
Eelaciinaea, AlministratiUDea si 
Tipograna;

BRAȘOVU, piața mare Hr 22. 
Scrisori nefrancate nu ao pri 
mescti. Manuscripte nu se re- 

triini.fi !
Birourile de mwinn: 

Brașov&j piața mare Nr. 22. 
înserate mai p rina es cu în Vlena 
hwtolj Howe, Haasenstcin & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schalsk, Alois 
Herndl, M.tfukes, A.Oppelik,J. Dan
neberg ; în Budapesta : A. V Gold- 
berger, AutonMexei, Belt stein Bernai; tn Frankfurt: (7. L, Daube;in Ham

burg: 2. Sterner.
Prețul inserțiunilortî: o fleriă 
parmondâ pe o colână 6 cr. 
in 80 or. timbru pentru o pu
blicare. Public&rî mai dese 

dupii tarifa si învoială.
Reclame pe pagina IU-a o 
ieriâ 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

rGnzutau iese în Hoc ire (]i 

AbORam-ji? p?ntrn Ansti J-Ungaria 
Pe unu anii 12 fl., pe ș6se luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi. 
Pentru România și străinătate 

Pe unu anu 40 franci, pc ș6se 
luni 20 franci, pc trei luni 

10 franci.
8eprenumeră la tâte ofl- 
cie.'j poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori. 
Âbonamentulu pentrn Brașovâ: 

laadmuustrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulii I.: pe unii anii 
10 fi., pe șese luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu du sul ii în 
casă: Pe unu anii 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unfi esemplarft 5 cr. v. a. s6u 

15 bani.
AtAtîi abonamentele cfttii și 
inserțiunilo suntii a se plăti 

înainte.

Nr. 152. Brașovă, Sâmbătă. 8 (20) Iulie 1889.
îsTovi abonamente

la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu 1 Sulie 1S8Î> stilii vecliiu 

s’a deschisă nou abonnnientit la care în- 
vitămu pe toji amicii șl sprijinitorii foiei nostre.

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

pe șese luni 6 fl., pe ună 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 
ș6se luni 1 fl.

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

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

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

AdmiHlstratiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 7 Iulie.
Piarele francese publică actulu 

de acusațiune în contra genera
lului Boulanger și a soțilorQ săi 
Dillon și Rochefort. Toți trei, 
precum scimfl, au fugitu in străi
nătate de temere că voru fi ares
tați. In momentulfi de față ei se 
află în Londra și nu arată nici 
cea mai mică voință de a se pre- 
senta înaintea tribunalului de stată, 
care a fostu anume înființată pen
tru a-i trage la răspundere.

Nu mai încape îndoielă, că 
Boulanger este și astăc|I, deși s’a 
refugiată în străinătate, unu pe- 
riculă mare pentru republică, din 
causa popularității ce și-a câștigat’o 
în țeră și mai alesu pentru că are 
ambițiunea de a juca rolulă unui 
salvatorii alu Franciei. Aderenții 
generalului refugiată se și laudă, 
că dictatura lui este numai o ces- 
tiune de timpă și că la alegerile 
viitore țera în coverșitărea ei ma- 
ioritate îi va da votulă lui.

Ministeriulă Tirard a luată mă

surile cele mai energice spre a 
combate influința lui Boulanger 
la viitdrele alegeri. Astfelă în șe
dințele ultime ale camerei și ale 
senatului a făcută să se voteze o 
lege, prin care se pune stavilă 
candidaturiloră multiple și se face- 
astfelă imposibilă ună plebiscită 
în favdrea generalului Boulanger.

Totodată d-lă Tirard, ca se se 
asigure și mai bine față cu orl-ce 
eventualitate neprevecțută, a urmă
rită pe generalulă Boulanger în
suși și procurorulă republicei îlă a- 
cusă acum înaintea senatului, care 
s’a constituită în tribunală de stat 
„că în anii 1886,1887, 1888 și 1889 
a urzită ună complota, spre a răs
turna guvernulă și forma de gu- 
vernamentă și spre a seduce pe ce
tățeni, ca să se redice cu arma 
în contra autorității constituțio- 
nale“, Rochefort și Dillon suntă 
acusațl ca complici ai generalului.

In ce mari proporțiunl a sciutu 
să facă propagandă generalulă Bou
langer pentru scopurile sale, reiese 
destulă de clară din datele ce le 
conține actulă de acusațiune.

Pe timpulă când a fostă mi
nistru de răsboiu s’au împărțită în 
totă Francia în milione de esem- 
plare 44 de diferite portrete ale 
generalului Boulanger, dintre cari 
T6 cu biografii întocmite pentru 
poporă, în cari se scriu adevărate 
legende despre generală. Timpă 
de 17 luni, câtă a fostă ministru, 
generalulă a subvenționată foile 
sale cu 242,693 franci. Suma acesta 
s’a întrebuințată numai pentru a 
glorifica persăna lui Boulanger și 
a face propagandă pentru elă.

Complotulu lui Boulanger — 
cjice procurorulă — avea de scopă 
nimicirea republicei. Boulanger 
se încunjura numai cu inimici ai 
republicei, și sta în relațiunl cu 
prinții și cu Omenii lorft de în
credere. Elă era în alianță și cu 
doi anarchiști. Scopulă bii a fost 
de a impune țării dictatura sa cu 
titlulu provisoru de „consulă pe 
viață. “

Mai este acusată generalulă, 
că a primită bani din străinătate. 
In 1888 a primită 1275 de scrisori 
cu bani, între cari 128 din străi
nătate. Boulanger avea numai 
ună salară de 12,000 franci la 
ană, der cheltuia sute de mii de 
franci. Esista o cassă secretă din 
care se împărțeau sume mari la 
agențl și între poporă cu scopă 
de a agita în favorea lui Bou
langer.

La aceste se mai adauge a- 
cusarea, că Boulanger a coruptă 
organe ale poliției ca se-i ajute 
în casulu unei rescdle și că pentru 
scopulă acesta a stată în cores
pondență și cu funcționari de 
stată.

Cea mai gravă acusare este 
însă aceea, că generalulă Boulan
ger a întrebuințată bani din vis- 
teria statului spre a-șl plăti dato
riile sale private, că a primită bani 
dela liferanți ș. a.

Aceste acusațiuni suntă reser- 
vate pentru tribunalele ordinare 
și nu se va pronunța asupra loră 
tribunalulă de stată.

