă contesă, să te opintescl atâtă 
de multă, căci decă tocmai vrei, te zugră- 
vescă fără gură.

Cursulft pieței Bîrașovw
din 12 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.41 Vend. 9,43
Argintă românescă - J1 9.38 Jî 9.40
Napoleon-d’orI - - - r> 9.43 11 9.45
Lire turcescl - - - D 10.60 n 10.65
Imperiali - - - - n 9.60 n 9.65
GalbinI n 5.59 ii 5.62
Scris, fonc. „Albina“6u/0 n 102.— u —, —

» .■ „ 5°/o u 98.59 n 99.-
Ruble rusescl - - - ii 120.50 „ 121.50
Discontulă - - - - -8% pe ană.

Cursulu la bursa da Viena 
din 11 Iulie st. n. 1889.

Renta de aurii 4l'/0......................... 100.05
Renta de hârtiă5°/0......................... 95.35
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (2-a emisiune) - - _ ._
Amortisarea datoriei căiloră terate do

ostă ungare (3-a einiflune) - - 112.— 
Bonuri rurale ungare 104.90
Bonuri cu clasa de sortare - - . . 104.90
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.90
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 104.90
Bonuri rurale transilvane - - . . 104.90
Bonuri croato-slavone - - - - _ 105._
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------ . 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 142._
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului _ . 126.90
Renta de liârtiă austriacă - . . . 83.90
Renta de argintă austriacă - - . . 84.95
Renta de aură austriacă........................ 109.95
Dosuri din 1860   104.80
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.— 
Galbeni împărătesei.............................. 5.64
Napoleon-d’orI -------- 9.45 y,
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.25
Londra 10 LivressterEnge - - - - 119.20

Editorii și Redactorii responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedicu-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 $i 

a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publica articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
sociala a Românii oru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivîcjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂWU. piară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2L/2— 3‘/2 c61e, și publică portretele și biografiile archiereiloră 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 ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, școlastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplară. 
Numeri de probă, se trlmitu gratissi ori-eui cere.

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

Merinde dela școlă seu înviaturi 
pentru poporii culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are să ocupe ună loch de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opula de față ună diară de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiors din 
Câmpeni, va se Pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, ațâță din școlă câta și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învățătorulă 
său, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltată cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestă opă, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululă despre fumată, des
pre curățirea 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- 
francată e 1 fl. 10 cr.

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

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

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

Opera unui omfi de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulu ............. ~
nar.

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

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

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Codreanu craiulfi codrului. Baladă 

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

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

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

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

Numerii 76 și 77. Narațiune is
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.
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de
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A se adresa ia „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla (Sz-uj vâr.—Transilvania), unde se cumpără 
acțiiie tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune,
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Totti de aci se mai potti procura și următorele cărți din editura propria:
Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 

acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfii. Prețuia 30 cr. .

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

Poesii, de VasiliuRanta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una volumn de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

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

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

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.
Spicuire din istoria pedagogiei la 

noi — la RomânT. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulă 15.

Manualii de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri, de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din 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 preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Catechese pentru pruncii școlari 
din școlele poporale. După George 
Mey preoții în Schorzkirch din diecesa 
de Rottenburg de Titu Budu parochă 
gr. cat. în Satu-Siugatagu, protopopulă 
distr. Mara, adm. Vicarială ala Mara
mureșului etc. etc. Edițiunea II. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 
1 fl. 05 cr.

Din trecutulu Silvaniei. Legendă 
de Victoră Russu. Prețulă unui esem
plară cu porto francată 1 fl. 05 cr.

Prin morte la victoriă. Comediă 
într’ună actă. După A. Kotzebue lo- 
calisată de Irina Sonea n. Bogdană. 
Prețulă unui esemplară 10 cr.

Influința mândriei. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă uuui e- 
semplară 30 cr.

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste anti de Ioană Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 

Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou products 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță 
istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulă introducerei, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fl. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Papiu. — Acestă 
volumă de peste 24 căle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 —a muierei dela bărbată, 3
— a părintelui dela fii, 4 — a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 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 română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul. unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

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

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

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui espuse în modă populară 
de profesorală Dr. losifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulu) de Ioană Papiu. 
—Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8n, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absălvă scola poporală, 

se vinde cu prețuia numai de 50 cr’ 
esemplariula spedata franco.

Manuală catecheticfl pentru primii 
am scolastici, prelucrata după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 
de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vioară archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acesta opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are sS o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acostă scriere are 
se fiă ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloră și a părinți- 
loră la instrucțiunea religibsă-morală, 
ce au se o dea miciloră băieți.—Pre
țuia unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fl.

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

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

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

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

Miculfi mărgăritaru 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.

Gărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 flor.; 
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 esemplare 9 fl. v. a.

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