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BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.
Scrisori nefrancate nu se^pri- 
mescu. Manuscripte nuse,iB- 

trimitu!
Birourile de anunciirn r

Brașovu, piața mare Nr. 22.... 
Inserate mai primeacu în Viena 
Rudolfu Mosse. Haasensteintâ Vogler 
(Otto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M.Dukes, A, Oppelik, J- Dan
neberg; în Budapesta: A. V. Qold- 
berger, Anton Alesei, Eckstein Bernal; 
în Frankfurt: (1. L.Daube; in Ham

burg: A. Steiner.
Pretulu inserțiunilorft; o seria 
garmondfi pe o colonii 6 cr. 
și 30 cr. timbru, pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
seria 10 cr. v. a. seu 30 bani.

ZLXT-

„Gazota“ eso în fiecare cji. 
Abonamente pentru Anstr -Ungaria 
Pe unu anu 12 po s6so Iun 

6 fi., Pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate: 

Pe unu anu 40 franol, po ș6se 
luni 20 franci, po troi luni 

10 franci.
Se prenumără la t6te oficiole 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Abonâmentulu pentru Brașovu: 

la administrațiuno, piațamare 
Nr. 22, etagiulu I.: pc unii anu 
10 fi., pe șese luni 5 fl., pe trai 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Pe unu anu 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu csemplani o cr. v. a. s6u 

15 bani.
Atfttu abonamentolo cătu și 
insorț-iunilo sun tu a se plăti 

înainte.

Nr. 215. Brașovu, Luni, Marți 26 Septemvre (8 Octomvre)

ZbTovL abonamentu
la

„GAZETA TRANSILVANEEL"
Cu OeîoiBivre stihi vechili
se deschide ilwsr abosiameiatfU la care în- 
vitămu pe toți amicii iji sprijinitorii foiei nostre.*

Prețuiis abonamerataaSms
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni 6 fi., pe unii anii 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei 

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

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

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

Domnii, cari se vorti abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită! si 1 
a arăta și posta ultimă.

Aflininistrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 25 Septemvre v.
Presupunerea nostră, că noua 

încercare de a împăca pe Cehii 
și Germanii Boemiei va renrâne 
erăși fără de resultatâ, s’a adeverit.

Scimti, că comitetulu esecutivu 
alu deputațiloru dietali germani 
din Boemia a făeutu dependentă 
participarea Germanilor^ la o con- 
ferență de împăciuire dela atitu
dinea guvernului și mai alesu dela 
aceea, ca acesta se renunțe cate
goricii la ori-ce plană în privința 
încoronării monarcliului ca rege 
alu Boemiei.

Era clară, că cabinetulu Taaffe 
nu putea primi condițiunea din 
urmă, fără a risca ca se-și facă 
dușmani pe toți Cehii, fără deo
sebire de partidă. Urmarea a fostă 
der, că guvernulă a tăcută și de
putății germani din Boemia au 
rămasă fără deslușirile și asigură
rile dorite.

Joiaviitbre întrunindu-se erăși 
dietele provinciale în Austria, de
putății germani ai dietei boemă 
s’au sfătuită ce atitudine să ia în 
viitorii. ErI s’au adunată pentru 
scopulu ■ acesta în Praga represen- 
tanții tuturoră orașeloru și comu- 
neloru germane din Boemia.

Resultatulu conterenței de eri 
a fostă, că s’a primită resoluțiunea 
formulată de comitetulă esecutivă 
ală deputațiloră germani din Bo
emia, în puterea căreia Germanii 
boemi voră continua politica de 
abstinență.

Acesta resoluțiune s’a motivată 
priu aceea, că nu numai că nu 
s’a schimbată situațiunea în sensă 
favorabilă Germaniloru, ci încă 
s’a mai înăsprită prin numirea 
contelui Thun, a partisanului în
coronării, ca guvernatoră și prin 
punerea în discusiune a cestiunii 
încoronării. Pe lângă acesta Ger
manii Boemiei nu au primită 
deslușirile cerute de comitetulă 
esecutivă ală partidei loră din 
partea guvernului.

Situațiunea în Boemia este 
prin urmare totă așa de critică 
ca și mai înainte, ba se pote cțice 
că ea încă s’a mai încordată, de 
când s’a pusă la ordinea (filei 
Gestiunea încoronării.

Nimeni nu pote sci aeji ce direc
țiune voră mai lua lucrurile în 
Austria și cum va pute se iesa ca- 
binetulă Taaffe din noua încurcă
tură. Posiția guvernului este cu 
atâtă mai dificilă, cu câtă vrendă 
se împace pe toți, nu pbte mul- 
țămi pe nici unulă. Acj.1 contele 
Taaffe se află în fața unei oposi- 
tiuni îndoite, a acelei germane și 
a oposițiunei nemulțămițiloră Cehi.

