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Brașovu, 25 Augusta v.
Te-ar cuprinde mila, când pri

vesc! cum se sbuciumă „patrioții“ 
kulturegyletiști bătendu câmpii se 
găsescă ce au visatu ei c/au per- 
dutu, decă nu ar trebui se te in
digneze nerușinarea, cu care pre
tinde să-și golescă contribuabilii 
busunarele, ca se dea mereu ban! 
nesățiosului Kulturegylet.

Astfelu în Gherla, pe care de 
rendulu acesta a căcțutti pecatultt 
se auȚă țipetele și vaetele celoru 
apucați de tarantela maghiarisă- 
rei, ună „patriots" kulturegyle- 
tiste. a venitu și eld cu nenorocita 
propunere, și i-s’a și primite, ca 
se se adreseze municipiiloru o 
petițiune de a se impune popora- 
țiunei de prin tote comitatele un 
adausu de dare pentru Kultur
egylet!

Ei bine, acești nesățioși omeni, 
sub ocrotirea stăpânirei unguresc!, 
au ajunsu cu cutezarea până în 
punctulu de a’și bate jocu, în cjiua 
mare și nepedepsiți, de poporulu 
contribuabilă și mai alesu de po
porule românu contribuabil, căci de 
Români e locuitu Ardelulu în cea 
mai mare parte.

Pe când poporațiunea țării e 
stbrsă pănă la meduvă din causa 
dăriloru celoru grele; pe când 
stăpânirea sacrifică sume enorme 
pentru scopurile ei de maghiari- 
sare, și alte sume mari pentru 
reconstruirea Seghedinului, care 
acum se dărîmă de slabe ce-i 
suntu edificiile; pe când pentru 
bunăstarea naționalitățiloru nu se 
sacrifică nici unu bană frântă, ci 
totulă numai pentru rassa ma
ghiară: pe atunci patrioții kultur
egyletiști se transformă în organe 
fiscale și, ca și cum ară fi de ca- 
pulă loră, dispună de punga po- 
porațiunei contribuabile, ca să i-o 
svinte prin ajutorulu municipiiloru 
în folosulă unei reuniuni private, 
dușmane Nemaghiariloră.

Brașovu, Sâmbătă, 26 AugustU (7 SeptemvreJ 1889.
»■ — —

Up|le trăimu ore? In sălbătă- 
ciile Asiei, unde se potu comite 
atentate de soiulu acesta fără nici 
o temă de pedepsă? Unde e gu- 
vernulu „liberală și constituțional" 
de nu pune capetu unoru aseme
nea uneltiri nelegiuite?

Unde e! Parcă nu acestă gu
vernă le-a încurajată, parcă nu elu 
e sufletulă Kulturegyletului, parcă 
nu elă a aprobată despoiarea con- 
tribuabililoră din câteva comitate 
în iolosulă esclusivă ală fondului 
Kulturegyletului, parcă nu elu co
mite aceleșinelegiurimână ’n mână 
cu kulturegyletiștii, construindu 
asilur! de copii și școle de stată 
unguresc! și numai unguresc!, sus
ținute din visteria statului, la care 
contribue tote popdrele în modă 
egală.

Vorba e, că primi-voră Româ
nii să li-se impună o nouă sarcină 
pentru o reuniune, care nu nu
mai că nu le aduce nici unăfolosă, 
der din contră luptă pentru nimi
cirea individualității loră națio
nale ?

Preveni mă de acum pe frun
tașii și conducătorii Româniloru 
de prin comitate, ca se se pregă- 
tescă de a combate din răsputeri 
pe tdtă linia acestă nouă încer
care de atentată, ce’lu pregătesce 
faimosulă Kulturegylet.

Incheiemă cu cuvintele f'ăiei 
guvernamentale „Neues Pester 
Journal", care vorbindă de jert
fele ce s’au adusă pentru recon
struirea Seghedinului, efice:

„Ună strigătu răsună prin rân
durile greu apăsațiloră contribua
bili ai țării: strigătulu după dreptate!1,1 

Aucji-va guvernulă măcar acum 
strigătulă acesta ală dreptății ? 
Vomă vede!

Nonă căi strategice ruse.
Ună ukaz ală Țarului cătră minis- 

trulă rusă de comunicațiă ordonă din 

considerațiunl strategice construirea unei 
linii ferate, care să lege calea ferată din 
sudvestă cu cea a Vistulei. In ordinii se 
accentueză necesitatea, d’a se’ncepe Ime
diata construirea. Totodată, se mai or
donă mărirea gării din Kovelă, de unde 
se crede că va începe noua liniă ferată. 
Se mai ordonă construirea următoreloră 
linii strategice : Imerinca-Mohileu la Nis
tru, Bizula-Bulțl, Ocnița-Navasilița-Hotin, 
Lipcanl-Camaradă-Orheiu. Lucrările se 
voră face cu ajutorulă soldațiloră de in
fanteria.

Sporirea grănițeriloru ruși.

O scire din Brody adeveresce spo
rirea păditoriloră ruși de graniță. Numă- 
rulă acestora s’a împătrita și vine la 6 
schimburi una omă la o verstă (mai mică 
ca una chilometru). Gardei grănițere, 
care mai nainte se ținea de ministerula de 
finanțe, er acum se ține de ministerula 
de răsboiu, i-s’au data și oficerl, cari 
lărescfi desă de-a lungulă graniței.

„Graș(lanin“ despre Bulgari și Șerbi, 

piarula rusescă nGrașdaninu se 
cupă de raporturile dintre Bulgaria 
Serbia, și die© între altele :

„Puternicii Bulgari suntă vrăjmașii 
jurați ai Serbiei, ai Rusiei și ai întregei 
lumi slave, de aceea au și ținută cu tă- 
riă la Austria. Nici una Serba nu p6te 
sS se considere ca prietinulă unui Bul
gară, și vice-versa. Aceste două popore 
suntă dușmane unulă altuia, și numai po
liticii austriacl au șciută să profite ne
curmată și cu succesă de acestă desbi- 
nare naturală. Serbii, nu trebue să pună 
nici ună temeiu pe sinceritatea Bulgari- 
loră. Mai înainte de tote ei trebue să 
caute a fi tari și gata pentru orl-ce îm
prejurări. Serbia nu are nici ună portă, 
și fără acesta nu pote să se ridice în 
viitoră. Când cestiunea macedoniană va 
veni pe tapetă (și acesta se va întâmpla 
mai curând seu mai târejiu), Sârbii voră 
trebui de faptă să resimță puterea bul- 
gărescă. Și, pentru ca să nu se repeteze 
atunci nenorocita istoriă din anulă 1885, 
Serbia să fiă tare. Serbia trebue să ocupe 
celă dintâiu loca în peninsula balcanică, 
der spre a ajunge aci, trebue să se ri- 

că-
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dice și să nu adresese Bulgariloră ape
luri sentimentale.