Decă s’ar dovedi aceste acusa
țiuni din urmă, care invdlvă de
licte ordinare, atunci generalulă 
Boulanger ar fi pentru totdeuna 
moralicesce nimicită.

Intr’aceea aderenții lui Boulan
ger se pregătescă la o nouă luptă, 
a căreia reușită ori nereușită de
pinde și dela resultatulă procesu
lui, ce i l’a intentată guvernulă 
republicei.

Se pdte însă ca acestă procesă 
să fiă numai începutulă dramei, ce 
se desfășură în Francia.

Gormania și Elveția.
Vrândă cancelarului Bismark să’șl 

răsbune pe Elveția din causa afacerei 
Wohlgemuth, cășuneză pagube enorme 
comerciului germană. Guvernul germană, 
de năcază că guvernulă elvețiană nu 
i se închină, nu se umilesce, a ordonată 
a se controla forte severă la granița el
vețiană totă ce întră din Elveția în Ger

mania. Acum se scrie din Lindau cătră 
„Munch. Neuest. Nachr.“, că urmările a- 
cestei măsuri păgubescă în prima liniă 
esclusivă pe comercianții germani. Suntă 
mărfuri, ca mătase, tortă, a căroră con
trolare nu numai e ună chină pentru es- 
peditorulă dela graniță, der întârdiă es- 
pedarea mai departe, și apoi le și espună 
a fi stricate prin despachetare și reîm- 
pachetare. Din tote părțile dela graniță 
se ridică plângeri, că măsura guvernului 
e păgubitore comerciului germană, și se 
cere retragerea ei. Gânditu-s’a cancela- 
rrlă, că printr’ună actă de ridiculă răs- 
bunare pricinuesce pagube supușiloră 
imperiului ?

Pregătirile (le răsboiu ale Rusiei.
Din Chișineu, în Basarabia, i-se scrie 

„Telegrafului Română “ din Bucurescî:
Guvernorulă nostru, generală Cons- 

tantinovicl a fostă (filele trecute la Odesa, 
unde a luată parte la întâmpinarea so
lemnă, ce s’a făcută comisiunei de ins- 
pecțiune a marinei ruse de pe Marea 
Negră. Comisiunea, după ce a inspec
tată portulă din Odesa, a plecată la Se
vastopol, unde a făcută o minuțiosă 
inspecția vaseloră de resbelă aflătore în 
portă. La prândulă ce s’a dată cu acestă 
ocasiune, d. generală Vonder-Koop, gu
vernorulă generală ală Rusiei de sudă, 
într’o convorbire a esprimată următorea 
părere, ce ml-a comunicat’o aci însuși 
generalulă Constantinovicî:

„Rusia se pregătesce temeinică pen
tru răsboiu, der va face totă posibilulă, 
pentru a depărta era vărsărei de sânge 
pănă ce’șl va crea o marină seriosă pe 
Marea Negră. Acestă marină nu e de 
cea mai neapărată trebuință, căci fără 
ea orl-ce resbelă în Orientă, va ave 
sortea resbelului trecută. In diua când 
erășl vomă fi sub zidurile Constantino- 
polului, la Dardanele, ne va eși înainte 
redutabila marină englesă, și atunci din 
nou vomă fi nevoițl a strînge bagagiulă 
și a pleca cu nimică îndărătă. Mai multă 
decâtă atâtă, în casă de resbelă cu Aus
tria, avendă a ține grosulă armateloră 
nostre la hotarele Germaniei, linia dela 
sudă cu tote porturile rămâne la dis
creția marinei străine. Trebue deci, ca 
întregă atențiunea nostră să fiă ațintită 
asupra grabnicei creerl a marinei pe

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS.“

întâlnirea mea la Bucurescî cu 
poetulu Eminescu.

i
După 18 ani petrecuțl pe băncile 

celoră mai bune scole primare, secun
dare și superidre din Austria, și după 
ună serviciu de aprdpe 10 ani, îm
pliniți în magistratura și administrațiu- 
nea publică a țării, m’am hotărîtă și eu, 
cu multă durere sufletescă, să părăsescă 
Ardelulă.

Cu greu îmi venia a dice: „rămasă 
bună“ locuriloră iubite, în care se odih- 
nescă rămășițele pământesc! ale părin- 
țiloră mei și de care îmi suntă legate 
tote amintirile din copilăriă și din ju
nețe.

Mă mângăiamă însă cu împrejura
rea, că trecă în Țera-românescă, unde nu 
voiu pute fi considerată ca străină și 
unde prin o ocupațiune, corespundătore 
cu gradulă meu de cultură, îmi voiu 
pute agonisi cele trebuinciose, spre 

a pute fi folositoră țărei și națiuuei 
mele.

Astfelă în luna lui Septemvre a anu
lui 1875 am plecată dela Brașovă în 
țeră.

Comunicațiunea între Brașovă și 
Ploescl se făcea cu deligența, er dela 
Ploescl la Bucurescî cu drumulă de 
feră.

Multă e plăcută călătoria cu trăsura 
pe drumulu Carpațiloră, printre bradl 
și printre fagi, pe la vama Timișului de-a 
lungulă poleloră Buceciului, de-asupra 
căruia „ Verfulu cu doruu privesce duiosă 
la Dacia lui Traiană ; der ea e și mai 
plăcută tomna când (filele suntă mai se
nine la munți decâtă la șesurl.

Intr’una din acele dile plăcute de 
tomnă treceamă și eu cu căruța poștei 
peste CarpațI și de pe curmedișulă mun- 
țiloră dela Orății, priviamă cu sfielă la 
adâncimea înfiorătăre din Valea lui Bog
dană și admiramă aspectulă măreță ală 
stânciloră, ce se înălțau în fața mea pe 
coma Carpațiloră.

Drumulu făcândă la Posadă o coti

tură, numai rară se mai audia la pocni
turile biciului câte ună răsunetu din în
fundăturile munțiloră și în delulă Comar
nicului ecoulil ne mai răspundândă la 
trîmbița surugiului, simțiamă, că ne de- 
părtămă de CarpațI și ne apropiămă de 
câmpia din regiunea inferioră a Pra
hovei.

*
După acestă scurtă și încântătdre 

călătoriă m’am pomenită, ca dintr’ună 
visă, în mijloculă unui sgomotă asurdi- 
toră, făcută de vendătorii ambulanți și de 
circulațiunea birjiloră pe stradele Bucu- 
resciloră.