O foiă cehă din Moravia pu
blică o scire sensațională, care cjice 
că a primit’o din isvoră sigură.

Contele Taaffe, c|ice acestă 
foiă, ar fi decisă a-și da demisiu- 
nea. Elă a dorită se împace pe 

Germanii din Boemia și să-și asi-, 
gure sprijinulă partidei Cehiloră 
boemi; Germaniloră a voită se 
le facă tote concesiunile posibile, 
er pe Cehii bătrâni a voită să-i 
câștige prin încoronare. Nu i-a 
succesu însă nici una, nici alta, 
din causa energicei oposițiuni ce 
o facă Germanii încoronării, chiar 
și ca actă curată ceremonială. De 
aceea cabinetulă Taaffe ar voia-și 
da demisiunea, îndată după ce se 
va fi discutată adresa de încoro
nare de cătră dieta boemă.

Scirea acesta sensațională este, 
după părerea foiloră centraliste 
germane, numai o manevră spre 
a întimida pe cei din maioritate 
și a-i face să fîă mai îngăduitori 
față cu cabinetulă Taaffe.

Se pbte însă ca împărtășirea 
foiei morave să aibă o importanță 
mai mare. Pbte că cei dela cârmă 
s’au convinsă, că nu mai merge 
cu măsurile de jumătate și de 
aceea s’au decisă a inaugura o 
altă tactică mai hoțărîtă, der nu 
în favorea aspirațiuniloră supre- 
matiste germane, ci în favorea 
realisării egalei îndreptățiri. Tac
tica pbte se va schimba, der sis- 
temulă Taaffe va rămâne.

TDT2ST
Prusia înainte de 1866.

„Corespondența Balcaniloră", noulii 
organă oficioșii alo guvernului din Bel
grade, publică ciudate revelațiunl isto
rice, a cărora autenticitate o garanteză, 
în ce privesce atitudinea Prusiei înainte 
de 1866. Reiese din acele revelațiunl, 
că în lunile, cari precedară deșchiderea 
ostilitățilorii în contra Austriei, cabine
tulă din Berlina ar fi solicitată alianța 
ofensivă a Rusiei, oferindu-i în schimba 
pentru sprijinulă ei Gî-aliția orientală. 
României i-s’ar fi propusă Transilvania, 
Banatulă și o parte din Ungaria, er 
Muntenegrului Dalmația septentrională.

„Times" adauge cu naivitate, că nu 

vede cum Rusia ar fi declinată aseme
nea oferiri, decă în adevără i-s’ar fi fă
cută. Uită că în 1866 Rusia vedea cu 
ochi răi disoluțiunea eventuală a confe- 
derațiunii germanice în profitulă prepo- 
tenții unei puteri militare ca Prusia. De 
atunci Katkoff scria cuventulă rămasă 
istorică : „O Prusiă prea puternieă nu 
va rămâne prietină cu Rușia".

Vilhelm II și iliiilft prințului Bismarck.
De curendă a apărută în Berlină o 

broșură întitulată „Impăratulă Wilhelm 
ală Il-lea și cancelarulă imperiului1', care 
se ocupă cu cestiunea: Cine va fi ur- 
mașulă principelui de Bismarck. Bro
șura vorbesce în primulă locă despre 
conflictulă iscată între j rincipele can- 
celară și cornițele Waldersee, despre 
care dice, că nu este resolvată nici 
acuma. Ia apoi în apărare partidulă 
răsboinică dela curte, care este contra 
politicei de pace a principelui cancelară, 
și termină dicendă, că urmașă ală prin
cipelui va fi fiiulă său Herbert. Intre 
altele se scrie în broșură:

„In erna anului 1886—87, princi
pele Wilhelm lucra în cancelaria minis
terului de externe. Se elice, că măies- 
trulă său era contele Herbert de Bismarck. 
In curendă se deșteptară nisce relațiunî 
de prietenia forte intime între ei. Ma- 
iestrulă se purta atâtă de afabilă cu 
elevulă său, încâtu principele, — adl 
împărată, — îi păstră cea mai mare 
stimă și iubire de atunci încoce. Prin
cipele mergea în fiă-care di la Berlină, 
și cu acestă ocasiune nicl-odată nu uita 
de a visita pe contele Herbert de Bis
marck în Wilhelm-strasse. In ministe- 
rulă de externe toți credeau, că prietenia 
dintre principe și conte va fi odată de 
mare însemnătate. Se vorbea mai alesă 
multă despre ideia de predilecțiune a 
cancelarului, de a lăsa acestă înaltă 
demnitate pentru fiiulă său, și de aceea 
chiar împăratulă de adl credea de atunci, 
că principele cancelară n’ar putea să 
aibă ună urmașă mai nemerită , mai 
deșteptă și mai îndemânatică decâtă 
fiiulă său".

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Capulu Iui Iordache.
Narațiune istorică de Mauriciu lobai.