Situațiunea internă în Austria.
Germanii se ocupă în timpulă din 

urmă forte multă de afacerile interne 
ale Austriei, mai multă decâtă s’ară aș
tepta dela ună imperiu streină, fiă și 
aliatulă Austriei. Ceea ce spereză Ger
manii din afară este, că va succede a 
aduce o schimbare în sistemulă de gu
vernare actuală în favorea supremației 
Germaniloră austriac!.

Foiei germane „Schwăbischer Mer
cur" i se scrie cu privire la situațiunea 
internă din Austria între altele: „Peste 
o lună se voră întruni erășl dietele în 
Austria. Se pare, că de astădată dietele 
voră juca ună rolă mai mare ca de obi- 
ceiu și mai alesă sesiunea dietei boeme 
promite a fi importantă nu numai pen
tru Boemia; se pare, totă mai multă, 
că guvernulă Taaffe va fi constrînsă a-șl 
pune întrebarea, decă mai pote guverna 
cu maioritatea actuală, căci este îndo- 
iosă, decă guvernulă va mai fi și în vii
toră sprijinită de maioritatea de față. 
E posibilă, că încă se voră pute ține 
strînse rândurile dreptei, der în realitate 
ele suntă desbinate în întru și este cu 
neputință, ca partida cehică sâ mergă 
și în viitoră mână în mână cu cea cle
ricală și ca partida aristocrației boeme 
sâ mai lucre împreună cu cea cehică. 
Schimbarea acesta este a se mulțămi 
înainte de tote victoriei Cehiloră tineri 
la alegerile din urmă dietale".

„Der abstrăgândă chiar dela desbi- 
narea în tabâra cehică, ce o recunoscă, 
chiar foile cehice, este . forte greu cu 
putință, ca guvernulă sâ se razime pen
tru durată pe o partidă, care la totă 
prilegiulă se arată contrară lui.
voimă sâ vorbimă aici de politica este- 
ridră, și nici de aceea, câtă de multă 
i-a contradisă atitudinea pressei cehice 
față cu întâlnirea împârațiloră la Ber
lină. (Asta-i durerea cea mai mare a 
Germaniloră. Nota trad.) Der chiar în 
afacerile interne Cehii se folosescă de 
ună limbagiu de care se folosesce nu
mai o partidă oposițională".

Nu

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

Smpresium din căietoriă.
(Urmare și fine.)

Era diua schimbării la față și totodată 
aniversarea onomasticei Maiestății Sale 
monarchului nostru. Bubuitulă tunuriloră 
anunțau acestă sârbătore.

Natura încă a favorisatii acestă fes
tivitate, căci radele sorelui în acestă di 
nu erau atâtă de ferbințl, și unu vântă 
lină legăna frunzele arboriloră.

Timpulă atâtfi de favoritoră mă îm- 
bia a’mî continua călătoria. Străbătusem^ 
într’o stradă, ce portă ună nume istorică : 
era strada eroului Huniade. O trăsură, 
purtată de doi cai roibl iuți, me aștepta, 
urcându-mă în ea, numai decâtă mă gă
sii într’o societate încântătore, atâtă prin 
buna disposițiă, de care era animată, 
câtă șl prin conversațiunea plină de far
mecă, ce-o susținea cu multă spirită o 
inteligentă și învăpăiată româncă din o- 
rașulă D., încâtă eram cu totulă absor
bită, fără să fiu în stare a da cea mai 
mică atențiune privelișteloră în colorile 

cele mai vii, ce ni-se deșchideau în drepta 
și în stânga drumului, care ducea spre 
frumosnlă orașă și vestita citadelă Hu- 
neddra. Acesta era țînța călătoriei năs- 
tre; eu, ca iubitoră de) escursiunl și do- 
ritoră de a mă împărtăși de bucuriile și 
suferințele frațiloră mei din tote unghiu
rile acestei țerl multă cercate ; er ceilalți, 
anume: soția unui fruntașă luptătoră ală 
causei nostre naționale, dimpreună cu 
iubitu-i soță; o drăgălașe fiică a tem
plului museloră române și ună tînărănu 
de multă împodobită eu laurii Themidei, 
— urmăriau ună altă scopă.

Pulberea și căldura, ce începea a se 
simți, nu mă făcură să mi-se urască de 
locă, și chiar de m’ar fi neliniștită câtă 
de multă, prea puțină îmi păsa; cjh0 
întregi așă fi totă călătorită!

Der ună strigătă de bucuriă: Etă 
Hunedora cu măreța’i citadelă! mă făcu 
să’ml întrerupă conversațiunea. Intr’a- 
devără măreță priveliște! Câtă de fal
nică se înalță citadela din mijloculă ora
șului! Par’că vădă ochiulă de vultură 
ală lui Huniade, ală opincarului română, 
străbătând în depărtare și stândă gata 

să se arunce asupra potopului musulmană. 
Ce timpuri de restriște erau acele pen
tru fii sărmanei Ilene! Der multă mai 
durerdse suntă cele de astădl, căci atunci 
dușmanii erau din afară, er adl suntă dină
untru !

Gândiri sfășietore îmi torturau creerii 
și pote spiritulă meu frământându-se cu 
acestă contrastă, numai în formă, dintre 
trecută și presentă, m’ar fi făcută să 
cadă în melancoliă, decă nu m’așă fi tre- 
dită deodată, că trăsura se opresce și că 
suntemă înaintea unui otelă. Eramă în 
Hunedora.

*
Sunetulă clopoteloră anunțau servi- 

ciulă divină la tote bisericele. Ca Ro
mână și creștină aveam să-mi împlinescă 
datorința față de biserica mea și fața 
de Dunjnedeu. In câteva momente îmi 
schimbaiu vestmintele de călătoriă și 
eram gata de a urma tovarășiloră de 
drumă, cari încă se îndreptară spre bi
serică.