Capitala României era pentru mine 
o lume nouă, în care nu mă sciam orienta 
și, neavândă ce face, pribegeamă pe 
strade, privindă firmele prăvăliiloră, cari 
ine indignau cu inscripțiunile loră: Ma
rele Cafeu Bulevard. Casă fundat la 1870. 
Aici nu slobod face murdăria. Apoi 
mai târdiu: FurnisoruHt al Curții JRcgale. 
Fabrica de cafea Grecii turcii Orientalii; 
seu: Biserica Kretiulesko. Hotel Otetele- 
schano. Marka judetiului Mehedinții. 

âcestă genă de ortografia și concordare 
în limba română îmi indica progresele 
făcute de gramaticii din direcția nouă, 
că fiă-care pote scrie românesce cum îi 
place și cum vorbesce. Prin urmare, 
Nemțulă, Greculă și Evreulă la Bucu- 
rescl scrie cum pronunță — pocită și 
schimonosită.

Eu, din vechia direcțiă, vădândă acestă 
limbă nouă, m’am întristată, simțindă, 
că cu anevoiă voiu pute străbate prin
tre acești „gramatici" cu cartea mea 
românescă, învățată dela Oipariu, care 
avea pretensiunea să dică. că și limba 
română, pentru a pute fi corectă scrisă, 
trebue învățată, având și ea regulile sale, 
ca și orl-care altă limbă neo-latină.

*

Timpulă tăcea și trecea; erna se 
apropia.

pilele gerose și întunecose ale er- 
nei le-am petrecută mai multă în cafe- 
neua Labes din fosta „Stradă germană,“ 
unde, întâlnindu-ne mai mulțl Români 
de pretutindenea, datu-le-amă acestoră 

triini.fi
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Marea Negră, care numai rusă trebue să 
devină. “

Aceste cuvinte ale generalului Von- 
der-Koop au produsă mare entusiasmă 
în rîndurile marinarilor^. S’au ridicată 
numărose toaste pentru marina rusă. 
Generalulă ConstantinovicI a ridicată 
toastulă pentru prosperitatea marinei ruse 
pe Dunăre.

In contra caiulidaturiloru multiple.
Proiectulă de lege, ce s’a votată în 

camera francesă în contra candidaturi- 
loră multiple, e îndreptată împotriva 
Boulangiștiloră. Cuprinsulă legii e :

Art. 1. Nimenea nu pote fi candi 
dată în mai multe decâtă într’ună cercă 
electorală. Art. 2. OrI-care cetățenă can
didată trebue să facă cunoscută printr’o 
declarațiune legalisată cerculă, în care 
candideză; la acesta i-se dă o adeverire 
provisoriă. Art. 3,< OrI-ce declarațiune 
contrară articolului întâiu nu se admite 
fîindă nevalabilă; decă s’au dată decla- 
rațiunl în diferite cercuri electorale, e 
valabilă ca cu datulă mai vechiu, er de 
au același dată, nu e valabilă nici una. 
Art. 4. E oprită a subscrie apeluri elec
torale, ori a le afișa, ori a trimite bilete 
de votă în interesulă unui candidată, 
care nu s’a supusă acestoră prescrip- 
țiunl; biletele ce cuprindă numele unui 
cetățenă, care nu s’a supusă acestoră 
prescripțiunl, nu se numără la scrutină. 
Art. 5. Apeluri electorale, contrare dis- 
posițiuniloră de mai susă și afișate, se 
înlătură ori se confiscă. Art. 6. OrI-oe 
călcare a art. 4 se pedepsesce cu 
1000—5000 franci.

Scopulă acestei legi e, precum se 
spune în motive, a face imposibilă 
plebiscitulă pe numele unui bărbată.

Continuarea raportului
în procesulâ părintelui Lucaciu. 

Sătmară, 13 Iulie 1889.
(Urmare).

Preș. : Când a vorbită Lucaciu des
pre reuniunea damelor române, ce era să 
se înființeze în comitată, dis’a, că lucrulă 
l’a împedecată administrația comitatului, 
care în fărădelegi și vătămări nu cunosce 
hotară ?

Lupanii: Nu, nu s’a folosită de'atarl es- 
presiunl.

Judele. Kâlcsei: Der de ce espresiunl 
s’a folosită?

Lupanu: Nu potă să reproducă cu
vintele, sciu însă că a arătată și tradusă 
ună documeută, prin care se dă de scire 
domnei Bilțu, ca președintă presumtivă 
a reuniunei, că statutele nu se aprobeză 
și ca magistratulă orășenescă să-i urmă- 
rescă pe aceia, cari ar încerca încă odată 
punerea în lucrare a causei, ba să între
buințeze în contra loră chiară și pu
tere.

Preș.: Să cuprindemă aici laolaltă 
tote reuniunile maghiare de cultură : dis’a 
d-lă Lucaciu, că aceste reuniuni tindă a 
despoia pe Români, și a le răpi limbă, 
credința și naționalitatea?

Lupanu: Nu sciu. ’Ml aducă aminte, 

când a disă despre associațiunea Szeche- 
nyi-ană, că primesce de membri în sînulă 
său și omeni de aceia, cari au fostă con
damnați și suntă publice pătați.

Preș.: Se pote, că suntă și de aceștia. 
Der dis’a că din aruncurile de dare pen
tru aceste reuniuni se dau bani și pre
mii la de acei învățători, cari pe prunci 
îi desbracă de naționalitatea loră, de limba 
și religiune ?

Lupanu: Nu sciu; sciu numai că a 
disă, că din acești bani, luațl și dela 
Români, școlele românescl nu se împăr
tășesc nici câtă de puțină — departe de a 
se împărtăși din ele în proporțiune.

Preș. : A d- Lucaciu, că va
veni ună timpă, când și Românii voră face 
ceva ?

Lupanu: Nu a (jisă așa, C1, că va 
veni ună timpă, când Maghiarii voră 
vede, că cu noi în frățietate trebue să 
trăescă, când se voră convinge, că și 
noi, ca Români, suntemă patrioțl buni.

Preș.: Audit’ai să strige poporulă : 
pieră și putreijescă puturoșii de Un
guri ?

Lupanu: Nici c’am putută să audă.
Coroianu: Vr’o două întrebări așă 

dori să pună martorului.
Preș.: Poftesce.
Coroianu : In localulă acela, unde s’a 

ținută conferința, mai fost’ai și de altă
dată ?

