
RedacUuuea, AdminisîiatiMca si 
TiDOgratta:

BRAȘOVU, piața mare Nr 22. 
Scrisori netranaaie nil se pri 
naescii. Manusorip-e nu se re

trimită I
Blrourils de mumii: 

Brujovu, piața mare Nr. 22. 
înserate mai primea cu în Viena 
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Brașovu, 14 Iulie.
In Munchen, capitala Bavariei, 

se întrunescG pentru a șeptea oră 
gimnasticii germani într’ună con- 
gresu, și acesta întrunire fiindu 
împreunată cu diferite serbări, con
cursuri, petreceri, iau parte la ea 
și gimnastici din alte state, nu 
numai cei din Germania.

Așa între alții iau parte și 
membrii reuniunei germane de 
gimnastică din Bucuresci, cari au 
și trecută p’aci Mercurea trecută 
cu unu trenu separată.

Ca acestă ocasiune, la gara 
de aci au fostu primiți cu musica 
și ospătați de colegii loru germani 
din locu, și se înțelege că n’au 
lipsitu nici toastele pentru popo
rul u germană.

Acestă manifestațiă a elemen
tului germanu la gara din Brașov 
i-a căcfutu greu reptilei din Clușiu 
și face imputare celoru cari au 
organisatu trenulu separată, că 
„mai bine se fi făcutu alte lucruri 
mai folositore, debrece, în urma 
rușinosei primiri ce au făcut-o cu 
câți-va ani mai nainte gimnasticii 
germani celoru maghiari, nu me
rită aceia să se apropiă nici unu 
Maghiaru de ei.“

Reptila bugetară face alusiune 
la congresulîî gimnasticiloru ținutu 
în Dresda, unde gimnasticii ma
ghiari, uitându-șl că nu suntu nici 
în Debreczen nici în Kecskemet, pă
șiseră demonstrativă cu „rnaghia- 
rismulă“ loru. Era cu neputință 
se nu supere acestă atitudine pe 
Germani, cari cunoscu tdte unel
tirile guvernului ungurescu și ale 
păturei koșuthiste-kulturegyletiste, 
în contra elementului germanu, — 
ca și în contra tuturoru naționa- 
litățiloru — cu scopu de a-lu îm- 
pedeca în desvoltarea lui națio
nală și cu timpulu a-lu maghiarisa. 
Gimnasticii germani au și datu 
espresiune în fața „ colegiloru“ 
lorii maghiari nemulțămirei și in- 
dignărei loru pentru cele ce le 
suferii Germanii de sub stăpâ

nirea ungurescă. De aci mânia 
reptilei.

Der când nici organisatorii 
trenului separată nu suntu Ma
ghiari, nici cei cari i-au primită 
la gară pe gimnasticii germani 
din Bucuresci nu suntă Maghiari, 
ce o face pe reptila se-și verse 
veninulă pe nisce omeni, cari n’au 
făcută vr’o demonstrațiă anti-ma- 
ghiară, ba n’au nici în clină nici 
în mânecă nici cu reptila din Clușiu 
nici cu alți șoviniști kossuthiști- 
kulturegyletiști ?

Foculă ei e, că a fostă la gara 
Brașovă, la o închipuită gară ma
ghiară dintr’o închipuită Maghiariă, 
o manifestațiă a vieții germane, 
că s’a strigată „hoch“ și nu „eljen44, 
că musica a cântată marșuri și 
cântece germane, er nu de ale lui 
Kossuth.

Ar fi vrută foia bugetară să 
se organiseze trenulă separată 
pentru înscenarea vr’unei mani
festații „patriotice41 - antidinastice 
ca la Turinu, ori a vr’unei 
manifestații kultureg yletiste-anti- 
naționaliste ca la Clușiu și altele 
de felulă acesta.

Astea le pbte face Kulturegy- 
letulu cu aderenții lui, intrândă 
asemenea manifestații în cadrulă 
programului activității sale. Nema
ghiarii nu înțelegă a se manifestă 
altfelă nationalicesce decâtă ca 
ceea ce suntă.

Câtă pentru apostrofa din urmă, 
că „gimnasticii germani nu merită 
se se apropiă de ei nici ună Ma
ghiară41, e de prisosă făcută, pen
tru că gimnasticii germani din Bu
curesci și din Brașovă nici n’au 
așteptată pe nici unulă se se a- 
propie de ei, n’au simțită acesta 
nevoiă, precum nu se va simți nici
odată nevoia unei asemenea apro- 
piărl, în împrejurări ca cele de ac|I, 
de nici o naționalitate nemaghiară.

Amiciția și frăția numai pe 
respectulă reciprocă ală limbii și 
naționalității, și pe esercitarea drep- 
turiloră egale politice și naționale 

se pote ’ntemeia. Pănă ce nu va 
fi așa, nu păte fi vorba de-o apro- 
piare între Nemaghiari și Ma
ghiari.

ZDTZsr
Alianța triplă și Turcia.

„Novostiu scrie : Pănă acum se pare, 
că Anglia nu s’a hotărîtO, ca să se ală
ture la liga de pace, se silesce însă, ca 
să facă pe alte state să se alăture la 
acestă ligă, cum d. es. pe Bulgaria, Ro
mânia, Serbia, Italia și în fine pe Tur
cia. Vrândă ca să-și asigure deplina li
bertate de acțiune, voesce totodată să 
întărescă alianța triplă. Vedemă, că 
chiar și puternica Germaniă, care cu 
atâta ambițiune a declarată, că nu se 
teme decâtă de Dumnedeu, neîncetată 
încheiă alianțe, pentru a-’șl asigura suc- 
cesulă. Nici Anglia n’ar întârdia s’o facă 
acesta, decă n’ar esista în Europa două 
grupuri de alianțe contrare. Ea voesce 
față cu aceste alianțe să-și țină mânile 
libere, voesce adecă să le echilibreze. 
De aceea umblă ea, ca față cu puterea 
armată a Rusiei și Franciei, să opună o 
putere armată de aceeași forță. Decă Ru
sia și Francia ar fi în preponderanță situa- 
țiunea Angliei în Orienta ar deveni forte 
dificilă; de altă parte însăși preponderanța 
triplei alianțe ar despoia pe Anglia de 
ori ce influență a sa în Orientă. E lucru 
naivă a susține, că pe Anglia o amenință 
în Orientă numai Rusia, deorece Con- 
stantinopolulă prea ușoră pote să ajungă 
și în mâna Germaniloră. De aceea Anglia 
tocmai așa nu doresce ca să învingă 
Austria, precum nu doresce, ca să învingă 
Rusia. Interesele Angliei numai prin 
echilibrulă puteriloră continentale potă 
să fiă păzite. Din momentulă, în care 
Serbia s’a smulsă de sub influența Aus
triei și de când în Viena au începută a 
se ivi neîncrederi și față cu România, 
de atunci alianța triplă în Peninsula- 
Balcanică a începute a se clătina. Pentru 
restabilirea echilibrului nu rămâne alta, 
decâtă ca să atragă și pe Turcia în tripla 
alianță. Nu este însă încă sigură, că va 
succede acesta. Scie forte bine Turcia, 
că pănă când dureză încă emulațiunea 