Totulă era perdută! Gloria lupte- 
loru, speranța patrioțiloră, elita cetei 
sfinte, tote au fostă sdrobite în lupta dela 
DrăgășanI, prin care resistința Moldovei 
fu înfrântă și țera erăși supusă jugului 
înaltei PorțI. Trei-clecI și trei de eroi 
tineri din ceta sfântă, cari cu semnulu 
crucei pe peptă luptară pentru credință 
și patriă, și-au făcută cale printre șiru
rile Ieniceriloră și s’au refugiată în mun
ții din apropiere.

Toți erau încă tineri, nici unulă din 
mica câtă nu era trecu'.ă de 20 de ani, 
Iordache însuși, îndrăsnețulă loră con- 
ducătoră, abia împlinise 18 ani

îndată după perderea luptei, smulse 
Iordache după băță stindardulă eroiloră 
libertății și’lă încinse ca pe un brîu îm- 
prejurulă corpului său. Apoi apucă cu 
ambele mâni câte o sabiă, strigă însu- 
fletițiloră săi tovarăși de arme unu în- 
flacată: „După mine feciori!" și se a- 
runcâ în mulțimea undulătore a Ieni
ceriloră.

Străbătându prin șirurile Ieniceriloră 
se uită împrejurulă său; numai trei-decl 
și doi dintre tovarășii săi îlă urmau, 
ceilalți rămaseră pe câmpulă de luptă.

Insă acești trei-deci și doi erau în 
stare să elibereze pe îndrăsnețulă loră 
cond.cetoră din mânile dușmanului, care 
era de sute de ori mai numerosă decâtă 
ei, ba le-a succesă să prindă chiară în 
luptă pe vitezulă Beg Tyndari, celă mai 
tînără ginere ală Sultanului, și să’lă 
trecă prin desele șiruri ale Ieniceiloră. 
In vârtejulu luptei celei crâncene nu’lă 
lăsară să scape și fugiră în spre munții 
dela DrăgășanI, unde li-se oferea pentru 
câtva timpă o ascundătore potrivită.

Pănă târdiu noptea fură urmăriți 
de învingătorii Spahii; Abia se ascunseră 
în dosulă unei stânci, pentru ca să mai 
conăcescă puțină, când fură îngroziți 
prin strigătulă de biruință și răsbunare 
ală dușmaniloră, cari cu încordarea tu
turoră puteriloră se apropiau, căutândă 
urma fugițiloră, sciindă bine că ce pri- 
soneră însemnată duceau ei cu sine.

Sorele apusese, însă trădătorea lună 
apăru încurendă pe ceră și le răpi săr- 

| maniloră urmăriți întunereculă binefăcă- 

toru ală nopții. Patrulele turbate de Ie
niceri neîntreruptă îi goneu din tote as- 
cundătorile loră.

Intre cele două vîrfurl ale munțiloră 
dela DrăgășanI se zăreu în orizontulă 
luminată de lună turnurile unei zidiri 
întunecate; pe verfulă celă mai înaltă 
era o cruce duplă.

Acestă zidire era mănăstirea dela 
Secu, ună sanctuară depărtată de lume 
ală evlavioseloră feciore. Decă fugarii 
ară ajunge la porțile aceleia, ară pute 
sta ascunși pănă în diua următore, 
pentru că feciorele nu puteau să încuie 
porțile înaintea celoră din urmă eroi ai 
eteriei; mai bine ară fi voită să moră cu 
ei, decă așa ar fi fostă hotărîtă în cartea 
ursitei.

Cu o monotoniă melancolică suna 
clopotulă de morți în josă cătră vale.

— Ună mortă se află în mănăstire, 
— dise unulă dintre tineri.

— In curendă vor fi mai mulțl, — 
răspunse vecinulă său.

Clopotulă tocmai isprăvi trista sa 
vestire, când Iordache bătendă cu pum- 
nulă în portă ceru intrare.

— Cine vine ? — întreba cineva 
dinăuntru.

— Iordache și eteria.
Porta se deșchise la cuvintele 

acestea. O matronă venerabilă în talară 
albă cu potcapiulă negru pe capă primi 
pe cei cari ceruseră intrare.

Era starița mânăstirei.
— Fii binevenită , ai venită la 

timpă ! — clise ea cătră Iordache.
— Eu n’aș fi putută veni la timpă 

mai rău ca acum, — răspunse acesta cu 
ună tonă amară.

Soții săi intrară după elă în mănăs
tire. Starița îi numără.

— Numai treidecl și doi sunteți ? 
Unde suntă ceilalți?

— Deja pe lumea cealaltă, — răs
punse Iordache, arătândă cu mâna cătră 
ceră.