Lupanu: Da.
Coroianu: Cine e ospătarulă?
Lupanu: Liptâk Iosifă.
Coroiană: Acesta Liptâk fost’a de 

față continuu la conferință, seu a fostă 
ocupată și cu alte afaceri ?

Lupanu: Am scrisă protocolă, der 
totuși am putută observa, că se depărta 
mai de multe ori, servindă pe unii și pe 
alții.

Coroiană: Decă-lă cunoscl pe Lip
tâk, vei pute să sci doră și aceea, că scie 
seu ba limba română și că ore este în 
stare, ca din aceea să citeze ?

Lupanii: Scie elă vorbi puțină cu 
Românii, der nu scie limba literară, în 
care a vorbită și d. Lucaciu.

Preș.: Nu potă permite, ca să te 
amesteci în lucruri.e familiare ale cuiva.

Coroianu: Dreptulu mă împuterni- 
cesce și-’mi concede, decă însă d-lă pre
ședinte mi-lă denegă, mă supună.

Preș.: Vorbesce!
Coroianu: Cunoscl pe Liptâk Iosifă 

celă tânără?
Lupanii: L’am vădută, der nicl-odată 

n’am vorbită cu elă.
Preș.: Mă rogă să se însemne în 

protocolă, că despre aceea nu va mai fi 
vorbă, că în care limbă din două a vor
bită d. Lucaciu. Scimă deja, că la în
cepută a vorbită în limba literară, apoi 
mai târdiu în limba poporului.

Coroianu: Decă d-lă președinte an- 
ticipeză sentința, stabilindu aici în care 
limbă a vorbită acusatulă, apoi în vană 
și superfluă este cercetarea. Eu cugetă, 
că ar fi prea necesară, ca din partea 
martoriloră să se potă acesta pe deplină 
constata.

Boszormenyi, procurorulă: In limbagiu 
literară seu nu?

Lupană: In celă literară.
Procurorulu: Decă Lucaciu a mărtu

risită, că a fostă provocată să vorbescă 
în limbagiulă poporului, și elă așa a și 
vorbită.

Preș.: Nu Lucaciu a mărturisită, ci 
vr’o doi dintre martori.

După acesta se isca o controversă 

despre confrontarea martoriloră. Tribu- 
nalulă decide să fiă confrontațl. Coro
ianu e de părere, că o atare confrontare 
ar împedeca multă cursulă lucrului, ci 
să se lase confrontarea pe urmă, când 
toți martorii deodată se voră pute unul 
cu altulă confronta.

Tribunalulă primesce acestă propu
nere a advocatului apărătoră cu escep- 
țiunea ca acum față de Lupană să se 
facă confrontarea, ce se și întâmplă, sus- 
ținendu-șl acusatorii acusațiunile loră.

Preș.: Să vină martorulă Ioană Cos- 
tină preotă în Tăuții de susă, cumnatulă 
acusatului.

Românesce vrei să vorbescl și d-ta?
Costinu: Românesce.
Preș. : Scii unguresce.
Costină: Sciu.
Preș.: De față ai fostă la acea con

ferință.
Costină: De față; am fostă și eu 

alesă ca notară ală ei.
Preș.: D-ta ai compusă cum sciu cu 

ceilalți doi protocolulă ; ’ți aduci deră 
aminte de conținutulă lui ? 
: Costinu Nu pe deplină.

Preș.: Der în protocolă reprodusă 
e vorbirea d-lui Lucaciu fidelă și cu
rată ?

Costină: E fidelă reproducerea, deși 
nu am însemnată după stenografiă, pentru 
că făceamă trei înșl notițe și ce pote 
nu însemna unulă, însemna alu doilea 
seu ală treilea.

Judele Kolcsei: Cine a fostă ală 
treilea notară ?

Costină: Constantină Lucaciu, fratele 
acusatului.

Preș. : Unde s’a compusă proto
colulă ?

Costină: La mine acasă după confe
rință. Apoi în diua următore s’a pu- 
risată.

După acestea e provocată martorulă 
să descrie decurgerea conferinței, ce o 
și face mai ca martorulă precedentă. 
Punctele de acusațiune le combate și le 
negă, și adauge în urmă: atâta e totă 
de ce-mi aducă aminte mai fidelă.

Preș.: Nu cu multă mai multe ai 
disă nici înaintea judelui investigătoră. 
Le susținl și acum aceste fasiunl, și vor
birea lui Lucaciu o primescl de a d-tale, 
respective te asociezi la ea?

Costină: ’Ml susțină fasiunea făcută 
cu ocasiunea investigării, și vorbirea lui 
Lucaciu o subscriu și o primescă și de 
a mea, asociându-mă la ea.

Preș: Din ală cui mandată ați servită, 
când d-lă Lucaciu a fostă în închisorea 
preventivă ?

Costină: Acesta e o datină a nostră 
și ună usă vechiu ală besericei, că noi 
ne rugămă întru tote jurstările vieței. 
Așa ne-amă rugată și pentru eliberarea 
lui Lucaciu, și ca Dumnecleu să-i ajute 
lui și causeloră drepte.

Coroianw: Pune și lui Oostină între
bările ce le-a pusă lui Lupană despre 
cunoscința cu Liptâk. Martorul dice, că-lă 
cunosce și mărturisesce, că nu cunosce 
decâtă limbagiulă celă mai de rândă ală 
poporului, șl că din vorbirea lui Lucaciu 
nu pote fi în stare să reproducă ni
mica.

După Ioană Costină e invitată să 
se presenteze Avramă Brebanu, parochă 
în Mocira, care se presentă cu totă dem
nitatea consciinței sale de preotă română, 
și a căruia purtare împunătore a pusă 
nu numai pe tribunală, ci și întregă pu-

bliculă în respectă față de acestă preotă 
română. Raportorulii.

8CIR1LE MLKI.
Visita archiducelui Albrecht. Amă 

comunicată, că’ Alteța Sa archiducele 
Albrecht va întreprinde la finea acestei 
luni o călătoriă în Ardelă. Cu acestă 
ocasiune Alteța Sa va veni și la Bra- 
șovă, unde este așteptată pe diua de 1 
Augustă, sosindă aici cu trenulă la 
8 ore 32 minute sera. Aici va fi încuar- 
tirată la hotelulă „BucurescI", unde s’au 
și angajată deja pentru acestă scopă 6 
odăi. In 2 Augustă se va ține o mare 
revistă militară, după care la 5 ore p. 
m. Alteța Sa va pleca cu trenă separată 
la Sinaia pentru a visita părechia regală 
română. In 3 Augustă sera se va în- 
torce la Brașovă, de unde îșl va con
tinua calea spre Aradă.