între cele două grupuri aliate, pănă a- 
tuncl ea nu este periclitată; îndată ce 
însă unulă ori altulă dintre cele două 
grupuri va învinge, (filele rămânerei Sul
tanului în Constantinopolă suntă numă
rate, în celă mai bună casă însă Turcia 
îșl va perde teritoriulă din Europa. De 
aci se esplică atitudinea atâtă de pasivă, 
ce o observă Turcia față cu cestiunea 
bulgară. Porta numai atunci va eși din 
reserva sa, când vre-una dintre puteri se 
va amesteca de faptă în afacerile din 
Orientă. A se alătura la tripla alianță, 
nu este în interesulă ei și de aceea ni- 
suința, de a câștiga pe Turcia pentru 
tripla alianță, va rămâne fără de suc
ceed.

Pregătiri militare rusesc! și italiano.
„Standard" aduce scirea, că la gra

nițele Armeniei se facă numărose con
centrări de trupe rusescl. Ba numita 
foiă susține apriată, că în timpulă de 
față se află în Caucasă 80 de mii de 
ostași rusescl. Se vestesce, că și Italia 
se pregătesce de răsboiu. întocmirea 
flotei se face cu o activitate febrilă. In 
Veneția se lucreză, chiar și noptea, la 
lumină electrică. Vestea despre demi- 
sionarea ministrului de răsboiu Viale Ber- 
tole, care a fostă desmințită în modă 
oficială, a fostă urmarea unei neînțe
legeri avute cu Crispi; Crispi ar fi disă 
adecă, că pregătirile se facă prea încetă. 
Din astă causă și ministrulă de marină 
Brie a vrută să-și dea dimisia.

SCIRLLE OILEI.
Descoperirea Ardealului. In revista 

ungurescă „Szâzadok“publică „istoriculău 
„ungură“ Hunfalvy o seriă de articull, 
în cari polemiseză cu d-lă Xenopolă, 
distmsulă nostru istorică. Ansă la acesta 
i-a dată istoria mai nouă a d-lui Xe
nopolă, în care se confirmă faptulă, că 
dela anulă 270 încependă și pănă adl, 
Dacia a fostă ne’ntreruptă locuită de 
Români. Acesta, se înțelege, nu’i place 
jupânului Hunfalvy și de aceea se apucă 
din nou să macine în ventă „dovedindu, 
că la venirea Unguriloră nici nu esistau 
„Romunyl“ — cum ’i numesce elă — 
Nici Ardea,Iutii dice, că nu a esistatu în-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(5)CONSCmț/L LATINITĂflI INTRE ROMÂNII
DOT SBCOLII TBBOUȚI.

Conferință rostită la Ateneu de d-nul V. A. Urecliiă. 
(Urmare și fine.)

Consciința latinităței, îmboldită de 
nedreptățile dilei, cădută în principate, 
ia în Ardelă, ună momentă ună avântă, 
care o împinge pănă la erorile esagera- 
țiunei. Petru Maioră, ca să probeze 
purulă sânge de Latină din vinele nostre, 
inventeză doctrina, că Dacii a-t peritti 
toți în răsboiele cu Traiană. Patriotismulă 
școlei dela Blașiu a putută fi sfădită 
uneori cu sciința, der nici odată cu in
teresele nobile ale naționalităței.

In Moldova consciința latinităței nu 
este înădușită de domnia fanariotică. 
Iacobă metropolitulă cere, ca în școla 
domnescă să se învețe latinesce, căci fără 
acestă învățături, pe care adi o respingă 
domnii patroni ai școleloră reale, „nu se 
pote împodobi limba moldovenescă“.

Primele nostre cărți didactice cu

prindă urme necontestate ale esistențel 
consciinței latinității. Vedeți, bună-dră, 
o simplă carte de aritmetică, tipărită de 
Anfilohie Hotiniulă la 1795 Decemvre 
11. — Ilustrulă autoră cerceteză măsu
rile de întindere romane, francese, etc. 
și le compară cu cele românescl. „Este 
o minune, cum s’a păzită într’acestă țeră 
a nostră o măsură atâtă de veche (cea 
romană), potrivindu-se cu măsurile lui 
Vespasiană împăratulă. A Parisului vine 
mai mărită aprope cu două degete decâtă 
acesta a Romei, er a nostră întocmai. 
Apoi nu este de mirare, că noi suntemu 
mai Latini ca Francesii...

Și ca să probeze odată mai multă 
acesta, adaugă, că dintre tdte nemurile, 
cari se tragă dela Latini, numai nemulu 
nostru a păstrată la norodulă de josă 
cifrele romane, crestate în răbojele sale, er 
Franțuzulă și Italianulă numai decă în- 
veță carte, scie acele cifre.

*
întrebă, dice D. Lejean, multă re- 

gretatulă geografă francesă, întrebă la 
Constantinopolă pe ună Armână, de 
ce nemă este ? Elă îți va răspunde :

— Suntă creștină !
Pe consciința naționalităței s’a su

prapusă religiunea și a înădușit’o.
Nu așa este cu Românii, chiar și 

cei mai agravați.
Ună vestită cercetătoră francesă ală 

etnografiei Peninsulei-Balcanice întră 
într’o di, acum 25 de ani, în localitatea 
„Călării^ din Macedonia. Aci întâlnesce 
ună mândru flăcău, pe care’lă întrebă în 
grecesce: cum se chiamă sătulă ?

— Nu sborimil grecesce, răspunde flă- 
căulă. Sboresce aromânesce!

— Ce nemă ești d-ta, decă nu ești 
Grecă ?...

— Io hiu Armână...
— Ești Armenii?
Nu vrute oaspe... (adecă iubite amice) 

dice cu mânia Eu hiu Armânii., hiu dela 
Roma!

Și acelu țărână macedonenă, care 
îșl apăra cu năcază originea, habară 
n’avea, unde vine Italia !.. Totă așa păți., 
la Mezzova (Amincio) și Săracă !