Ună teancu de scrisori, ce le aducea 
sub brață fruntașulă npstru din Deva, 
îmi atrase atențiunea.

— Unde duci acea archivă, d-le? — 
îlă întrebaiu eu.

— Vei sci, că astădl ținemă aici 
adunarea despărțământului Associațiunei 
trans, pentru literatura și cultura popo
rului română.

— Ei, și d-ta, cum se vede, ești 
secretarulă acestui despărțământă. Acum 
înțelegă scopulă călătoriei d-văstră. Mă 
simță forte fericită putândă lua și eu 
parte la acestă adunare, — ii răspun- 
seiu eu.

Ajunși în biserică, o clădire din 
secolulă trecută, der bine îngrijită și 
frumosă împodobită, furămă surprinși de 
ună publică forte numerosă, atâtă din 
locă câtă și din giură. Serviciulă divină, 
celebrată cu multă pietate și senti- 
mentă, a fostă forte edificătoră pentru 
mine.

La 11 ore se deșchise ședința adu
nării. Cu adunarea despărțământului As
sociațiunei trans, coincise și adunarea 
învățătoriloră din acelă ținută. Românii 
Hunedorenl puteu dice, că se aflau în 
nisce momente de adevărată bucuriă și 
veseliă.



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 192—1889.

„O vedemă acesta mai limpede în 
afacerea disolvării societății de lectură a 
studențiloră cehi din Praga. Deși fiă-care 
trebue să recunoscă, că guvern ulii a fost 
în drepții, să nu mai sufere, ca studen
ții să facă manifestați uni politice și să-șl 
arate în modă demonstrativă semțămin- 
tele panslaviste și franceso-file (sic!), to
tuși întrega pressă (cehică se ridică în 
contra guvernului și discută afacerea 
așa, ca și când ar fi vorba de poporule 
cehică și nu numai de studențl, cari au 
trimisă deputațl la congresulă studenți- 
țoră și o adresă la Parisă. Cehii ame
nință pe față guvernulă. Celă ce cetesc© 
foile cehice nu va crede nici decum, că 
aceștia represintă o partidă, care să fiă 
ună radimă guvernului. Decă ,vomă 
adauge la acesta, că maioritatea dietei 
dalmatine a publicată tocmai acuma un 
programă, în care se ridică postulatulă 
dreptului publică croată și se cere uni
rea Dalmației cu Croația, vomă recu- 
nosce, că atâtă la nordă câtă și la sudă 
s’au strămutată raporturile partideloră 
și că, decă și nu voiescă să admită o 
schimbare din parte-ledefapt s’a săvârșită 
o mare schimbare, care face cu neputință, 
de-a privi în maioritatea, pe care s’a răcji- 
mat pănă acuma guvernulă, încă și adl o 
partidă a guvernului".

După părerea foiei germane, n’ar 
mai fi der altă scăpare, decâtă a chema 
la putere în Austria partida Germanilor 
suprematiștl. Dorința acesta germană va 
fi însă, credemă, în împrejurările de față 
mai greu de realisată, decâtă reîmpăcarea 
Cehiloră cu cabinetulă Taaffe.

Maiiifestațiuni cehice.
Președintele clubului Cehiloră tineri, 

deputatulă Engel, s’a presentatu în lo
calitățile societății de lectură disolvate, 
unde a fostă primită de întregulă comi- 
tetă. Eiă să fi mersă acolo cu scopulă, 
ca să asigure maioritatea în noua socie
tate, ce voescă să-o înființeze studenții, 
pentru Cehii tineri.

*
„Narodni LisțiȚ asigură, că junimea 

cehică a devenită matură și nu mai lasă 
a fi tractată cu nuieua nici nu mai are 
frică. Devisa. „că suntemă ună poporă 
tenăr și ca porumbii" s’a ștersu din lec- 
siconulă studențiloră cehi. S’a ridicată 
o nouă generațiune de mii și mii,;cu care 
trebue să socotescă altfelă de totă. Ju
nimea cehică e pătrunsă de convingerea 
că acelora le merge mai rău, cari se temi1 
și se suplinii.

*
„Hlas Narodau așigură, că Cehii îșl 

voră încorda tote puterile loră spre a 
câștiga Cehiloră drepturile loră neștirbite 
de limbă și în teritoriulă de limbă ger
mană. ♦

Der în ] rogramulă festivității oră acelei 
dile se cuprindea unu punctă încă și 
mai înveselitoră.

Damele române, associate fidele ale 
tuturoră întreprinderiloră nostre culturale, 
voiau, ca și densele să contribue la splen- 
dorea acelei dile mărețe pentru Românii 
Hunedorenl. Arangiară o petrecere în 
favorulă Reuniunei femeiloră rom. din 
comitatulă Hunedorei pentru promo
varea industriei de casă la poporulă ro
mână. Etă o coincidență încă și mai 
fericită . . .

După muncă grea și ispravă multă 
— Românului îi place să mai și petrecă, 
să se mai prindă și la câte-o horă ve
selă. Și Domne! ce horă veselă, ce cu
nună împletită din alese flori românescl 
se întinse prin șpațiosa sală de jocă, si
tuată în partea stângă a legendarei 
Cerne. „Hai în horă de-a juca, că eu 
inima ți-oiu da" — cu atâtă farmecă 
intona inusica, încâtă păreamă 'înaripați.

Și cum hora se mișca, ca nisce va
luri undulătore, intensiva lumină a mul- 
teloră lampe făcea să strălucescă frumo- 
sulă și falniculă nostru costumă națio-

„Narodni Listy", organulă Cehiloră 
tineri, a esprimată din incidentulă visitei 
Țarului în Rerlinu speranța, că o apro
piere intre Germania și Rusia va ave 
bune urmări și pentru Boemia. Față 
ou acestă scrie „Politik" : „0 alianță
germană-rusescă ar amenința în primulă 
rendu interesele de viață ale poporului 
cehică și noi (Cehii) amu trebui să pro- 
testămă cu totă energia contra planului, 
ca, după cunoscuta formulă a lui La- 
manski, se contribuim# la întărirea oposi- 
țiunei in parlamentul# germană11. Cu alte 
cuvinte „Politik" se teme, ca nu cumva 
Boemia să fiă cu timpulă anecsată de 
Germania.