* * * *

întâlniri numirea de Congresă, la care 
cu dragă participa și eternă regretatulă 
poetă Eminescu și care congresă astăcjl 
s’a strămutată în „cafeneua Schreiber" 
de pe Bulevard.

*

In primă-vâra anului 1876 s’a năs
cută în senatulă țării o mare luptă par
lamentară.

Conservatorii din Centru se năpus
tiseră asupra celoră din Juna-dreptă. 
Atacurile erau îndreptate în contra mi
nistrului de culte de atunci, Titu Maio
rescu., sub cuvântă, că n’ar fi Bomânu. In 
zadară se silea venerabilulă bătrână 
Lascară Catargiu să dovedescă cu do
cumente la mână, că savantulă critică 
s’a născută din părinți români, căci 
membrii Centrului nu voiau să înțelegă, 
răspundândă că Maiorescu pote să fiă 
născută Bomânu, însă nu e națională 
(adecă împământenită).

In timpulă acela zărindu-se în Bu- 
curescl o mulțime de firme cu inscripți- 
unea: „Locandă Națională", „Bărbirăriă

Monumente lui Eminescu. Sub pre- 
ședința d-lui Maiorescu s’a formată ună 
comitetă, care să facă apelă la tinerimea 
română, pentru a contribui la facerea 
unui monumentă pe mormântulă lui Emi
nescu, scrie „Românulă". Planulă este, 
ca împrejurulă mormântului să se facă 
ună grilajă de feră, înlăuntru să se ri
dice o stâncă de marmură și alăturea se 
va planta ună teiu. Se va face ună 
apelă și cătră tinerimea română de peste 
munți, adecă dela noi.

* * *
Fiiulii lui Hurbanfi morttl. pilele tre

cute a murită în Turoțu-Sânmărtină și 
fiiulă marelui naționalistă slovacă Hur- 
bană Bohuslav, despre care scimă, că a 
murită anulă trecută. „Narodnie Listi", 
arătându într’ună articolă ală său per- 
derea ce-o îndură Slovacii prin mortea 
acestui tînără de bune speranțe pentru 
ei, dice între altele, că tînărulă Hurban 
este victima Unguriloră, căci ei l’au go
nită afară din țera lui. Tînărulă Hur- 
bană fusese adecă dată afară din teo
logia ev. diu Pojună, sub pretextulă 
unoră „uneltiri panslaviste". In urma 
acesta fusese silită să trecă în Rusia, 
pentru a’șl continua studiele în Peters- 
burgă.

* * *
„Dragi" ospețî. In 24 1. c. vomă ave 

„fericirea", de a vede în mijloculă nostru 
60 de membri ai Reuniunei ungurescl 
de cântări din Debrețină. Ei voră veni 
la Brașovă cu „nobilulă" scopă, de a da 
ună concertă în favorulă „Kulturegy- 
let“-ului. In semnă de „recunoscință0 
pentru acestă faptă „patriotică", din 
pertene-i putemă asigura de cea mai de
plină absență a Româniloră.

* * *
Secerișul!! în Câmpiă, ca și în cele

lalte părți ale Ardeiului, este de totului 
totă slabă. In urma secetei mari, spi- 
cosele nu s’au putută desvolta, așa că

Națională", „EducațiuneNațională", „Far- 
maciă Națională", „Economiă Națională", 
„Berăriă Națională", în cursă de două 
luni de dile cu începere dela 1 Martie 
și pănă la diua de Arminden a anului 
1876, cădândă două guverne conserva
tors, — la cârma țării a venită Partida 
Națională.

Prin schimbarea guverneloră, mem
brii congresului se sporeau, mai cu semă 
dintre acei Transilvăneni și Bucovineni, 
pe cari Maiorescu îi numise profesori su
plinitori și pe cari guvernulă din cțilele 
tiăbeloră, — care a înlocuită cabinetulă 
d-lui Catargiu, — îi înlăturase pentru 
cuvinte, că n’ar fi Români seu naționali.

Pe lista proscrișiloră era și reviso- 
rulă școlară de atuncea ală județeloră 
Iași-Văslui, florea literaturei nostre 
moderne, poetulă Eminescu, care, numai 
cădândă acală guvernă în flilele schim- 
băcidse din Aprilie, a mai rămasă în 
funcțiune pănă la 3 Iunie, când guver-. 
nulă Partidei naționale, prin telegramă, 
l’a pusă în disponibilitate, seu mai bine 
cjisă, l’a dată afară sub pretextulă orga-

nisării Revisorateloră, în fondă însă, 
pentru că scriindă la rtFamiliau- și la 
„Convorbirl-Literare^, n’ar fi Română sâu 
națională.

Rîdă și acum, când îmi aducă a- 
minte de ună incidență întâmplată în 
acele dile.

Vechiulă meu amică, zelosulă pro- 
fesoră și distinsulă patriotă Vasile Grlo- 
dariu, venindă la BucurescI în erna anului 
1881, se întâmplase să fiă față la o scenă, 
când reposatulă profesoră Barbesă, seu 
Barbescu, nu era admisă la ună concursă 
de chimiă pentru motivulă. că n’ar fi 
Bomânu seu națională.

Amiculă Glodariu, revoltându-se pen
tru o asemenea contestațiune, bătea cu 
pumnulă în mesă, și vocifera, că Barbesă 
e fiiu de preotă română ortodoxă, din 
Glura-Rîului, de lângă Sibiiu. Văcjendă 
însă, că argumentarea sa rămâne fără 
resultată, a alergată supărată la mine și 

'■cu multă durere mi-a povestită celea 
întâmplate.

Ună asemenea casă s’a întâmplată 
și cu mine. îndată la venirea la putere 

a Partidei Naționale, presentându-mă și 
eu la ună concursă de statistică, n’am 
fostă primită, totă pentru motivulă, că 
n’așă fi Bomânu seu națională.

Rămasă într’o perfectă confusiune, 
că ce anume voră fi înțelegândă cei din 
BucurescI prin noțiunea constituțională 
Bomânu seu națională? — mergeamă în- 
tr’una din dile gânditoră dela Congresă 
spre locuința mea.