Suntă câțiva ani, guvernulă aus
triacă a rânduit o comisiune etnografică, 
care să catagrafieze diversele națiuni din 

imperiu. Acestă comisiă de catagrafiă, 
în Istria, la îndemnulă Slavilor, voise 
să înscrie între Slavi pe Românii din Va
lea arsă... Consciința acestui mică poporă 
deacolo se revolta și Valearsenil strigau 
cătră comisiune:

Nu suntemă Slavoni.... Noi govorimu 
romanesco, adecă grăimu romănesce.

Grăimu romănesce !I
Etă vechiulă strigătu de recunds- 

cere ală Româniloră dela finele secolului 
treută încoce.

In seculara luptă cu lumea slavică, 
ce descântecă ne-a depărtată dela ea și 
a împedecată contopirea nostră în acestă 
simpatică rasă, de o religiune cu noi ?

GraiulU româneștii! Sârbu, Cavaleră 
Stamati, Gonata, Nacu.... au scrisă, o 
scimă, și în rusesce, în mijloculă Basa
rabiei, că nemulă moldovenescă și mun- 
tenescă și ardelenescă este dela Roma

in lupta din urmă seculară și ea, cu 
Fanarioții, — Grecii puternici de puterea 
ce dă superioritatea de cultură, n’au is- 
butită să facă măcară să mifască cons
ciința latinităței în poporulă română... De
parte de a ne învăța ei, Grecii, să scimă 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI___________________________________ Nr. 158—1889.

nainte de venirea Unguriloru, deorece nu
mirile geografice au devenită cunoscute 
numai pe timpulă domnirei St-lui Ște
fană. Lucrurile, dice marele „istorică" 
maghiară, nu stau așa precum le arată 
Xenopolă și precum o credă acesta și 
istorici de renume; acești istorici însă 
nu cunoscă nici istoria, nici geografia 
Ardealului. Așa dice Hunfalvy și o fi 
avendă „dreptate", dovedă împrejurarea, 
că nici unuia dintre istoricii din lume nu 
i-a plesnită prin minte, că Ardelulă a 
fostă descoperită de Unguri. De nu era 
Hunfalvy, pote nu s’ar fi mai aflată ni
menea, care să potă da de urmele aces
tei „descoperiri". Ce ignoranță !

** *
Secerișulu. Din Orăștiă se scrie, că 

secerișulă sămănăturiloră de tomnă este 
aprope terminată ; ordulă încă a începută 
a se secera. Resultatulă este peste aș
teptare slabă, mai alesă cu privire la 
grâne. Grânele de primăveră și ovăsulă, 
sămănate în locuri mai ridicate, suntă 
mulțămitore. Cucurudulă e forte promi- 
țătoră. Din Kezdi-Oșorheiu se raporteză, 
că pe acolo semănăturile de tdmnă dau 
resultate de mijlocă, cele de primăveră, 
peste totu clisă, bune. Fână a fostă pu
țină, otavă nimică, pome asemenea ni- 
mică. Seceta e mare în ambele locuri.

** *
Uneltiri de maghiarisare. Se dice 

că prin mijlocirea deputatului dietală 
din Deva, ministrulă ungurescă Baross 
ar fi avisată deja 13,000 fl. pentru zi
direa unui asilă de copii în Simeria; 
afară de aceea, ministrulă ar fi pusă în 
perspectivă încă 700 fl. pentru întocmirea 
acestui institută. In tomnă se dice că 
va primi și Deva ună asilă de copii. 
In Hunedora și Orăștiă asilurile de copii 
suntă deja în activitate. In PetroșenI 
încă se va deschide în curendă asilulă.

Repețimă ce-amă mai disă: să-șî 
ferescă Românii copiii de aceste cuiburi 
de maghiarisare.

** *
Mina dela Boița. înainte cu câțl-va 

ani cumpăra ună Prusiană, anume Hein
rich Klein, mina de aură și de argintă 
dela Boița, lângă Deva, dela cei dintâiu 
proprietari, cu 150,000 fl., spune „Sieb. 
D. Tgbltt." Acum a vândută Klein mina 
cu 2 milione mărci „Băncii dresdiane" 
din Berlină. Se vorbesce de investițiunl 
forte mari, ce are să le facă în Boița 
Banca numită.

* #
In contra modei la militari. Minis

trulă comună de răsboiu a ordonată, ca 
nici ună oficeră să nu porte pantaloni 
de veră de altă colore, decâtă sură-gal- 
benă, ca a pantaloniloră de pânză ai 
soldațiloră. Pănă acum unii oficeri pur
tau pantaloni suri ca fumulă, alții surl- 
gălbui.

*
* *

Condamnata „Biserica și Scola" din 
Aradă scrie: „Procuratura regescă de 
stată a intentată procesă contra cutărui 
Virgiliu Miculescu din Secusigiu pentru 
calumniarea preoțimei nostre prin ună 
articulă publicată în foia maghiară din 
locă „Arad es Videke." Afacerea acesta 
s’a pertractată în 5/17 1. c. și inculpa- 
tulă nepresentându-se a fostă condam
nată în absență la 4 luni închisore, trei 
sute florini pedepsă în bani și la supor
tarea speseloră procesuale."

Ce soiu de „Română" pote fi acela, 
care insultă preoțimea română în foile 
dușmaniloră noștri ?

* * *
Pănâ’n verfulă turnului Eiffel. La 18 

Iulie n., spună foile vieneze, a sosită 
din Parisă în Viena Zekiria-pașa, gu- 
vernatorulă din Monastiră (Bitolia, în 
Macedonia), însoțită de secretarulă său 
Vlădica. Acesta, în urma unui rămășagă, 
s’a suită acățărându-se pe din afară pănă 
în verfulă turnului Eiffel și comisiunea 
esposițiunei l’a decorată cu medalia de 
aură. Vlădica e nu numai gimnastică 
escelentă, ci și artistă în scriere (psilo- 
grafă), elă scrie pe capaculă unui cesă 
de buzunară 20,000 cuvinte și pe o carte 
de corespondență 300,000 cuvinte. Vlă
dica e Română macedonenă.

*
# £

Focu mare a fostă la 20 Iulie n. în 
orășelulă Paks, comit. Tolna. In timpă 
de două ore au rămasă' pe drumuri 400 
de familii, mai alesă țărani. Au arsă 
vr’o 400 de case. Sărmanii nenorociți 
stau sub cerulă liberă prin cimitere, pe 
locurile libere și pe strade. Se dice că 
au căclută jertfă focului mai multe vieți 
omenescl; mulțl copii lipsescă. Sărma
nele mame îșl caută desperate copiii, și 
nu'i găsescă. Tote animalele din casele 
distruse de focă au perită. Dintre edi
ficiile publice au arsă casarma și școla 
ev. Cele mai multe case arse erau aco
perite cu trestiă, multe din ele au fostă 
asigurate.