Starița conduse pe eteriștl pe trepte 
în susă înaintea ușei masive a refecto
riului, stătu pe locă și cjise erăși cătră 
Iordache :

— Fii binevenită, ai venită la timpă 
potrivită, fata, pe care o ai adusă eri 
a răposată astădl cu blândețe în Dom- 
nulă.

Iordache îșl făcu cu evlaviă cruce 
și deșchise încetișoră ușa.
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Natalia Keșco.
Sub titlulu acesta cetimu în 

„Telegrafulu Românu“ din Bucu- 
rescî următorele:

Nu cunosctl, n’am înalta ondre a 
cunqsce pe regina Serbiei, der am avută 
onore de a cunosce acum două-decl de 
ani și ceva pe d-șora Natalia Keșco.

Am cunoscut’o, pe când făceamă 
parte din nobilimea basarabeană. P’a- 
tunci d-sa o gingașă și candidă copilă 
româncă, trăia într’ună cercă de mari 
proprietari din nenorocita Basarabiă, toți 
boieri români, cari nu voiau și nu per
miteau să între în cerculă loră intimă 
parvenițl din Rusia, ce năvăleau în 
partea Moldovei, răpită la 1812.

In salonulă betrânului Keșco nu se 
permitea de a vorbi muscălesce și toți 
cei cari intraseră în casele sale, conver
sau seu românesce, seu franțuzesce. 
Când muri bătrânulă Keșco, boerii ro
mâni reformară salonulă loră intimă la 
d-na Keșco.

Aci, aceleași obiceiuri, aceeași ură 
în contra străinului cutropitoră însuflețea 
pe toți.

Eram tînără p’atuncl, gonită din 
universitate, pentru că am luată parte 
la o manifestațiă ostilă guvernului a stu- 
dențiloră, am fostă adusă între doui gen- 
darml la Chișineu, n’am frecuentată altă 
casă de câtă aceea a d-nei Keșco, pe 
care o numemă noi toți curtea română. Aci 
petrecemă fliua, aci prândiamă, aci pe
trecemă serile.

Pe toți câți eramă, ne lega aceiași 
ură, același dispreță pentru partea mus- 
călescă a societății din Chișineu,

Tote acestea’ml vină adl în memoriă, 
când audă că ex-regina Natalia a de
venită acum o ruso-filă înfocată, că o 
iubire adâncă pentru Sf. Rusiă însufle- 
țesce acestă inimă română și că patria 
A. S. R. e Rusia, precum a declarat’o 
regina la Odesa.

Tempora mutantur!... Așa este, der 
schimbarea e pre mare.

Rămâne a se sci, decă acestă schim
bare e sinceră, e adâncă săpată în su- 
fletulă acestei femei ambițiose.

Z. A.

SCIRILE pILEI.
Cu cine e poporulu romănu? Jupânii 

dela cârmă se laudă, că poporulă ro
mână ar fi cu ei, fiindcă are încredere 
în ei, der inteligența română îlă totă 
agiteză. Câtă încredere are poporulă ro
mână în jupânl, ne dovedesee și casulă 
următoră, ce ni-lă comunică „Lumină- 
torulă": In 30 Septemvre n. era să se 
facă alegere de notară comunală în co
muna Utfini de lângă Timișoră, era ac- 
tulă alegerei însuși avea să-lă îndepli- 
nescă, cum prescrie legea, numai mem-

Jk

GAZETA TRANSILVANIEI.

brii din representanță, fiindă că numai 
dânșii au dreptulă d’a vota.' La ora nu
mită ajunge pretorele cercuală, întră în. 
sala comunală, constitue representanța^ 
așterne petițiunile concurențiloră, face 
candidarea — cu eschiderea unuia din
tre candidați — și provocă pe represen- 
tanțî, ca să alegă. Aceștia însă îi răs
pundă: „nu alegemă, nu votămă“. Tote 
încercările și sforțările pretcrelui,- spre 
a face pe representanțl ca să alegă, ră
maseră fără resultată. In fine pretorele 
înpachetâ și se duse — re infecta. Care 
era causa acestrei ținute a representan- 
ței din Utfini? Etă-o: Poporulă din co
mună, întregă precum se dice, doria să 
aibă de notară chiar pe acela, pe carele- 
pretorele îlă eschisese — fiind-că așa îi 
era chefulă — din candidațiune; popo
rulă deci a informată pe representanțl, 
că pe acela să’lă alegă, ori pe nici unul 
altulă, la din contră va fi „focă ori 
morte în satău. Representanța nici n’a 
cutezată apoi să alegă... “

Ce mai die jupânii despre „încrederea“ 
de care se bucură înaintea poporului 
română? Nu-i așa, că și-au păpat’o de 
cumva au avut’o vr’odată?

*
* H»

Ofertă. generosu. Demetriu Metea, pa- 
rochul română gr. cat. din Acintișiu, a 
donată pe sema fondului preoțiloră ar- 
chidiecesanl invalidl 100 v. a.