*
Aristocrațimea și preoțimea boemă 

începe a lua posițiă față cu mișcarea Ce
hiloră tineri, Țiarulu clericaliloră și aris- 
tocrațiloră „Hlas" a, produsă sensațiă 
printr’ună articolă, în care felicită pe gu
vernă, că a disolvată reuniunea de lectură 
a studențiloră cehă din Praga, și cere, 
ca să se procedă cu cea mare rigore în 
contra diferițiloră conducători ai Cehi
loră tineri și în contra unoru profesori 
de universitate, cari, precum dice numita 
foiă, învenineză junimea cu venină nihi- 
listică și anti-religiosă.

8C1RJLLE VILEI.
Reforma universitară. Ministrulă un- 

gurescă de culte și instrucțiune a invi
tată corpulă profesorală universitară să 
se pronunțe asupra următoreloră două 
puncte de reformă universitară : restrîn 
gerea libertății de învățămentă, fiindă 
constatată, că nu toți elevii universitari 
îșl vădă de carte, ci perdă vremea și 
mănâncă banii, cum suntă și unii sti- 
pendiștl, de geba fără să facă vr’o is
pravă ; desființarea baniloru de colegii, 
pentru ca să se pună căpătă neegalității 
venituriloră profesoriloră.

't ** *
Regretatului Eminescu îi consacră 

„New-Yorker Volkszeitung" ună articulă 
plină de laude.

** *
Tenorulti Gabrielescu. „Româuulu", 

scrie, că distinsului nostru artistă, tenorului 
Grigore Gabrielescu, i-s’a făcută în sera 
de 20 Augustă 1889, cu ocasiunea re- 
presentațiunei operei „II Re di Lahore", 
la Fermo (Italia) o adevărată manifes- 
tațiune atâtă de publică câtă și de cei
lalți artiști.

** *
Discreditată, Orașulă Budapesta a 

vrută să contracteze ună împrumută de 
25 milione. Terminulă a espirată la 2 
Septemvre, fără ca se se fi făcută vr’o 
ofertă. Cumvedemă, datoriile ce le facă 
„patrioții" au spăriată lumea.

** #
Inșălătoriă neisbutită. Sergentulă ma

nală, ce era purtată de inteligenta și 
plina de farmecă domna Elena Hossu 
Longină, fiica devotatului nostru luptă- 
toră G. Popă de BăsescI, de d na Elisa 
Popă, de d-na Maria Oprea; și de d-șorele : 
PopovicI din Hunedăra.

Frumosa nbstră horă după cât-va 
timpă înceta, pentru a face locă altoră 
jocuri. In trei mari colone, cuadrilulă 
primă întrunise șese-decl și patru de pă- 
rechl. Colonele arangiate așteptau nu
mai semnalulă musicei, ca să între în 
jocă. Musicanții, neaflându-șl pe semne 
notele, — căci dor și Țiganii noștri sciu 
adl cânta pe note, — ținură o pausă cam 
pre îndelungată. Folosescă acestă mo
mente, mă adreseză cătră dănțătorea 
mea și o rogă a-ml sta într’ajutoru, ca 
să-mi completeză albumulă dameloră de 
la petrecere. Cu plăcere îmi oferi servi- 
ciulă, mă făcu însă atentă, ca să-mi în- 
semneză bine în îndoiturile creeriloră 
tote numele.

Nu sciu, decă memoria nu ml-a fost 
infidelă; der onorații cetitori răsfoindă 
prin acelă albumă voră ceti numele 
d-neloră: A.Vladă din Orăștiă, M. Bon- 

joră N. Gubesch din garnisona Bistriței 
a pusă mâna, nu se scie cum, pe libelul de 
depuneri făcute de locotenentulă Munster 
la cassa de economii, și printr’ună sol
dată dela reg. 63 de inf. încercă la 24 
Augustă n. se ridice 600 fl. din cassa de 
economii a districtului. Funcționariloră 
institutului li-se păru lucrulă suspectă, 
opriră libelulă, chemară pe oficerulă res
pectivă și așa se descoperi înșelătoria. 
Sergentulă mărturisi totă și fu arestată. 
Noptea însă scăpa din arestă, și ca să 
scape de pedepsă se împușcă.

** *
Tabla comemorativă aședată pe casa 

din Clușiu, în care s’a născută regele 
Mateiu Corvină, s’a desvălită la 2 Sep
temvre.

** *
Sinucidere. In Clușiu s’a împușcată 

studentulă gimnasistă Gâza Zoltani din 
Chezdi-Oșorheiu. Avea să facă esamenă 
de corigere din matematică și fisică, der 
fiindcă timpulă nu l’a folosită pentru 
pregătire, a preferită mortea decâtă să 
cadă încă odată.

** *
Lucrulu de mână. După cum cetimă 

în unele foi germane, acestă obiectă a 
cuprinsă în Germania și în alte state 
înaintate în cultură ună terenă de acti
vitate forte întinsă. In anulă de față 
s’au ținută în Germania 13 cursuri pen
tru învățători. Tote aceste cursuri au 
fostă forte cercetate, trecendă numărulă 
participanțiloră cu multă peste sută. So
cietăți de tote categoriile, precum și 
privați de tote branșele sociale contri
bue unanimă pentru promovarea și răs
pândirea acestui ramă culturală econo
mică.

** *
Rocă. „B. H.“ află din Papa, că 

în comuna Szucs din comit. Vesprimă, 
au arsă 27 de case în câteva ore. Și-au 
aflată mortea în focă și 17 persone, 
anume 8 bărbați, 5 femei și 4 copii.

$
Din Seghedin se anunță, că cheul, acea 

parte a țărmului Tisei, care este sub podă, 
a începută Sâmbătă a se surpa într’o 
lungime de 100 și într’o lățime de 40 
de metri și pănă Duminecă s’a mai cu
fundată cu 2 metri. Ministeriulă a tri
misă acolo pe ună ingineră superioră și 
pe ună consilieră technică ca să facă 
cercetări. Se constată, că cheulă are 
tendința de a se cufunda și mai tare. 
Câți bani câștigați cu amară ai contri- 
buabililoră nu se voră cufunda împreună 
cu elă !

* *
Hipodromulu. Mâne seră Sâmbătă 

va fi interesantă producțiunea dela hipo- 
dromă. Intre alte jo'curl variate, va fi o 
luptă între unulă din membrii societății 
și între persone din publică, care voră 
voi să se ia la luptă. Celă care va trânti 

tescu din Hațegă, Elisabeta Dănilă, Elena 
Tulea, Maria Dima, A. Păcurară proto- 
popesă în Ilia, Amalia Dionisie Popă, 
d-na Constantin Popă, d-naLucreția Rați- 
kovi, d-na Munteană, d-na Stoichița, 
d-na Mureșană, d-nele Șinca.