❖

Lotâria reuniunei femeiloru din Iași. 
De câtva timpă suntemă ne’ncetată în
trebați de ună numără de vr’o patrudecl 
de Români numai dimprejurulă Brașo
vului, decă nu cumva scimă, de s’a 
trasă ori nu lotăria organisată tide Reu
niunea femeiloră din Iași. S’a întrebată 
chiar la reuniune în Iași, prin carte de 
corespondență—noi înși-ne amă văcjut’o— 
și cu tote astea omenii nici ună răspunsă 
n’au primită. Intrebămă deci biuroulă 
reuniunei femeiloră din Iași: cum stă lu- 
crulă cu lotăria?

* ♦
Musică. De astăcli încolo cântă erășl 

în fiăcare seră capela lui Pongrâcz în 
restaurațiunea Mehsner.

Continuarea raportului
în procesuld părintelui Lucaciu. 

Sătmaru, 13 Iulie 1889.
(Urmare.)

Procurorul^ Bozirmenyi , continu- 
ândă: In contra lui Pap Zs. și soți apă
rarea a voită să escepționeze; aceste 
escepțiunl însă parte suntă nemotivate, 
parte suntă obiecționate. In contra lui 
Duma V. nu se face nici o alegațiune 
deși și acesta a mărturisită totă ceea 
ce a disă Pap Zs. și Liptâk. Nu este 
dâră nici o îndoielă, că espresiunile in
criminate au fostă în adevără rostite. 
Cumcă aceste espresiunl și espectorărl 
suntă și acomodate, ca pe ună publică 
de pe cea mai inferidră treptă a culturei 
să-lă potă ațîța și agita, se vede și se 
adeveresce și prin simpla cetire a ioră. 
Pentru-că, decă în gura massei neculte 
românescl se dau astfelă de espresiunl 
contra statului, că: „ore ce caută aici acest 
Valachă"; când înaintea acestoră fanatici 
orbi se clice> „câ Ungurii întră în sanc
tuarele nostre, acolo legile bisericescl 
le calcă în picidre", când li-se dice, că 
de limba , religiunea și naționalitatea 
loră vreu să-i despoie ; decă se dice 
acestui sărmană poporă română, că deși 
din banii loră se acopâră lipsele țerii, 
totuși Românii nu căpătă pâne, ci încă 
îi apasă mai tare, că nu află nicăirl drep
tate, ori unde se întorcă; — nu e nici 
o îndoielă, că acestea din gura unui pre- 
otă română cu totă ponderositatea posi- 
țiunei sale preoțescl, rostite cu tonulă 
amarei esacerbărl și cu gura setosă de 
sânge, suntă acomodate să ațîțe spiritele 
ascultătoriloră proști; nu e nici o în
doielă, că suntă chiar bine cumpănite și 
corăspundătore, ca în inimile ascultăto 
riloră să se stârnescă ura și ostilitatea 
în contra gozului de Unguri.

Vasiliu Lucaciu negă, că elu ar fi 
făcută aceste espresiunl cu scopă de a- 
gitare și se ascunde sub aripele §-lui 175, 
care § poftesce intențiunea. Acesta însă 
este ună pretextă vană, pentru că în ce 
privesce intențiunea, deși nu ar fi altă 
adeverință, e destulă fapta, cuprinsulă 
vorbirei, după ce însuși acusatulu recu- 
cunosce, că a vorbită în tonulă celei mai 
amare esacerbărl.

Cele următore numai mă proptescă 
și mă întărescu.

Vasiliu Lucaciu, ca omă cu cultură 
multă mai superioră decâtă de rendă, 
cunăsce bine influința unei vorbiri la 
ocasiunl de acestea, ar fi putută să scie 
der, că acăstă vorbire nu va trece numai 
așa fără urme. A sciută positivă, că 
vorbirea lui va influința în modă agitătoră 
asupra iuimei ascultătoriloră săi neculțl. 
Acesta ar fi trebuită să-o considere den- 
sulă înainte de conferință, totuși o-a 
făcută, prin urmare e intențiune la mij
locă, și așa §-ulă citată, de sine cade.

Dr. Vasiliu Lucaciu e prea inteli
gentă, decâtă se fi uitată, că cine suspi- 
ționeză și agiteză. Vorbirea sa furnică 
de insinuări, ceea-ce apare șijdin espunerea 
aplicării articulului de lege, tȘisă ală na- 
ționalitățiloră din a. 1868.

Acuma trecă la altă parte, la soli
citarea causei din anulă 1887 sub Nr....
și mă oeupă cu părțile agravatore ale 
acestei solicitări, cu procedura învesti- 
gătore și doveditore. Fiind-că procura
tura s’a fostă oprită de cătră tribunală 
dela aceste date argumentătorie, acum 

numai la opinia publică mă provocă, să. 
judece, decă V. Lucaciu a ținută acestă 
vorbire cu scopă de agitare?

Conferința din TăuțI s’a conchiămată 
cu scopulă presupusă, «le a raporta despre 
decursulă conferinței din Sibiiu. Gând 
Dr. V. Lucaciu și-a rostită vorbirea sa 
agităjtdre, care nici decum nu pote întră 
în cadrulă programei conferinței , e 
fără îndoielă, că a trecută multă peste 
cerculă acelui programă. Pănă ce acesta 
confirmă scopulă de agitare, în înțelesulă 
legiloră e a se lua ca circumstanță agra- 
vatore.

Precum a accentuată Lucaciu, gra- 
vaminele Româniloră neîndestulițl cul- 
mineză în aceea, că legile nu se res- 
pecteză și că nu se țină nici chiar de 
cătră autoritățile competente. Tribunalulă 
a desmințită acesta chiar atunci, când ar 
fi avută ocasiunea a forța contrariulă; a 
concesă tocmai acum, ca acusatulă și 
martorii lui să se folosescă de limba 
loră română; a concesă acesta acelui 
Lucaciu V., care unguresce vorbesce așa 
de bine, ca ori care Română românesce, 
care înaintea judelui investigatoră nu 
prin interprete a vorbită românesce, care 
a recunoscută, că limba maghiară tocmai 
așa o vorbesce ca cea română. Acesta 
e documentarea cea mai eclatantă a urei, 
ce o nutresce față cu națiunea maghiară; 
acestă ură a vrută se o semene între ai 
săi, și, că acestă sămânță aruncată înflo- 
resce adl, o dovedescă și adeverescă 
martorii.