3-* *
Din Făgărașu ni-se scrie cu data de 

2 Octomvre: Domnulă Cergedi Griuri, 
căpitană la honvedl, absolvândă cursulă 
de oficerl de stată majoră cu succesă 
bună, este transferată din Clușiu și de
numită șefă ală batalionului de hon
vedl de aicea. — In 1 Octomvre a. c. 
a plecată ală 28-lea batalionă de vână
tori în noua sa garnisonă la Bjelina în 
Bosnia. La acestă batalionă bine disci
plinată se află o parte mare de Români. 
Comandantulă locot-colonelă Eduard oav. 
de Pohl cu oficerii săi a lăsată prin buna 
armoniă în vieța socială o amintire plă
cută inteligenței din Făgărașă.

** *
Boia de gură și de unghii s’a ivită 

între vitele cornute din Clușiu.
** *

DinasticismulU tinerimei unguresc!. 
Noulă organă ală partidei independente 
apărută la 1 Octomvre în Pesta, 
anume „Budapesti Ujsag“, vestesce, că 
strdenții unguri vreu să convoce pe diua 
de 8 Ianuarie 1890 o adunare generală 
la Turină, ca să’i înmâneze acolo o 
adresă lui Kossuth, dedrece în acea di 
espiră terminulă, după care, în urma 
disposițiuniloră legii incolatului, Kossuth 
îșl perde dreptulă de cetățenă ungară. 
Precum se scie, Kossuth a refusată să 
corăspundă acestei legi și să se anunțe 
la ună consiliată austro-ungară, spre a 
obține continuitatea dreptului său de 

cetățenă. La crearea legii s’a prelungit 
neobicinuită de multă terminulă tocmai 
'.din considerațiune cătră KoSsuth, deo-; 
rece se credea, că Kossuth totă n’are 
să trăescă peste acestă termină. Revolu- 
țioăarulă însă numără acum 87 ani 
AceeșI foiă anunță, că studenții voiescă 
să colecteze bani, ca să-și facă ună 
stegă scumpă și celă dintâiu cuiu în 
prăjina lui să-lă bată Kossuth. Ca mamă 
a stegului e luată în considerare, sora 
lui Kossuth, d-na Ruttkayi Acestă steg 
ar'fi destinată, să stea la disposițiunea 
studențiloră, după-ce rectorulă a refusat 
de repețite ori d’a pune stegulă univer
sității la disposițiune pentru procesiunile 
politioe ale studențiloră.

* * *
Pungașii. In Deșiu colecta un omă bani 

pe basa unei liste, pe care erau subs- 
crișl mai mulțl domni din Sibiiu, ca co- 
mitetulă unei întreprinderi cu scopă 
culturală. Căpitanulă orașului Deșiu 
făcu o întrebare la poliția din Sibiiu pe 
cale telegrafică, decă documentulă este 
autentică, și primi răspunsă, că acelă 
omă din Deșiu este ună pungașă. Nu 
cumva e celă care a colectată și pe la 
Sătmară totă în numele unui comitetă 
din Sibiiu?

* *
încercare de a înșela. 0 damă din 

Sibiiu primi în dilele acestea o tele
gramă dela „fiulă“ ei din Brașovă, ca să-i 
trimetă acestuia 20 de florini. Convin
gerea damei, că „fiulă“ ei se află într’o 
cetate îndepărtată de Brașovă, se ade
veri prin răspunsulă ce-lă primi ea la în
trebarea ce a făcut’o. Direcțiunea poliției, 
aflândă casulă acesta, încunosciițâ îndată 
autoritatea din Brașovă despre încerca
rea falsului fiiu de a înșela.

*
Nenorocire. In săptămâna trecută cu 

ocasiunea căratului cucuruzului de pe 
câmpă, ună țărână din Preșmeră, după 
ce încărca carulă, se sui susă peste sacii 
de cucuruză și plecă cătră casă; pe 
drumă însă alunecă de pe saci și cădii 
între cai, cari speriindu-se o luară la 
fugă terendu-lă pe nefericitulă țărână. 
Când se opriră caii, țăranulă era deja 
mortă.

* *
Begularea rîuriloru in Bucovina. Ca

mera comercială a Bucovinei a hotărîtă 
să adreseze guvernului o petițiune, ca 
să se apuce de regularea rîuriloră din 
Bucovina, spre a se îinpedeca astfelă 
inundările.

* *-
Concertulă d-nei Irena de Vladaia. 

Distinsa și de publiculă nostru multă 
agreata cântăreță, d-na Irena de Vladaia, 
dela opera comică din Parisă, de pre- 
sentă angajată la opera din Neapole, 
va da concertulă său, despre care făcu- 
rămă deja amintire , Luni în 2 (14)

curândă. Bilete pentru^aciestă concertă 
se potă. procura dela ' librăria Henrică 
Zeidner (târgulă grâului) de mâne, Marți, 
încolo.