Er între d-niș6re: gentila d-șdra 
Valeria Cuteană, profesără în Hațegă, 
amabila d-ș6ră Victoria Vladă, nepâta 
celebrului nostru publicistă G. Bariță, 
d-șora Maria Dima, d-șorele Boteanu, 
d-șora Munteană și d-șorele Socander. 
De cumva mi-a scăpată vr’ună nume, 
mă rogă de c miiă de ori să fiu 
scusată.

Pănă ’n revărsatulă dilei a ținută 
veselia și bucuria. Am părăsită și eu 
sala de jocă, plăcută impresionată, der 
nu ca să mă legănă în „visuri dulci", ce 
mi s’au poftită — căci cine mai putea 
durmi, — ci ca să visiteză frumosa ci
tadelă a lui Huniade, fonderia de feră 
și alte lucruri, cari meritau atențiune, și 
despre cari o să vă raporteză cu ocasia 
proximă. Atletuld. 

pe luptaciulă societății, va primi ună 
premiu de 50 fl.

Asigurarea bătrâneții și a invalidi
tății în Germania.

„Naționalulă" a promisă cu altă oca- 
siune, că va reveni asupra proiectului de 
lege privitor© la asigurarea bătrâneței și 
a invalidității. Acum dă în resumată 
cuprinsulă acestui proiectă în următo- 
rele:

Tendința legii. Nu mai este ună se
cretă pentru nimeni, că seria de legi 
uvriere propuse și susținute de princi
pele Bismarck au dreptă țintă înlocuirea 
socialismului revoluționară prin acela de 
stată. Astădl proiectulă, așa cum a fost 
modificată, amendată de parlamentă, încă 
nu are puterea de lege ; elă așteptă 
aprobarea consiliului federală spre a fi 
apoi supusă sancțiunei imperiale.

Asigurații. OrI-ce individă, bărbată 
seu femeiă, meseriașă seu slugă, ucenică 
seu calfă, care muncesce pentru o leală, 
ce nu întrece suma de 2000 mărci seu 
2500 lei anuală, e supusă asigurării pen
tru bătrânețe și invaliditate. Versta la 
care se impune lucrătorului, ca să începă 
a’șl plăti taxele de asigurare e cea de 
16 ani. S’a făcută socotela de numărul 
supușiloră germani, cari voră beneficia 
de noua lege, și s’a găsită, că elă se urcă 
aproximativă la vre-o 10—15 miliăne de 
viitori asigurați.

Condiții de asigurare. OrI-ce per- 
sonă asigurata primesce la versta de 70 
ani împliniți o rentă dela Stată ; de ase
menea o primesce în casă de a fi ajuns 
în stare de incapacitate de muncă perma
nentă. In capacitatea de muncă se do- 
vedesce prin faptulă, că produsulă mun- 
cei nu represintă nici a șesea parte din 
valbrea muncei normale. Renta variază 
după clasa, din care face parte lucrăto- 
rulă asigurată. Clasele suntă în numără 
de patru; ele stau în raportă cu lefa 
anuală a personei asigurate. Face parte 
din clasa I celă care are o lefă anuală 
de 350 mărci din a Il-a celă cu o lefă 
pănă la 550 mărci, din a IlI-a pănă la 
850 mărci și în sferșită din a IV-a clasă 
celă care câștigă anuală mai multă de 
850 mărci.

Contribuțiunl. Persona aflată în ca
tegoria asigurațiloră trebue sâ plătescă 
Statului o contribuția săptămânală după 
clasa, din care face parte. In prima clasă 
contribuția e de 14 pfenigi pe săptă
mână, în a doua de 20, în a treia de 24 
și în a patra clasă de 30 de pfenigi pe 
săptămână. Cu ună cuvântă acestă con
tribuția variază între 8 și 15 Iei pe ană, 
anulă socotită pe 47 săptămâni în locă 
de 52, — și acesta în vederea sezonului 
mortă, ce are mai fiă-care ramură de in
dustria. Sa dispusă încă, că aceste 
contribuțiunl săptămânale să fiă plătite 
jumătate de patronă, jumătate de lu
crător ă.

Rente. La plata renteloră Statulă 
contribue cu o taxă fixă de 50 mărci 
anuală. Ună lucrătoră, care a atinsă 
versta de 70 ani fără să deviă invalidă, 
și care a contribuită celă puțină timpă 
de 40 ani la asigurare, va ave dreptă 
la o rentă anuală de 106 mărci, pentru 
ântâia clasă, de 134.60 mărci pentru a 
doua clasă, de 162.80 mărci pentru a 
trea clasă și în sferșită de 191 mărci 
pentru a patra clasă. Cu ună cuvântă 
renta variază între 133 și 238 lei anuală. 
Renta de invaliditate e oelă puțină de 
110 mărci, adecă 137 lei, la cari se a- 
daogă pentru fiă-care săptămână de con
tribuția câte 2 pfenigi, pentru clasa ân
tâia, câte 6 pentru clasa a doua, câte 9 
pentru clasa a treia și câte 13 pentru 
clasa’a patra, așa că în clasa cea mai în- 
naltă renta pote atinge maximulă de 293 
mărci seu 367 franci. Se ține socotâla 
de contribuțiile, ce ună lucrătoră âre- 
care ar fi plătită succesivă în mai multe 
clase.

Administrația. Administrația oficii- 
loră de asigurare se va încredința unoră 
funcționari ai Statului, asistați de ună 
comitetă compusă din patroni și lucră- 
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tori. Plata renteloră să va face în fiă- 
care lună de administrația poșteloră, care 
va sluji ca bancherii ală oficiului de asi
gurare. Acestă plată se va efectua în 
urma presentărli, de cătră asigurată, 
a unui bonii liberată de oficiulă 
de asigurare, er plata contribuțiilor!! se 
face de asigurați prin mijloculă unorii 
timbre lipite pe ună libretti ce pdrtă 
numele asiguratului. Acesta libretti se 
reînoesce în fîă-care ană.