Presentarea și predarea acusatului 
au avută acea impresiune asupra mea, 
că elă nu grăesce cătră tribunală, că 
aici și-ar fi greșită țînta, ci cătră nu- 
merulă mare românescă ală publicului 
și cătră representanții presențl ai pressei 
românescl, ca prin aceștia, ca de pe trep
tele ce ducă la martiriu, să potă reprivi 
la trecutulă său, și ca din acâstă 
înălțime să potă rîde de aceia, cari l’au 
ajutată și servită să ajungă la acestă 
înălțime. Der acesta în anumite privințe 
e gixer (greșelă), că ușoră putemă vede, 
că acesta nu este martiriu, ci mijlocă, 
și anume pentru aceea, ca să-și asigure 
ună bună isvoră de câștigă pentru căr
țile de rugăciuni în piața din BucurescI, ce 
le traduce din limba germană și francesă.

Că i-a succesă să stârnescă ură și 
ostilitate în ascultătorii săi, e deja do
cumentată ; e documentată nu numai 
prin aprobările ascultătoriloră, ci și prin 
purtarea loră de după conferință. Mar- 
torulu Herskovits sub jurământu afirmă, 
că urmarea vorbirei se sâmte în cercă, 
ce și astădl se pote observa. După a- 
cestea nu e de lipsă a documenta, că 
fapta lui V. Lucaciu nu e în stare să 
distrugă seu să slăbescă măcară momentele 
acele, cari suntă prevădute în citatulă § 
ală codicelui penală.

O curte de ospătăriă e locă destulă 
de publică, ce adeveresce și presentarea 
seu înfățișarea unui publică numărosă. 
Cum-că acestă publică i-au fostă ascul
tătorii și că Lucaciu ca ascultători i-a 
considerată, nu se pote pune la îndoelă. 
Publiculă acesta a fostă în numără cu 
multă peste o sută, prin armare lucrulă 
petrecută acolo a fostă publică. Altă 
momenta considerabilă e, că și Lucaciu 
l’a privită pe acestă publică ca ascul
tători ai săi. Și că publiculă acesta i-a 
fostă auditoriu recunoscătoră, prin apro
bările viue e mai pe susă de tote do
cumentată.

grecesce,Șji-am românisată noi pe ei.. Câte 
odată Românulă, impacientată, pune pe 
Fanariotă călare deandosele pe cală și’I 
cjice:

„ț)i Grecule; hi călii murgii la fân
tâna Bordei!"

Er Greculă strigă : Caimeni! Allogo 
morgo sto funtina Porti! (E. Kogăln. p.255.)

In timpulă răsboiului Austriei cu 
Napoleonă III, pentru păstrarea Lom
bard1 -Veneției, ună oștenă română din 
Ardelă, scrie părințiloră săi din Reșnovă, 
ună sată de lângă Brașovu:

— „Tote ca tote, tată cinstite... Nu
mai cu dragă inimă noi nu ne putemă 
bate cu nemulă de pe aici, că-să totă de 
ai noștri, că dică ca noi: pâne, carne casă, 
mamă, cruce... Nu am aflată până acum, 
din ce timpă dor a venită nemulă 
acesta din Ardelă tocmai pe aici, der 
caută să fiă din vremi depărtate, că 
și-a stricată rău limba, de n’o pricepă 
eu bine de totă..." (Lungi aplause.)

AuclițI?"- Italianii suntă Români din 
Ardelă, cari și-au stricată limba.... der 
totă Români au rămasă!...

Sfântă ignoranță, der puternică 
voce a consciinței latinității nostre!...

A! grațiă ție, consciință latină, Vă- 
cărescu suspina după cliua, când „Cor- 
bulă sărmană erăși aquilă s’o face, și 
orl-ce Română va fi Romană, mare în 
resbelă și în pace !“

Grațiă ție, Moldovenii și Muntenii 
au renunțată la provinciile loră și au 
devenită o națiune.

Grațiă ție, țările, cărora la 1848, în 
parlamentulă francesă, nu li-se dicea 
măcară pe nume, ci le chema ună ora- 
toră la Moldachie et la Valachie, deve- 
niră, prin vitejia brațului oșteniloră 
noștri, Româniă, una și nedespărțită, 
atjl neignorată de nimeni.

In timpulă răsboiului dela Plevna, 
de pe țărmii Mansanarezului, isbucni 
prima voce de recunoscere de cătră 
frații Latini, a Latiniloră dela Dunăre. 
Etă ce scrie într’ună jurnală spaniolă: 
„Esperanța:“

— „Nemulă nostru câtă de numă
rosă este, lumea întregă scie. Mama 
nostră cea vechiă multe copilițe a fostă 
avută; multe gospodării, unele mai no
rocite, altele, cum a dată bunulă D-deu, 
s’au născută din măritarea loră.

„Fetița cea negriciosă, cu ochiulă 
ca cărbunele, cu inima de jaratică, cu 
jalusia și dragostea în sînă, a căpătată 
de zestre țărîna dintre Pirenei și strîm- 
torea Arabului. Noi suntemă feciorii, 
moștenitorii ei drepți.

„Peste munți trăescă copilașii altei 
fiice; ei semănă cu noi la chipă și la 
mândriă, fruntea loră privită’i de lumea 
întregă, ochii loră limpedl ca cerulă celă 
albastru, suntă iedna inimei loră ; vicle
nia nu încape în vorba loră ca în aceia 
a nemului, care umblă și multă a umblată 
să înșele pe sora cea mai mare. Sărmana 
de mama ei! tote fetele le-a măritată 
cu mai multă seu mai puțină norocă; 
numai pe acesta mai mare n’a putut’o 
gospodări. După mortea sa, acesta s’a 
cam dată în dragoste cu străinii vitregi, 
cari au căutată s’o înșele.... Der acum s’a 
înțelepțită ! E tînără și frumosă; țarini 
aurite dintre Adriatica și Marea-Medite- 
rană suntă zestrea ei: bună e Dumnedeu !

„Der ore numai 3 fete să fi eșită 
din casa mamei nostre dela Tibru?

„Vântulă ce bate despre răsărită 
aduce, de o semă de luni, nisce vorbe 

de răsboiu de viteji, care par’că nu sunt 
streine urechiloră nostre. Ce e pricina 
ore, că le audimă cu tote vijeliile și 
vaetele furtunei, care a năpădită de-o 
semă de vreme peste noi?

Pricina? — Care omă, cu inima 
sfâșiată de durere chiar, pote să oprescă 
d’a ajunge la inimă glasulă unei rude 
iubite? Care inimă pote să se închidă 
așa de multă în durerea sa, ca, la 
vestea, ce i-ar da cineva, că sora cea 
pierdută și de atâta amară de vreme 
uitată, s’a aflată că trăesce; — care inimă, 
cjică, ar putea înăduși o bătaiă de bu
curi ă ?