Adunarea generală a Societății pentru 
fondu de teatru românii.

din Caransebeș#.
Dumineca și Lunea trecută, la 29 și 

30 Septemvre n., s’a ținută la Caranse- 
beșă adunarea generală a societății 
pentru fondă de teatru română. Despre 
decursulă' acestei adunări cetimă în „Fa- 
milia^ următorele:

Introducerea solemnitățiloră a fostă 
primirea presidentului adunării la gară. 
Iosifă Vulcană, vice-presidentulă comi
tetului, carele și de astădată a avută 
ondrea d’a presida adunarea ganerală, a 
fostă întâmpinată la gară de comitetulă 
aranjatoră, în frunte cu presidentulă ace
luia d-lu protopresbiteră Andrei Grhidiu.

Duminecă dimineța s’a celebrată 
missă solemnă în biserica catedrală, asis- 
tândă Pr. S. Sa părintele episcopă Nico- 
lae Popea, ună publică numerosă, în 
care deosebită ne-a surprinsă mulțimea 
dameloră. Cântările liturgice compuse 
de Dima au fostă esecutate de reuniu
nea română de cântări din Caransebeșă.

Adunarea s’a deschisă în sala co
munității de avere, printr’o cuvântare a 
președintelui Ios. Vulcană. De față a 
fostă și Pr. S. Sa episcopulă, ună publică 
alesă, în care deosebită s’a remarcată 
mulțimea dameloră. In ședința primă s’au 
cetită raportele comitetului și ală casa- 
rului, cari urmeză mai josă și s’au alesă 
comisiunile indicate în programă.

La amedl publiculă s’a adunată la 
ună banchetă cam o sută două-decl de 
persone. Primulă toastă pentru Maj. 
Lor, a fostă rostită de presidentulă adu
nării ; ală doilea s’a purtată de proto- 
presbiterulă Andrei G-hidiu pentru comi
tetulă societății represintată prin Iosifă 
Vulcană; d-lă Traiană Barzu a băută 
pentru ospețl," d-lă Petru Călciunară 
pentru mame etc.

Sera s’a dată îu spațiosa sală a ote
lului Lichtnekert ună concertă, urmată 
de o representațiâ: teatrală, esecutându-se 
în tote programa.

Concertulă fu deșchisă de ună cvar- 
tetă bărbătescă ală corului vocală din 
Chiseteu; reuniunea română de cântări 
din Caransebeșă a cântată trei piese, 
între cari d-lă Davidă Târfălogă a cân
tată două composiții. Atâtă corurile, 
câtă și vocea escelentă a d-lui Târfălogă 
a încântată publiculă, care a umplută 
sala pănă la îndesuire. Reuniunea ro
mână de cântări din Caransebeșă a es- 
celată prin vocile frumose ale membri- 
loră, corulă plugariloră din Chiseteu

In mijloculă salei zăcea pe ună 
catafalcă morta, o aparițiune gingașe, 
albă, din lumea cealaltă, o ființă încă 
pe care o poți se o pipăi, pe care 
ochiulă pote să o vadă, der buzele simtă 
în sărutare’i răcâla ghiățosă și inima 
nostră scie prea bine, că deja ’și-a înce
pută peregrinagiulă cătră ținuturile în
depărtate, tare îndepărtate.

Iordache păși câtră mărtă — era o 
copilă încă, abia de 16 ani — cădii la 
peptulă ei rece și stătu multă vreme 
astfelă. Morta era soru-sa, în viață se 
numea Irina.

Celălaltă tînără, care nu-șl putea 
abate privirile dela morta, este Mariotă 
Nasta, mirele logodită ală miresei celei 
cuprinse de răcela morții ; încetișoră 
alunecă privirile lui peste trăsăturile 
scumpe ale feței ei, peste sprâncele’i 
nobile, peste frumosa’i gură, ca și 
când credea, că prin acesta o va scăpa 
de putredire.

Două luminări ardeu la capulu ca
davrului, a treia era palida lună, care-șl 
arunca radele sale prin terestră. Patru 
călugărițe cântau în genunchi ună cân- 
tecă de morți.

Deodată pocni o înpușcătură și ochiu
rile pestrițe ale ferestrei cădură zăngă- 
nindă în odaiă. Ienicerii încunjurară 
mica mănăstire.

Iordache se ridică dela sînulă fru- 
mosei și palidei sale surori, mută îi 
strînse mâna lui Mariotă, și fără să 
dică vre-o vorbă, păși fiecare cătră câte 
o ferestră.

Mănăstirea avea optă ferestri. Câte 
doi tineri se aședară la fiecare ferestră, 
er câte alțl doi stau îndărătulă loră, ca 
să încarce din nou armele.