Congresulu Orientaliștilora.
In anulă acesta congresulă Orien- 

taliștiloră s’a ținută în Stockholm. Adu- 
nareă a deșchis’o Regele, salutând ă de 
buna venire pe ospețî în limba francesă. 
Br. Kremer mulțămi regelui pentru scu- 
tulă oferită studieloră Orientale. Au asis
tată la congresă și delegați ai Turciei, 
Persiei, Egiptului etc. A vorbită la con
gresă și ună preotă parsă din Bombay. 
Sera a fostă banchetă în castelulă Drott- 
ningholm. In toastulă său regele sărbă
tori congresulă ca pe o unire a Orien
tului și Occidentului. Trimisulu Persiei 
Muhsim Khan toasta pentru Regele.

Corespondența „Gaz. Trans“.
De pe modulă (Ternarei ww’cî, 31 Aug. 1889.

Stimate d-le Redactoră! Vă rogă 
să dațl locă în prețuitulă diară ce re
dactați următoreloră șiruri:

Mi-se umple inima de bucuriă, când 
vădu, că șî Ternăvenii noștri mai dau 
semne de vieță. Vieța nostră națională 
vegeta sub împregiurările cele grele ale 
timpului, era ca și florea cea veștedită, 
carea cu nerăbdare așteptă influința bi- 
nefăcătore a unei ploi răcoritbre.

De când s’a mai arangiată și prin 
ținuturile nostre câte o petrecere româ- 
nescă, mi-se pare că totă lucrulă a luată 
altă față. Chiar și poporulă începe a 
cugeta altcum, începe a deveni consciu 
de ceea ce e, că e Română destinată de 
provedință de a trăi ca Română, liberă și 
fericită.

Precum am accentuată mai susă, 
eu sunt de firma credința, căprogresulă 
acesta destulă de îmbucurătoră în prima 
liniă este de a se atribui petreceriloră 
românescl arangiate de câtva timpă în- 
coce. Numai aici s’a putută convinge 
Românulă Târnăvenă, că elă nu e după 
cum îlă descriu străinii din răutate, ci e 
ună poporă plini de vieță cu limba și na
ționalitatea sa, care trebuescă respec
tate, și poporulă română pretinde chiar 
a i-se respecta.

Cu acestă ocasiune dați’mi voiăD-le 
Redactoră, să vă descriu o festivitate 
singuratică în feliulă ei, ce s’a ținută în 
26 Augustă în comuna Bobohalma.

Luni în presăra Sf. Mării, Știm. D-nă 
Maria Popă, soția marelui proprietară 
Nicolau Popă din Bobohalma, șl-a ser
bată diua. onomastică. Serbarea acâsta, 
menită altcum a fi mai multă în ună 
cercă mai restrînsă familiară, totuși pen
tru mulțimea învitațiloră cu dreptulă 
pote lua caracterulă unei petreceri pu
blice. Sera pe la 6 ore în sunetulă cân- 
tăriloră românescl toți ospeții au fostă 
de față. Nu sunt în stare să descriu 
afabilitatea și bunăvoința, cu care au fost 
primiți toți cei invitați. Pe la 8 ore s’a 
servită o cină rară, în decursulă căreia 
s’au ridica mai multe toaste întru sănă
tatea Domnei Popă, precum și a ficei 
sale Maria Munteană din Brașovă. După 
ridicarea mesei s’a începută danțulă cu 
„Ardeleana11 și „Hora.u Costumulă na
țională și astădată a fostă fărte bine 
representată. Durere însă, Onorate D-le 
Redactoră, că noi tineretulă, fiindă în 
numără mai mică, nu amă fostă în stare 
să satistfacemă dorinței publicului, de a 
juca jocurile strămoșescl-naționale [„Cfi- 
lușerulăa și „Bătuta". Căci cu totă drep
tulă potă dice, că festivitatea acesta a 
respirată întru tote celă mai curată simță 
națională, și asta în linia primă este a 
se atribui Stimatei d-ne Maria Munteană, 
carea s’a nisuită din tote puterile, ca fes
tivitatea să decurgă româuesce în sen- 
sulă celă mai strînsă ală cuvântului. 
In speciă a storsă admirațiunea publi
cului joculă românescă „Brâulă", care 
fiindă condusă de D-sa, s’a esecutată cu 
multă desteritate și tactă. Petrecerea a 
durată în modulă celă mai vială pănă 
dimineța la 8 ore, când fiă-care ospe, 
ducendă cu sine o mulțime de suvenirl 
plăcute, s’a reîntorsă pe la ale sale. Eu 
din parte’ml gratuleză Domnei Popă din 
inimă, și dorescă, că aiua Sântei-Mării să 

o ajungă întru mulțl ani fericiți în mij- 
loculă familiei sale.

Unu participante.

Mulțămite publice.
Onorate Domnule Redactoră! Bine 

voițl a publica în colonele prețiosului 
d-vostră diară următorele rânduri:

Oorpulă îuvățătorescă, dimpreună cu 
cu tinerii studențl din locă au întocmită 
în anii trecuțl aici mai multe petreceri, 
cu scopulă de a-se înființa o „bibliotecă 
poporală11. Despre resultatulă bănescă 
ală acestoră petreceri, reușita s’a publi
cată înmediată în prețuitulă d-vostră di
ară, cu escepțiune de resultatulă colec- 
teloră făcute în cărți; și acâsta din mo- 
tivulă că, de o parte s’au adunată pre , 
puține, er de altă parte membrii corni- I 
tetului fiindă răspândiți la studiu, de abia 
în vera anului curentă s’au putută în
truni în modă formală. Deci, ca însărci
nată din partea acestui comitetă și în po- 
sițiunea mea de bibliotecară ală acestei 
școle, vă rogă să binevoiți a da locă 
mulțumitei, ce se aduce pe acestă cale 
tuturoră d-loră, cari binevoiră a dona 
cărți bibliotecei poporale, ce se înfiin- 
țeză aici, și în specială d-lui C. Jrimia 
stud, absolut, de clasa a VII gim. în 
Brașovă, care din iubirea cătră progre
sarea și înaintarea iubitului nostru po
poră Românescă — a donată bibliotecei 
18 cărți destulă de corăspundătore.

Tolianulu-vechi în 29 Augustă 1889
Stefanu Iozonîi 
învăț. diriginte.

Comitetulă bisericescă gr. cat. din 
Bandă aduce cea mai fierbinte multă- 
mită publică mărinimosului seu donatoră 
Surducană Gavrilă, care a donată pen
tru biserica gr. cat. casa sa din pieța 
Band ului și 4 jugăre de locu în preță 
de 2000 fi. v. a.