„Spanioliloră ! Sora nostră cea pier
dută este România! (Frenetice aplause). 
Nu e de mirare, că glasulă său a putută 
străbate pănă la noi, peste atâția munți 
și atâtea țări, căci ea vorbesce în limba 
neamului nostru, căci curcanii săi grăesc 
glasulă loră puternică, care spune lumei 
întregi numele țărei.

Puterea graiului națională a fostă 
confundată de unii cu însăși consciință 
naționalității. Acesta este însă distinsă 
și mai tare decâtă însă-șl limba. Da!
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On. Tribunale regescă! Decă ași 
sta înaintea curții cu jurați, ași apela și 
la semțulă lorii patrioticii, der aici sunt 
în fața unoră judi reci, cari numai după 
literă și vorbe bine cumpănite au să ju
dece. Agitarea lui V. Lucaciu atacă he
gemonia rassei maghiare, care hegemo- 
niă e esistentă de drepții și obligătdre.

Legile create de legislațiunea ma
ghiară în anulă 1868 nu numai, ci și 
cele cari au urmată mai târdiu, în cu- 
noscința puterii sale superidre și precum- 
pănitore, cu dragoste i-au îmbrățișată și 
pe frații de limbă străină. Prin țconce- 
darea și nutrirea aspirațiuniloră espri- 
mate în vorbirea incriminată se pericli- 
teză nu numai pacea, ci chiar esistența 
patriei nostre scumpe, a acelei Țări Un- 
gurescl, al cărei săre cu splendăre ră
sare pe munții uriași ai Transilvaniei, 
și blândă apune pe hotarele de dincolo 
de Laita, a acelei țări, afară de care nu 
mai avem locă.

Nu vorbescă cătră jurați, ci le vor- 
bescă judiloră serioși, a căroră datorință 
este, a-șl crea judecata loră rece seriosă și 
obiectivă. ScițI prea bine, că pe celă ce 
ațîță, pe Ungură, Tăută (Slovacă), Ger
mană, ori pe Română în contra uneia 
seu alteia dintre naționalități, pe celă 
care ațîță pe unulă în contra celuilaltă, 
aveți datorință nu numai să-lă judecați, 
ci să-lă și condamnați. In anulă 1885 
cu hotărîrile înaltei Curie de sub Nr. 
2944 și 4138 s’au condamnată 2 creștini, 
cari au agitată în contra Jidoviloră. 
Este o sentință curială, care condamnă 
și judecă agitarea și ațîțarea unei con
fesiuni în contra alteia, este însă și alta, 
care se abate dela acesta, încâtă vorbesce 
despre agitarea unei naționalități în con
tra alteia, ce e și mai mare păcată.

Ună nemaghiară, der cetățenă ală 
statului ungurescă, ună asemenea preot, 
der Serbă, a disă într’ună locă cu o oca- 
siune despre nescarl connaționall ai săi, 
der buni patrioțl, următorele : „S’au fă
cută vendătorl ai neamului loră, ca St. 
Petru ală lui Christosă, gropașii sânge
lui și neamului loră.11 In contra acestui 
preotă s’a sistată cercetarea, căci obiectul 
nu a fostă numită, fără de care nu a 
putută să ațîțe la ură, și așa acele es- 
presiunl s’au devalvată la simplă expec- 
torațiune, fantasiă nevinovată. Nu așa 
este însă în casulă de față, pentru că 
aici obiectulă urei este espresă numită: 
este națiunea maghiară, ca una, care in
teresele românescl le sugrumă, ca una, 
care calcă și subjugă pe Români.

De altă parte vorbirea lui Vasiliu 
Lucaciu, cu espectorațiunile sale violente, 
cu aserțiunile sale nedrepte și false, cu 
catezanță și orbișă a trecută peste cer- 
culă, din care amintitulă popă serbescă 
nu a cutezată să iesă.

La prima privire a acestui casă ve- 
demă o asemănare cu celă citată, este 
însă în aducerea sentinței la causa amin
tită ună argumentă, pe care tribunalulă 
nu și-lă pote lua de cinosură la aducerea 
sentinței sale, care dice, că la comiterea a- 
gitațiunei se recere, ca publiculă să fiă 
provocată la ură și ostilitate, acesta însă 
obvine din confundarea și neînțelegerea 
espresiuniloră „agiteză“ și „provocă11.

Alinea a 2-a a §-lui 172 poftesce, ca 
cineva în locă publică să ațîțe în contra 
altuia, aceea însă nu-o poftesce, ca sepa
rată să se facă și provocare, pentru că 
decă acesta ar fi fostă scopulă legii, a- 

slavismulă a copleșită pe a locurea, în 
Dalmația, în Istria, în Moravia, limba 
română; der întrebați pe vechii ei vor
bitori din acele părți, ce nemă suntă ? ei 
vă voră răspunde: suntemă Vlahi seu 
Mavro-VlahI, er nu Slavi! (Aplause).

Sultanulă Amurat a socotită, că va 
face Turci din Români, poruncindu-le să 
nu mai grăescă nici prin casele loră 
limba românescă, nici să se serve de a- 
cestă limbă prin biserici. Românii au 
continuată a grăi românesce; atunci 
Amurat, într’o singură fii puse de tăia 
limba la 25,000 de Români, părinți de fa- 
miliă. Da! copiii acestora au învățată 
a vorbi turcesce, der pănă astădl ei totă 
Români au rămasă și în limba turcă Ro
mâni se proclamă... (vii aplause). Con
știința origineloră a convinsa pe tiranulă 
Amurat.

Vedeți ce facă Ungurii peste munți: 
ei nu voră să rămâie în urma connațio- 
nalului loră Amurat și ei prin tdte le
gile loră (doră că încă n’au hotărîtă să 
tae turcesce limbile Româniloră bătrâni) 
facă resbelă limbei nostre. Societatea 
loră de maghiarisare, dispunendă de fon- 

tuncl nu numai în § 171 și 72, ci și în 
alinea a 2-a a §-lui 172 ar fi folosită 
espresiunea „provocă1'. (Aici procurorulă 
eră face esplicarea diferinței între agi
tare și provocare la agitare.)

După acestea am convingerea, că ml-a 
succesă să arătă diferința între cele două 
concepte și fapte: „agitare11 și „provo
care la agitare" și să tragă consecințele 
pentru casulă de față. Acum nu-mi mai 
rămâne alta, decâtă să mă încredă pru
denței și înțelepciunei cunoscute a onor, 
tribunală, care va sci și va vrea să apere 
interesele societății vătămate și care va 
sci judeca dreptă și obiectivă.