Trecândă pe strada Mihaiu-Vodă, 
vădă ună restaurantă cu firma: Cămă
tăria Națională, în care întrândă am 
cerută să-mi dee ună cârnațu națională 
pe varză.

Birtașulă, care era ună Nemță scurtă 
și grosO, cu burta plină de bere, mi-a 
răspunsă, că n’are decâtă cârnățăi mici 
cu hreană.

Eu obiectându-i, că decă n’are pen
tru ce atârnă afară o asemenea firmă ? 
Elă, replicândă, îmi dice strigândă:

_Ia ! ! ! Mein Lieber ! ! Hier ist71

olles Natzional: Nemță-națională, Grecă- 
națională, Jidovă-națională und auch 
Krenwurschtl-n. ațion ală. 
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în o parte a comitatului Murâșă-Turda 
bieții economi abia și-au putută înapoia 
sămânța. De asemenea se scrie dela Bis
triță., că din causa secetei pe acolo va fi 
de totă puțind fend. Cucurucjuld și viile 
suntă frumose, der grânele suntă slabe.

* * *

D’odată audă dela o mesă mică de 
marmură ună glasă înecată în rîsă apos- 
trofându-mă:

— „Hei Gallule! Ce credl tu, că la 
Bucurescl cuventulă națională are acelașu 
înțelesă ca la voi înMoțime?! Te înșeli! 
Națională după teoria economiștiloră 
moderni e totă ce se nasce și se pro
duce într’ună stată. De aceea avemă 
astădl în România grâu națională, vină 
națională și vite Raționale. Prin urmare, 
puneți Grallule pofta în cuiu de a mai 
crede, că națională însămneză a fi Hună 
JRomânău !

Privindă înmărmurită spre întreru
pători, ... pe cine vădă ? .... Pe 
poetulă Eminescu, pe care nu-lă mai 
vădusemă de multă timpă.

Ne-amă îmbrățișată și amă prândită 
împreună Krenvirșli naționali în Cărnățăria 
Națională de pe strada lui Mihaiu-Vodă- 
Vitezulă.

Poetulă Eminescu avea o plăcere 
nespusă, ca în momente de distracțiune 
să-mi cjicâ Gali, adecă Română de ori
gine franceză.

Difterita. In Timișulă de susă și în 
Predeală bântue difterita. In Predeală 
chiar și omeni mari suntti atinși de a- 
cestă bolă.

* .
Doctori bulgari la studiu iu Bucuresol. 

Marți sera d-ltk Dr. Babeșă a ținută o 
conferință înaintea celoră patru doctori 
bulgari, venițl să studieze în institutulă 
de bactereologiă din Bucurescl. A vor
bită despre „variolă și vaccinare44, spune 
„Românulă44.

**
Bani prăpădiți. O orecare femeiă, 

Dominik Molnar, a dăruită Kulturegylet- 
ului 2000 fi. pentru colonisarea Oean- 
găiloră. Păcată de banii ce’i i-a dată 
Dumnedeu.

** *
Trachoma. La 10 Iulie n. erau în 

Oprea-Cârțișora 30, în Streja-Oârțișora 
20 bolnavi de ochi (boia egiptenă tra
choma).

Corespondența „Gaz. Trans.“
Șimborulăi-mare, Iulie 1889.

In 30 Iunie st. n. s’a ținută în co
muna Șimborulă-mare adunarea învăță- 
toriloră gr. or. din tractulă Ungurașu- 
lui, despre decurgerea căreia raporteză 
următorele:

La 9 ore dimineța învățătorii — 
afară de 3, cari în scrisă își arătară causa 
fundată a absenței loră — au luată parte 
la sf. liturgiă in corpore.

Sf. liturgiă s’a oficiată prin d-nulu 
preotă din locă, er corulă l’a formată 
corpulă învățătorescă. La utreniă au 
cântată 6 cântăreți din comună, cari 
simtă bine instruațl de zelosulă nos
tru preotă. Poporală a rămasă forte în
cântată.

. Eșindă din biserică, învățătorii au 
fostă invitați din partea ospitalului pre
otă din Chendermală la ună dejună co
mună, după care la 1 oră p. m. se în
cepu ședința. De față erau și vr’o 30 
de poporenl, cari toți răspunseră la po
trivita vorbire de deschidere a domnu
lui președinte cu urări de : „să tră
iescă.44

Mai ântâiu s’au prelesă temele : 
„Conducerea eleviloră din anulă ală 2- 
le» la cunoscerea numărului singulară și 
plurală44 și „Cuădscerea substantivului, 
adjectivului și verbului44 totă pentru anul 
ală 2-lea. Aceste teme au fostă prelese 
prin d-lă învățătoră Simeonă Rotară din 
Bălană.

D-lă Teodoră Păușană, învățătoră 
în Paușa, a prelesă cu școlarii din anulă 

ală 4-lea: „Cunoscerea cercului preto- 
rială și comitatului44, er d-lă Ioană Fer- 
ghetea a prelesă cu școlarii din anulă 
ală 2-lea „Cunoscerea măsuriloră de 
greutate: gramă, deci-gramă și chilo 
gramă.44

După acesta a urmată critica din 
partea membriloră conferenței, cari aflară 
prelegerea d-lui Simeonă Rotariu ca cea 
mai bună, «r la celelalte făcură puține 
observări.

Mare plăcere li-a făcută după a- 
cesta ascultătoriloră frumosa disertațiune 
„Pentru-ce a creată Dumnedeu pe omă ?“ 
a d-lui Simeonă Rotariu din Bălană, 
care a cetită și disertațiunea învățăto
rului din Trăsnea despre „Folosulă po
rn ăritului.44

In urmă s’au încassată taxele și s’a 
reconstituită comitetulă pentru noulă pe- 
riodă de 3 ani, alegendu-se totă foștii 
funcționari. După-ce s’au mai discutată 
diverse propuneri, d-lă preotă din Dolu 
printr’o vorbire mulțămi participanțiloră 
pentru zelulă arătată, accentuândă zelulă 
dlui învățătoră Simeană Bălană, pe care’lă 
înfățișeză ca modelă.

După acestea d-lă președinte încheia 
șudința printr’o frumosă vorbire, er 
d-lă învățătoră din Chendermală ne 
învitâ pe toți la ună prândă comună.