Comitetulă bisericei gr. cat. din Bandă.

Multă on. d-nă Aurelul P. Florianf 
capelană militară c. r. în Bosnia, a dă
ruită însemnata sumă de 50 fi. v. a. 
pentru acoperirea speseloră împreunate 
cu zidirea bisericei gr. cat. din comuna 
sa natală Racovița.

Pentru acestă faptă generosă ne 
simțimă îndatorați a-i aduce și pe calea 
publicității „mulțămita și recunoscința 
nostră11 urându-i dile îndelungate și fe
ricite !

In numele credincioșiloră din paro- 
chia gr. cat. a Racoviței (protopp. Sibi- 
iului).

Ilacovița, Iulie 1889.
Ioane Trifu, curat, prim., losifă Idajerian, 

curatori bisericescl.

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

Dresdla, 6 Septemvre. Părechea 
împărătescă a sosită aci. La gară 
a fostă salutată de Maiestățile Loră 
Regele și Regina Saxoniei. Prima- 
rulă ținu o vorbire, în care accen- 
tuă, că regimentele saxone se voră 
dovedi din nou gata de luptă ca 
puternică apărare a patriei. Acjl 
cetățenii au reînoită cu entusiasmă 
votulu loră de fidelitate cătră îm- 
peratulă, care e celă mai distinsă 
și mai puternică scută ală păcii.

Belgrade, 6 Septemvre. Regina 
Natalia a desemnată în scrisori 
cătră persone private d,iua de 14 
Septemvre pentru plecarea sa cătră 
Serbia și declară totodată, că nu 
i-se pregătesce nici o primire.

Copenhaga, 6 Septemvre. Marele 
principe succesoră ală tronului se 
întorce dela manevrele din Hano- 
vera, unde plecă în 12 Septemvre, 
la Fredensborg înderătă.

DIVERSE.
Jubileulâ unui diarfl. In 1 Septemvre 

a. c. și-a serbată „Neue Freie Presse" — 
organulă vieneză ală „Alianței Israe
lite11 — iubileulă de 25 de ani ală 
esistenței sale. Cu aaestă ocasiune scrie 
diarulă ^Deutsches-VollisIilatV ună articolă 
sărbătorescu sub titlulă „25 de ani de 
corupțiune", biciuindă „venalitatea, lă
comia de bani și nerușinata parțialitate11 
a numitului d;ară. Vomă estrage ca 
probă următorele pasage: „Economist11, 
așa se numesce o rubrică din „N. Fr. 

Presse11 și se afirmă, că acestă parte a 
foiei e cea mai rentabilă și cea mai 
roditore. Ar trebui să scriemă colăne 
întregi spre a arăta, câtă de multă a 
păcătuită acestă „Economist11 în contra 
bunăstării poporului. 25,000 fi. să fi 
primită „N. Fr. Presse" dela Hirsch ală 
Turcilor^, când era vorba ca populația 
austriacă să fiă înșelată cu losurile tur- 
cescl; cea mai mare parte din cei 100,000 
de fi., cari au fostă aruncați pentru co
ruperi în afacerea căli ferate galițiene, — 
să-i fi primită „N. Fr. Presse" ; pentru 
atitudinea ei în afacerea gării de Nord, să 
fi fostă ea cu o enormă sumă „remune
rată11. Aceste acusărl se facă în publică 
de cătră totă lumea și „foia lumei", care 
pretinde a se lupta pentru cele mai 
înalte bunătăți ale omenirei, pentru li
bertate și pentru cultură, nu a aflată 
pănă astădl nici uuă cuvântă, de a com
bate aceste acusărl. Și precum pe tere- 
n*ulă economică și politică, așa și pe celă 
socială „N. fr. Presse a pricepută tot- 
deuna, de a zări folosele semeniloră săi, 
și vai de acela, care ar fi cutezată să 
i-se opună, căci ar fi fostă declarată ca 
obscuraută din evulă mediu, ca reacțio
nară și blăstămulu secuiului ală 19-lea 
s’ar fi invocată asupra lui. Pentru-că 
profesorală Lorenz, ca să amintimă nu
mai ună casă, odată în Coridorulă uni
versității vieneze a oprit pe ună reporter 
jidană și l’a dată afară, „N. fr. Presse11 
a pusă în mișcare cerulă și iadulă, a 
mințită, a calumniată și nu s’a liniștită 
pănă ce Lorenz n’a părăsită Universita
tea. „Invățațiloră jidani din c ntră 
li-s’au făcută atâtea reclame, pănă ce lu
mea în fine era convinsă de însemnătatea 
loră sciențifică și li-se oferiau cele mai 
înalte și mai onorifice posițiunl.

f

Esposițiunea din Parisd. Etă tabloulă 
recapitulativă ală recompenseloră pro
puse de juriele grupuriloră: Numărulă 
esposanțiloră este de 56.012, dintre cari 
859 nu iau parte la concursă fiindă mem
brii ai juriului. Juriulă grupuriloră a 
propusă să se dea; 890 premiurl mari, 
5.599 medalii de aură, 11.104 medalii 
de argintă, 10.985 medalii de bronză, 
9.027 mențiuni onorabile. Totalulă re
compenseloră este de 37.605, dintre care 
32.468 suntu acordate esposanțiloră și 
6.137 colaboratoriloră loră.

0 aniversare. E vorba să se organiseze 
pentru <fiua de 12 Octomvre la Parisă o 
mare serbare americană în onorea ani
versării a 397-a a descoperirei Americei 
de cătră Cristof Golumb. D-lă Alphaud, 
unulă din organisatorii exposiției, se va 
însărcina cu tote pregătirile în numele 
coloniei americane. DelegațiunI se voră 
duce la Eliseu și la Hotel de Viile. 0 
serbare nautică se va face pe Sena, unde 
o flotilă va aminti pe aceea ce comanda 
altă dată Cristof Columb. Ună cor
tegiu istorică se va îndrepta spre l’île 
des Cygnes și diua se va termina priu- 
tr’ună banchetă, apoi printr’o serbare de 
nopte la Esposițiă.

Cununia. D-lă Teodoră Nagy teol. 
abs. și d-șora Iulia Popă își voră serba 
cununia loră în 8 Septemvre n. c. în bi
serica gr. cat. din Hădărău. — Felicită
rile nostre!

ULTIME SCIR1.
Alegerile în Francia.