Față cu Dr. Vasiliu Lucaciu cons- 
tateză crima prevădută în alinea a 2-a 
a § 172 a codicelui penală, și-mi facă 
acusarea în următorele:

’Lă acusă pe Dr. Vasiliu Lucaciu, 
preotă română gr. cat. în Șișesti, pentru 
crima agitării în contra națiunei ma
ghiare și a statului, și constateză, că a 
făcută și comisă prin acestea aceea, ce 
este prevăfiută și statorită în § 172, ali
nea 2-a a codicelui penală. Ceră deci, 
ca să se aplice în contra lui pedepsa 
prevădută în acestă §, precum și să se ju
dece și la purtarea speseloră de 357 fi. 
17 cr. și ce ar mai urma, precum și la 
replătirea speseloră de închisăre.

Când facă acestă acusațiune, nu vădă 
nici o împrejurare Ușurătore ; am să a- 
mintescă însă ca agravatore: diferința 
intelectuală și culturală între acusatulă 
și publiculă lui ascultătoră din acea con
ferință; că conferința nu s’a conchiămată, 
ca acolo să se țină acelă discursă poli
tică, ci acela s’a furișată acolo; că efec- 
tulă vorbirei e mai mare decâtă este 
prevădută și prescrisă în §-ulă citată ală 
codicelui penală, elă nu numai a agitată, 
ci aievea a și produsă agitare.

Am să însemnă încă, că pedepsirea 
lui V. Lucaciu, prin care-șl capătă și 
consoții lui pedepsa meritată, va fi ună 
esemplu eclatantă și coverșitoră pentru 
toți aceia, cari prin asemenea procederl 
ară vre să neliAștescă și să facă proble
matică pacea și liniștea internă a țării.

(Va urma.)

Literatură.
Sistemele ortografice cu litere latine 

în Limba română, ca tesă de licență, de 
Romulus Ionașcu. Focșani, 1889. Sub 
acestă titlu a eșită de sub țipară o in
teresantă borșură de 142 pag. 8°, vădută 
și aprobată de d-lă Andreiu Vizanti, 
profesoră de limba și literatura română 
la universitatea din Iași. In broșură se 
arată în ordine cronologică desvoltarea 
ortografiei nostre, împreună cu tote sis
temele ortografice mai principale, atâtă 
etimologice, câtă și fonetice, așa că o- 
pulă d-lui Ionașcu este de interesă nu 
numai pentru filologii specialiști, ci pen
tru toți amatorii limbei nostre româ
nescl.

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

Berlind, 26 Iulie. La sosirea 
monarchului austriacu aci, au fostă 
adunați, afară de cancelarul^ im-

durl puternice, le va risipi. înzadară: 
conștiința românismului va triumfa de 
tote piedicile ce se pună peste CarpațI 
în calea desvoltării naționale. (Aplause 
prelungite).

Cine este amiculă limbei române, 
acela este amiculă nostru. Greșită poli
tică a urmată și urmeză veclnică cei cari 
combată limba românescă.

Astădl limba nostră e studiată și iu
bită nu numai în țările latine, der și în 
cele germane. Filologii României suntă 
numeroși și iluștri în Germania și băr
bați ca Emil Castel ar, Quintana, Guber- 
natis, Roque-Ferrie etc. au adusă, prin 
lucrările loră, omagii frumuseței si vi
talității acestei limbi. Apoi astăfil mai 
putemă ore a ne teme, că sub apăsarea 
împrej urăriloră momentului s’ar putea 
năbuși consciința nostră națională? Nu ! 
și noi, ca fiidurile acestei aule în secjlii 
viitori, să strigămă din tote puterile piep
tului nostru:

Suntemă, Români! Aparținemu marei 
și nobilei rasse latine! (Aplause lungi și 
repețite. Membrii Ateneului înconjără pe 
oratoră și ’lă felicită căldurosă).

(„Revista literară.") 

periului, tote căpeteniile celorfi 
mai înalte autorități ale imperi
ului.

„Kreuzzeitung“ anunță în con
sonanță cu „Standard", că visita 
împăratului germanii la Constan- 
tinopolu a fostă zădărnicită prin 
intrige rusesc!.

Logodnă.
In 21 n. c. s’a fidanțată D-lă Aureliu 

Popii, teologă absolută de Blașiu, cu 
D-șora Lucreția Cozma din juculă de 
susă.

DIVERSE.
Cristoforă Columbă sfântă! După 

soirile ce vină din Italia, se crede, că 
Papa va oferi titlulă de „venerabilis11 lui 
Cristoforă Columbus, în urma cărui titlu 
descoperițorulă Americei va fi trecută 
apoi între sfinți. Deja 850 de episcopl, 
metropolițl și patriarchl au cerută Papei 
acestă lucru. Petiția formală va fi îna
intată Papei de cornițele Roselli.

Ună concursă pentru bărbați. In 
urma atâtoră concursuri de frumsețe 
femeescl, ună impresario din Viena, 
caută a organisa ună concursă de băr
bați, cari sS fiă judecați de ună juriu com
pusă numai din femei. Patru premii 
voră fi decernate: 1. Se va da celui 
mai frumosă bărbată. 2. Aceluia, care 
va ave mustața cea mai frumosă. 3. Se 
va da aceluia, care va ave nasulă celă 
mai mare, și 4. aceluia, care va ave ca- 
pulă mai pleșuvă.

Ciudată plăcere. Se scrie din Londra, 
că ună anume Robert Pelham adoratoră 
cunoscută ală scriitorului Shakespeare, 
a anunțată de curendă în diarele de 
acolo că fiă-cărui copilă, pe care părinții 
îlă voru boteza cu numele de Hamlet 
seu Lear, îi va da ună libretă de depu
nere despre o sumă de o liră sterlină 
(12 fi.) Mulțl părinți sărmani s’au folosită 
de ocasiune. Pelham a dăruită pănă 
acum 250 lire sterline. Pănă când va 
ave astă plăcere ciudată nu se scie, de 
altfelă este bogată de ajunsă, ca să-și 
potă face și asemenea plăceri.

Bancă de jocu în Belgradă. Se serei 
din Belgradă : Ună consorțiu americană 
a oferită orașului Belgradă 8 milione 
franci, decă le va permite să înființeze 
o bancă de jocu în parculă idilică dela 
ropcider, care este 5 klm. departe de 
Belgradă. Templulă dejocă să se ridice 
în străvechia pădure de stejară dela 
ropcider, unde odinioră o mână de uci- 
gașă a curmată vieța principelui Mihailă. 
Privirea acestui templu va fi îndreptată 
spre încântătorele posiții Sava și Dunăre. 
Consorțiulă se obligă a zidi pe spesele 
sale hoteluri și vile, orașulă, care nu va 
ave nici ună obligâmentă, va beneficia 
la câștigă cu a treia parte. Câtă „ma- 
rinimositate11 ! Părinții orașului nostru 
nu mai sciu de capulă loră. In i- 
deiă vădă deja jumătate Europa călă- 
torindă la ropcider, vădă lângă Sava ri- 
dicându-se ună ală doilea Parisă. Pănă 
acum lipsesce concesiunea, încă s’au în
grijită de ună cimitiră corăspundătoră, 
lipsesce protestulă Alteței Sale princi
pelui de Monaco, care pote întrupa ideia 
și, yankeii șireți, suntă siguri de suc
cesă.