Atâtă afară câtă și înăuntru trăsneu 
înpușcăturile, și mulțl soldați bravi tur- 
cescl, cari încă sperau să ajunga cesulă 
triumfului, zăceau deja morți înaintea 
mânăstirei. Ienicenii, cu totă numărulă 
loră copleșitoră, nu erau în stare să 
dărîme porțile micei zidiri ; care se 
apropia mai multă decâtă de o bătaiă 
de pușcă, ‘ murea de sigură lovită de 
glonțele eteriștiloră.

In mijloculă luptei crâncene cântau 
călugărițele cu glasă lină „Domne mi- 
luesce-ne“.

Pănă la miedulă nopții respinseră 

tinerii patru asalturi. Vădândă Turcii, 
că nu potă face nici o ispravă față de 
resistența ceibicosă a împresurațiloră, 
trimiseră ună omă la Drăgășanl după 
— tunuri.

I p curândă văzură locuitorii mânăs
tirei, două tunuri de câmpă, cari se 
apropiau. Dușmanulă loră poftitoră de 
sânge, Aga Gfirlet, le aședâ pe o colină, 
care sta față în față cu mănăstirea, apoi 
prin sunetă de trîmbiță le vesti eteriști
loră următorele:

„Voi vedeți bine, că ori-ce împotri
vire e zadarnică, de ce să vă mai pră
pădiți ierba de pușcă și glonțele, mai 
bine predațl armele și pe Begul Tyndari, 
ginerele Sultanului, căci atunci Sultanulă 
vă va erta pe toțl“.

îndată ce aucli Iordache acestea, 
apuca pe Begulă Tyndari și’lă duse în 
cripta mânăstirei. Acolo ridica coperișulă 
unui cosciugă de petră și’i arăta, că a- 
cesta pănă în gură e plină cu ierbă de 
pușcă.

— Acum suie-te în turnă și vorbesce 
cu Begulă. Spune-i, că noi nu vom ca
pitula nici pentru grațiă nici de frică. 

Decă însă elă voiesce, ca să te aibă pe 
tine viu, atunci să-și retragă totă ar
mata din prejma mânăstirei, pentru ca 
și noi să ne putemă retrage în pace. 
Decă va da numai o singură împușcătură 
de tună, atunci să scie, că totă edificiulă 
dimpreună cu tine și cu noi va sbura în 
aeră. Spune-i acestea, decă ți-e scumpă 
vieța.

Tyndari fu condusă pănă în turnă 
și strigă vitezului Aga unmătdrele :

„Vitezule Girlet Aga! Datoria ta 
este, nu ca să-mi scapi viața mea, ci să 
sdrobescl pe dușmani. De aceea nu perde 
vreme în negoțierl cu dușmanii în ceea 
ce privesce viața mea, tu nu ești împu
ternicită la așa ceva. Continuă cu curaj ă 
asaltulă, dușmanii suntă lași și îngroziți 
pănă la morte —“

Mai departe nu putu vorbi. O împuș
cătură de josu din flinta lui Iordache 
smulse vorba, după buzele sale și viața 
din inima sa. Tyndari cădu din turnă, 
tânăra fiică a Sultanului deveni văduvă.

G-irlet Aga nu porunci încă ca să îm- 
pușce asupra mânăstirei, nici chiar acum.
K, lă nu voi să lase contrarului său glo

I
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ne-a pusă în 
tării, er d-lă TerfăWgă a stu.rsCUâjdAuse 
frenfitme prin vocea sa -sonoră, care are 
unu timbru argințîă ■ forte frumosă și 
sună curată și puternică chiar și în re
gistrele cele mai înalte. De ar face studii 
într’ună conservatoră drecare, ar pute 
deveni ună cântăreță vestită.

Apoi corulu plugariloră din Chiseteu 
a jucată piesa „Ruga dela Chiseteu11, 
comediă poporală, cu cântece și jocă, 
de Iosifă Vulcană, scrisă anume pentru 
acestă ocasiune.

încâtă privesce piesa, noi avemă se 
tăcemă, der relativă la jocă suntemă 
datori să constatămă, că acela a între
cută tote așteptările, căci plugarii noștri 
au fostă superiori multoră diletanțl din 
clasa inteligentă. Siguritatea cu - care ei 
jucau, mișcarea, gestulă, mimica loră și 
mai cu semă acelă aeră naturală, care 
s’a revărsată asupra întregei loră atitu
dini, a pusă în uimire auditorulă. Bu
curia, de-a vede pe țăranulă română dândă 
probă de atâta inteligență, a produsă ună 
entusiasmă nemărginită, care în multe, 
forte multe rendurl s’a manifestată prin 
aplause frenetice.

Părintele Luciană Șepețiană, bra- 
vulă parochă ală Chiseteului și neobo- 
situlă conducătoră ală corului de acolo, 
carele a condusă și studiarea acestei pi
ese, ne-a îndatorată de nou să’i aducemă 
tributulă devotamentului nostru.