Alegerile în Francia pentru 
corpurile legiuitore se voră face 
în 22 Septemvre a. c. după listele 
stabilite în cjiua de 31 Martie a- 
nulă curentă. Scrutinulă va dura 
numai o <ți-

Conformii legei din 17 Iulie 
1889 candidaturile multiple nu 
suntu admise și se introduce obli
garea declarației prealabile.

Unu decretă specială stabilesce, 
că alegătorii Reuniunii și Guia- 
nei francese suntă convocațl nu
mai pe cjiua de 6 Octomvre, pe 
când în India, Senegal, Martinica 

și Guadelupa alegerile se voră 
face totă în 22 Septemvre.

*
Ministrulă de interne Constans 

a provocată pe toți prefecții, ca 
se nu primescă nici o declarațiune 
din partea lui Boulanger, Rochefort 
și Billon.

„XIX Siecle“ aduce scirea, că 
pe Boulanger l’ar fi sfătuită unii 
a merge la Parisă câteva c|ile îna
inte de alegeri și a se presenta 
tribunalului de stată. Presența lui 
ar pretinde reasumarea procesului 
și Boulanger ar pute deocamdată 
se fiă eareșl alesă ca deputată.

Prințulă Victor Napoleon a de
clarată, că dânsulă nu va publica 
nici ună manifestă electorală : pro- 
gramulă lui este pre bine cunos
cută, elă se cuprinde în cuventulă: 
imperialismulu.

Rectificare. Intr’o parte a edițiunei 
de erl, pe pagina a doua, colona a treia, 
scirea: „Servitore spurcată11, rândulă 3, 
s’a strecurată o erore, fiindă tipărită 
Spimușă în locă de Șoimușă precum tre- 
bue să fiă. — Pe pagina a treia, colona 
a doua, rândulă 24, să se citescă : Ga- 
laction Șagău.

Cursulpieței Brașovu
din 6 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9,42 Vend. 9.45
Argintă românescă - n 9.37 îl 9.40
Napoleon-d’orI - - - M 9.45 M 9.48
Lire turcescl - - - 10.70 îl 10.75
Imperiali - - - - îi 9.70 H 9.75
Galbinî îi 5.54 n 5.59
Scris, fonc. „Albina“6u/n n 102.— n —.—

„ r n 5% D 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - H 122.— îî 125.—
Mărci germane - - î> 58.— fi 58.25

Cursuîu la bursa de Vieua
din 5 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.35
Renta de hârtiă 5°/8 - - - - . - 94.45
Imprumutulă căiloră ferate ungarej - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emis’une) - - 112.— 
Bonuri rurale ungare ----- 104.65 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.65
Bonuri rurale Banată-Timișu - - - 104.65
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.65
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.65
Bonuri croato-slavone ----- 105,— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .............................. 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 129.75
Renta de hârtiă austriacă - - - . 83.50 
Renta de argintă austriacă - - - - 84.35 
Renta de aură austriacă ----- 110._
LosurI din 1860 138._
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 315.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orI................................... 9.48
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.25 
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.20

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

0-0-0"€3"€3-€3-€9-€3-€3-0"€3-€3-€3"0"Q-0

cu
aedrdă împrumuturi cambi
ale CU cari pe lângă
o reducere corespuncjetdre a 
sumei cambiului și întru câtă 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potu și de 
mai multe ori prolongi.

Informațiuni mai de aprope se 
potu lua dflnicu în biroidu insti
tutului, piață No. 90 dela 8—2 
ore d. a, 87,14
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristicii și enciclopedicîi-literarti — cu ilustrațiuni.— Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 cji 
a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș, a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și 3ciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românilorîî de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicfiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețuiri de prenumerațiune pre anulu întregi e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. țliaru bisericescu, scolaru și literarii — cu ilustrațiuni. — Cursulu XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 272 — 372 cdle, și publică portretele și biografiile archiereiloru 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- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesu funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și soiri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții priinescu grtisu toffi alu patnta esemplarti. 
Numeri de probă se trimitu gratisu ori-cui cere.

Totu de aci se mai potR procura și următorele cărți din editura propria:

H

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea HI 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, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulă 
50

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

Manualu catecheticii pentru primii 
ani scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 
de s. scriptură, catechetică și met o 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașin, actualmente vicară 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 sS o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă 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 fi

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană G-ură-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.

Dumnedeâsca 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
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 fi., legat în piele 1 fi.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

Miculii mărgăritard sufletesed. 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 fi.

Visuld 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 fi., 
100 esemplare 9 fi. v. a.

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

Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acesta nou products 
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. — Prețulu 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fi. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Papiu. — Acestă 
volumă de peste 24 cdle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cdle urmâză 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 
cerințeloru preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul I unui esemplară 
spedată franco e 2 fi. v. a.

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

Orientele catolicii seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatulă bi- 
sericei și se estinde pe 22 cdle 8° mare. 
—Scrisă de Ioană Papiu. —Opulă acesta 
a fostă recensată favoritoră și lăudat 
și de foile străine,—Prețuia unui esem
plară spedată franco e numai 1 fi. 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, 
cdle 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absdlvă scola poporală,

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

Merinde dela șcdlă seu învețaiur't 
pentru poporii culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile 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 diară de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superidre din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de șcdlă. In acestu diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâtă din șcdlă câtă și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învățătorulă 
seu, 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 trapului 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.

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

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea- 

pierdutii 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.

Codreanii craiulu codrului. Baladă
G-eorgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Ultimulu Sichastru. Tradițiune de
G-eorgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Bunica și Nepoțelulii. 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.

Elu trebue se se însore.
Maria Schwartz, traducere 
Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.
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
G-oethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

WT A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla (Sz-ujvăr. 
acțiile tuturoru băiwiloru române ca prețurile cele mai bune.
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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.

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

Nu mă 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 G-avrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Catechese pentru pruncii școlari 
din școlele poporale. După G-eorge 
Mey preotă în Schdrzkirch 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 fi. 05 cr.

Din trecutuhi Silvaniei. Legendă 
de Victorii Russu. Prețulă unui esem
plară cu porto francată 1 fi. 05 cr.

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

Influința mândriei. Novelă de Pau
lina 0. Z. Rovinaru. Prețulă unui e- 
semplară 30 cr.

Cuvântări bisericescl în tote săr
bătorile de peste anu de Ioanu Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I.

T.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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