Treideci de mii florini onorară pentru 
0 carte ar pute mulțumi și pe celă 
mai pretențiosă scriitoră. După cum 
spune „Vanit. Fair11, librarulă Longman 
din Londra a promisă D-rului Nansen 
2500 lire sterline pentru descrierea că
lătoriei sale în Gronlanda.

IsTecr clcg-A.
Maria Suciu născ. Bucșia, ca soțiă, 

în numele său și ală fiiloră săi: Vasiliu, 
licențiată în SS. Teologiă și parochă gr. 
cat. ală Căpușiului de Câmpiă, cu soția 
sa Elena și fiii Victoră și Emiliu; Lu- 
dovica cu soțulă ei Ștefană Boroșă, pre
otă gr. cat. în Cs. st. Iona, și ficele loră 
Rosalia și Elena; Aurelii Avramă, abso
lută ală facultății de sciințe din Bucu- 

rescl și oficeră în reservă în armata Ro
mâniei; Petru, economă, Octaviană, în- 
vățăcelă de tipografie în Brașovu, și 
Valeriu, scol. în a III cl. gimn. în Bla
șiu, cum și în numele frațiloră defunc
tului : Petru Suciu, văduvă în Mișcreacă, 
Ludovica Bugneră născ. Suciu, văduvă 
în Blașiu cu fiii loră și în numele nu- 
măroșiloră nepoți, consângeni, afini, pre
oți tractuali, amici și cunoscuțl aduce 
la trista cunoscință, că iubitulă loră 
soță, respective tată, moșă, frate, ru
denia, colegă și amică Avramă Suciu, 
parochă gr. cat. ală comunei Valea, în 
etate de 69 ani ai vieței și 38 ai căsă
toriei și preoției sale, în urma bătrâne- 
țeloră, împărtășită cu sf. sacramente ale 
muribundiloră, a reposată în Domnulă 
în 24 Iuliu st. n. a. c. 5*/2 6re a. m.

Reposatulă în Domnulă, fiindă într’o 
părochiă muntosă și forte săracă, a avută 
de a se lupta în decursulă vieții cu cele 
mai mari greutăți pentru a pute da nu- 
mărosei sale familii o crescere corăs- 
punejătore demnității unui preotă, ceea 
ce Dumnedeu i-a și ajutată.

Osămintele răposatului se voră aședa 
spre odihnă veclnică în cimiterulă de 
lângă biserica gr. cat. din locă, la 26 
Iuliu st. n. a. c. la 9 ore a. m.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Valea, 24 Iuliu st. n. 1889.

din 26 Iulie st. n. 1889.
Cur sail ia pieței SSrașovaa

Bancnote românescl C ump, 9.43 Vend. 9.45
Argintă românescă - n 9.40 îî 9.43
Napoleon-d’orI - - - îi 9.47 n 9.50
Lire turcescl - - - îî 10.68 îî 10.72
Imperiali - - - - îl 9.68 n 9.72
GalbinI H 5.58 îi 5.64
Scris, fonc. „Albina"6°/0 îî 102.— n

50/0 n 98.59 îi 99.—
Ruble rusescl - - - îî 121.50 îî 122.50
Discontulă - - - - 6A--8u/0 pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 25 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 99.70
Renta de hârtiă 5“/» - 94.95
împrumutul!! căiloră ferate ungare - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostii ungare (2-a emisiune) - - —.— 
Amortisarea datoriei căilortî terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.50
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă ------- 99.75
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
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.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.75
Renta de argintii austriacă - - - - 84.80
Renta de aurii austriacă ----- 109.55 
LosurI din 1860 ------- 140.60
Acțiunile băncei austro-ungare - - 909.— 
Acțiunile băncei de creditii ungar. - 316.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.65
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.49
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.42*/2
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.35

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunl.— Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 cji 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românii oră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivic].iloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunî.— Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 272— 372 c61e, și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
mănunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primesett gratisft totu alti patrulea esemplaru.
PViimea*! de jirobă se trimitu gratisu ori-cwi cea°e.

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
Renascerea limbei românesc!în vor

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

Merinde dela școlă seu învețaiun 
pentru poporii culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povâțuirile lui valorase, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună diaru de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școlă: o colecție bogată de dife
rite povâțuirl 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. capitululu despre fumată, des 
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulu cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețulă unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fl. 10 cr.

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

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

Idealulu perdutd. Novelă originală

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

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

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

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 aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

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

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

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

de Paulina C. Z. Rovinara. Prețulă
15 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.

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

Ultimulu 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 copilăria. 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.

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

lina

de

de

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

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

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

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

flu 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 preotu în Schorzkirch din diecesa 
de Rottenburg de Titu Budu parochă 
gr. cat. în Satu-Siugatagu, protopopulă 
distr. Mara, adm. Vicarialu ală 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. 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 anu de Ioană Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I.

T.

Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d-sale. Olerulă 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.

Cuventărî funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri' de morte, în
tocmite de Ioană Papiu. — Acestă 
volumă de peste 24 cole cuprinde: 
8 cuventărî 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, tiueriloru și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 —a muierei dela bărbată, 3 
— a părintelui dela fii, 4—a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9— 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune 11—dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate 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 sped at franco e 1 fl. v. a.

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

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

se vinde cu prețulă numai de 50 cr 
esemplariulă spedată franco.

Manualii catecheticu pentru primii 
an! scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 
de s. scriptură, catechetieă și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vioară archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acestă opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca- 
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are sâ o observe catechetulă față 
cu discipulii sâi. Acestă scriere are 
să fiă ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătorilor^ și a părinți- 
loră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au sâ 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°, avândă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fl

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Grură-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 Cliry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioană Boroșiu pa- 
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țulă unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.
Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

Miculu mărgăritare 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 pânclă 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.

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

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

W A se adresa la „CANCELARIA NEGRGȚU“ în Gherla (Sz-uivăr.—Transilvania), unde se cumpără 
acțiiie tuturoru bănciloru româsie cu prețurile cele mai hune.

Tijjugraua A. MUREȘIANU, Brașov u.
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