înainte de a încheia, mă simtă da
toră a esprima recunoscință și sinceră 
mulțămită d-lui președinte Gavrilă Mu- 
reșianu, preotă în Șimboră, pentru mul
tele ostenele și viulă interesă ce-lă ma
nifestă față cu acestă Reuniune la totă 
ocasiunea, luândă parte la tote adunările 
acesteia, chiar și în cele mai depărtate 
locuri, și fâcendă totă posibilulă pentru 
înaintarea ei. Unii participanta,

Serbarea națională din Parisu.
Aniversarea de 100 de ani a dăre- 

mărei Bastiliei s’a serbată în diua de 
14 Iulie n. în modă măreță, cu totă 
ploia ce a cădută.

Inceputulă serbărei a fostă anunțat 
dimineța prin împușcături de tunuri. In 
curendă după aceea se vădură (cutrie- 
rândă stradele reuniunile și societățile 
cu musică și cu steaguri.

Societățile alsațiane-lotaringice și 
ligiștii patrioțl se duseră la statua Stras- 
burgului și depuseră corone pe ea.

Vr’o 300 de Cehi s’au dusă pe piața 
republicei și au depusă pe statua repu- 
blicei o cunună, ținendu-se și o vorbire.

Serbarea principală a constituit’o 
revista militară pe Longchamp înaintea 
președintelui republicei și sub comanda 
generalului Saussier. Tribunele erau pline, 
îmbuldela lumii nespusă de mare. Pre
ședintele republicei a fostă întâmpinată 
cu strigăte de „să trăiescă44 elă și repu
blica, trupele presentară arma, trîmbițele 
răsunară, tote musicile militare întonară 
Marsiliesa și tunurile bubuiau.

începu apoi revista cu defilarea tru- 
peloră, care au fostă cu entusiasmă sa
lutate de mulțime. Cu totă plăia, defila
rea a eșită strălucită. Trupele au arătată 
și de astădată progrese vrednice de luare 
aminte. Peste totă revista a oferită un 
spectaculă militară în totă privința demn 
de văcjută. De rendulă acesta se for
mase ună despărțământă de tiraliori din 
tote coloniile; acești soldați în costumele 
loră pitorescl, precum și călăreții arabi, 
au fostă viu salutați. Mai interesantă din 
punctă de vedere militară a fostă defi
larea infanteriei de liniă, care s’a dove
dită cu totulă corectă și destoinică, în- 
tâmpinândă recunoscință tuturoră mili- 
tariloră. Defilarea regimenteloru de cava
leria a avută de astădată mare efectă. 
Toți călăreții grămădiți pe Longchamp 
călăreu în galopă repede, Când deodată 
s’au oprită fără veste înaintea tribunei 
președintelui salutându-lă prin plecarea 
săbiiloră. Acestă spectaculă a provocat 
aplause frenetice.

Judecata unanimă e, că trupele s’au 
distinsă prin bună atitudine și precisiune 
a mișcăriloră, dice corespondentulă lui 
„N. fr. Presse44.

Ambasadorii Germaniei, Austro-Un- 
gariei și Rusiei au lipsită, din contră 
ambasadorii celorlalte puteri și ai state- 
loră mai mici au fostă de față. Mare in
teresă au provocată prinții anamiți în 
costumele loră pitorescl, Regele Negriloră 
Dinah Salifu cu soția sa și alțl prinți 
africani și asiați.

Omeniloră din colonii li-s’a dată 
ună prândă sub cerulă liberă, așa că 
putei vede la mese lungi grupe întregi 
de Anamiți, Chinezi, Negri ș. a. în cos
tumele loră pitorescl.

Sâra a fostă o iluminațiă splendidă, 
turnulă Eiffel lumina jură împrejură în 
mare depărtare. Orașulă întregă a fostă 
împodobită cu stindarde, ce atârnau mai 
la fiecare casă.

DemonstrațiunI nu s’au întâmplată 
altele, decâtă, că Boulangiștii s’au adu
nată înaintea localului diarului boulan- 
gistă „La Presse44, au strigată „să tră- 
escă Boulanger44 și au cântată cânteculă 
acestuia „Enrevenant de la revue.44 Câți 
va republicani, cari au fluerată și au stri
gată „josă cu Boulanger44, au fostă ata
cați, bătuți cu bastone și cu umbrele, și 
li s’au luată pălăriile. Apoi înaintea 
statuei Strassburgului, pe pieța Concor
diei, Boulangiștii cu Deroulede, Laguerre, 
Susini și alții în frunte, cu eșarpele loră 
de deputațl, s’au adunată de au depusă 
cununi pe statuă. Deroulede vru să vor- 
bescă, ună comisară de poliția vru să-lă 
aresteze, mulțimea strigă „trăiescă re
publica, trăiescă generalulă44, se aruncă 
între comisară și Deroulede, unii sugru
mară pe comisarulă, care abia a putută 
fi scosă din mulțime de polițiă nu- 
merdsă.

Altfelă serbarea n’a fostă turburată. 

în Germania. Dintre operele lui mai de 
valore suntă poesiile epice „Ahasver in 
Rom44 și „Der Konig in Sion44, apoi ro- 
manulă „Aspasia44, comedia „Lord Lu
cifer44 și colecția de poesii lirice „Sinnen 
und Miennen.44

Baiu în Parisu. La 10 Iulie a fostă 
în Pari-ă ună baiu, arangiată de cătră 
esposanți, stată și orașulă Parisă. Pen
tru participare la acestă bală s’au făcută 
nici mai multă, nici mai puțină, decâtă 
35,000 invitări.

Tumulii EifFel. Se facă o mulțime 
de calcule asupra turnului Eiffel, așa de 
esemplu: 1 chilogramă de turnă Eiffel 
ar costa 1 leu; decă cumva direcției es- 
posiției i-ar trăsni prin capă gândulă 
de a transporta pe rote turnulă în 
Francia, ca să scutâscă pe cei slabi de 
pungă a-lă vede, i-ar trebui numai de
câtă 100 trenuri de marfă. Prin Parisă 
ddr jumătate din toți caii companiei 
centrale a omnibuseloră de acolo l’ar 
putea urni din locă. Pănă acolo a mersă 
curiositatea, încâtă s’au numărată și șu- 
rupunle: 2 milione și jumătate de șu- 
rupurl străbătândă 7 milione găuri, țină 
turnulă în pici ore.

Cursul« pieței JBrașovd
din 19 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă - „ 9.38 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - „ 9.44 n 9.47
Lire turcescl - - - „ 10.66 10.70
Imperiali - - - - „ 9.66 n 9.70
GalbinI „ 5.56 H 5.62
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 102.- n —. —

RU/ n n n u /o „ 98.59 H 99.-
Ruble rusescl - - . „ 120. - „ 121.-
Discontulă - - - - 672—8°/o Pe ană.

Cursnln Ia bursa de Viena 
din 18 Iulie st. n. 1889.din 18 Iulie st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/n ------ 100.05
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 95.15
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 ferate de

ostă ungare (3-a emio’une) - - 112.25 
Bonuri rurale ungare ----- 104.S0
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - . . _ 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - . 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 105._
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .................................. 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului . . 127.25
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.90
Renta de argintă austriacă - - - . 84.70
Renta de aură austriacă...................... 109.85
LosurI din 1860 ------- 141._
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5,04
Napoleon-d’orI....................................... 9.46*/ 2
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.25
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.05

După trecerea unui timpă dela în
tâlnirea Dostră, eu am intrată la ună 
diară liberală, er elă la altulă conserva- 
toră și remânendă aceiași amici intimi 
ca și mai nainte, frecventamă regulată 
Congresulă, unde de câte ori ne întel- 
neamă, salutarea nâstră obicinuită era : 
— Ai capitală?

Celă care avea capitulă, plătea apoi 
prândulă pentru amândoi în acea di.

Sub cuvântulă capitală înțelegiamă 
prețulă colaborațiunei, care pentru mine 
era dela 5 pănă la 7 lei pe ȘÎ Pe 
care îi primiamă di cu di dela Adminis- 
tratorulă (jiarului unde locuiamă.

Când nici unulă n’aveamă Capitală, 
prelungeamă ședințele Congresului și 
bârnă apă rece.

Intre membrii Congresului domnia 
sinceritate și armoniă, orl-care ar fi fostă 
vederile loră în materiă politică, socială 
și literară.

In primă-vera anului 1881, depăr- 
tându-mă de Bucurescl, m’am despăr
țită de ilustrulă poetă pentru câtva 
timpă. Ga’ulu.

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

SegiiediîlU, 19 Iulie. Precum se 
anunță aci din Crișuld mare, fe
meia îmbrăcată în negru, care e 
căutată, a fostu descoperită în per- 
sdna locuitdrei din Seghedinu Fer
dinand Telkes, care a căletoritu 
cu fata ei de 13 anî îmbrăcată în 
haine, de băetu. Ea a fostu ares
tată și escortată la Timișbra. E 
aprdpe sigură, că fata femeei Tel
kes a trasu numerile.

Viena, 19 Iulie. Maiestatea Sa 
plecă în 10 Augustu în Germania, 
în 11 Augustu sosesce în Dresda, 
visiteză pe Regele Saxoniei, la 4 
bre după amec[î sosesce în Berlină 
și petrece acolo patru c|ile. In 15 
Augustu se’ntbrce înderetu.

DIVERSE.
Robert Hamerlingu, poetulă, a murită 

Sâmbătă în Gratz. A fostă de 59 de 
ani. Pesimistă și socialistă, elă e unulă 
dintre cei mai cunoscuțl poeți moderni

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

' „ALBINA", 
Mtnffl le creflitil și le econoiBii 
filiala, Brașovu 

HSCOMPTEZA E1MESSE BENE 
cu «%, 

actfrdă împrumuturi cambi
ale CU d'/aVo'^Vo. caripelângă 
o reducere corespuncjetore a 
sumei cambiului și întru câtu 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potu și de 
mai multe ori prolong!.

Informațiuni mai de aprope se 
potu lua cțilnicu în biroulu insti
tutului, piață No. 90 dela 8—2 
ore d. a. 87,7
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DESCHIDE ABONAMENT PE ANUL 1889 
la

AMICULU FAMILIEI, piariî beletristicii și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiuni.— Cursulfi XIII. — Apare în 1 și 15 c[i 
a lunei în numeri câte de 2—3 c61e cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
_  mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl 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 totă nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloru 
din fa.miliă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, platibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piaru bisericescu, scolaru și literarii — cu ilustrațiuni. — Cursulu XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 272— 3‘/2 c61e, și publică portretele și biografiile arcliiereilorii și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totfi soiulu de a- 
mp.nnnte și soiri cu preferința celorfi din sfera bisericescă, scolastică și literară.—Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, platibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisti totu ală patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

Tottî de aci se mai potu procura și următdrele cărți din editura propria:
Renascerea limbei românesciîn vor

bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Merinde dela școlă seu învățaturi 
pentru poporu culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povSțuirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună cliară de 
școlă, ce și-la făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiors din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povSțuirl primite dela învâțătorulă 
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 cobzariulu. Novelă origi
nală e Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

Idealulă perdutu. Novelă originală 
Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 

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

Miseriile sociale. Novelă de Pau-
> C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr. 

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

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

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

Bunica și Nepoțelulu. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețulă 10 cr.

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

Eld 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.

de
15

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

lina

de

de

Ifigenia în Tauria. Tragediă 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 portretulă M. S. Reginei Româ
niei. Prețulu 15 cr.

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

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

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

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

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

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulă 

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

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

noi — la Români. De V. G-r. Borgovan. 
Prețulă 15.

Manuală 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 mă uita. Colecțiune de vier
suri funebrali, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

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

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

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

Prin morte la victoriă. Comedia 
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 unui e- 
semplară 30 cr.

Cuventărî bisericesc! în tote săr
bătorile de peste ană de Ioanii Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui T.
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se vinde cu prețulă numai de 50 cr 
esemplariulă spedată franco.

Manuală catechetică pentru primii 
ani scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 
de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vicară archiepis- 
copescă în Făgărașă.—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 s6 o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
sS fîă 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-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.

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

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

gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosu 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

Miculu mărgăritară 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.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei 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. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.

Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă sS 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 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 sârbătore, — 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.

Cuventărî funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Papiu. — Acestă 
volumă de peste 24 cole cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însâ 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 cdle urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 —a muierei dela bărbată, 3 
— a părintelui dela fii, 4 — a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9— 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune 11—dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrali 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrali. Prețul . unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

Cuventărî bisericescl, 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 recensată favoritoră și lăudat 
și de foile străine.—Prețulă unui esem
plară spedată franco e numai 1 fl. 50.

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

acțîile tuturoră bănciloru române cu prețurile cele mai bune. 'W1
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