Două' tablouri vii: „Coriolauă și Ve- 
turia" și „Mortea lui Coriolană", ambele 
forte bine reușite și representate de clasa 
inteligentă română din Caransebeșă, au 
ncheiată serata.

O mare parte a publicului s’a așe- 
dată apoi la mese, cinândă împreună. 
Corulă din Caransebeșă și celă din Chi
seteu, cântându pe rendă cele mai fru- 
mose cvartate, produseră o seră, mai 
bine o nopte neuitată, care în mijloculă 
entusiasmului generală s’a prelungită 
pănă dimineța la 5, când corulă din Chi
seteu porni la gară.

In ședința a doua înainte d’a se 
asculta raportele comisiuniloră, s’a ce
tită frumosulă studiu literară întitulată 
„Pessimismulă în poesiile lui Eminescu", 
de d-lă Vasilie Goldișă, actualmente pro- 
fesoră la gimnasiulă românescă din Bra- 
șovă, care s’a ascultată cu cea mai mare 
atențiune, și la sfârșită fu acoperită de 
aplause.

In sferșită s’a decisă, ca viitorea a- 
dunare generală să se țină la Orșova, 
unde societatea a fostă invitată prin gra- 
iulă d-lui advocată Petru Călciunariu.

După adunare Pr. S. Sa episcopulă 
Nicolae Popea a întrunită la mesă pe 
mai mulțl din membrii societății venițl 
din alte părți.

Sera la 8 ore Reuniunea română de cân
tări din Caransebeșă a dată serenadă în 
onoreapresidentului aduuării. La 9 ore s’a 

ț

lishniea cân-

I

ria, de a muri o morte eroică, în luptă 
pe față, cu sabia în mâna dreptă.

Trebuia să se mai întâmple încă ună 
spectacolă sângerosă pe piața Hebdo- 
mon, la ună astfelă de sfirșită destină 
elă pe eroi.

Piața Hebdomon a vSdută de multe- 
orl rostogolindu-se în țSrînă capetele 
multoră eroi români...

Iordache și frații săi de arme nu 
vor fi cei dintâiu. Sângele, care se varsă 
în luptă, dispare, acela însă, care curge 
pe loculă de osândă, este picătură de pi
cătură cântărită cu aură.

G-irlet Aga cruță pe reveluționarl... Din 
nou trimise elă priutr’ună sunetă de 
trâmbiță ună solă la mănăstire, vestin- 
du-le tineriloră acestea:

„Viteji eteriștl! Girlet Aga vă asi
gură vouă grațiă și libertate, decă îlă 
veți preda in mânile nostre pe Iordache, 
căpetenia vostră. Voi 
merge nevătămați11.

TreidecI și două de 
seră deodată în corpulă

Acesta a fostă respunsulă.
(Va urma.)

ceilalți puteți

glonțe pStrun- 
solului.

GAZETA T K.ANSJ.LVANIEI.

3. 
fl.

6. Bani
fl. 72 cr., la olaltă 51.959 fl.

raportul ii cătră adunarea ge- 
anulu trecută, averea socie-

dată ună bală frumosă în sala otelului 
„Pomulă ver'de11. Petrecerea a fostă forte 
veselă și a ținută aprope pănă’n dori. 
S’a dahțată și Hora, Ardeleana, De doi, 
Pe picioră. Multe- dame au purtată cos
tumă națională.

Din raportulii comitetului pe an. 1889 
cătră adunarea generală estragemă ur- 
mătorele:

I. Averea Societății. Averea Societății 
constă dinmrmătorele: 1. Obligațiuni de 
stată în preță de 23,176 fl. 78 cr. 2. 
Acțiuni de ale „Albinei" 7,800 fl. 
Acțiuni de ale „Transilvaniei14 900
4. Deposite la „Albina" 19,575 fl. 78 cr.
5. Obligațiuni private 200 fl. 
gata 306 
28 cr.

După 
nerală din
tății a fostă 48,048 fl. 56 cr. In urmare 
din anulă trecută păn’ adl s’a sporită 
cu 3,910 fl. 72 cr.

II. Restanțele. Membri fondatori după 
consemnarea de sub •/. au remasă datori 
cu 2787 fl., eră membri ordinari după 
consemnarea de sub 2/. cu 579 fl. 50 cr., 
la olaltă 3366 fl. 50 cr.

Comitetulă, prin advocatulu seu, a 
provocată încă odată pe toți restanțierii, 
ca în 15 cjile să plătescă, și încâtă nu 
voră plăti, a decisă, ca în contra celoră 
judecați se se începă respective să se 
continue esecuțiunea; eră ceilalți res- 
tanțierl voru fi împrocesuatl, afară de 
aceia, cari regulată au plătită carnetele.

Ștefană Ioanovits advocată în Bu
dapesta a rămasă datoră cu 221 fl. 
50 cr., eră Angela Coteria economă în 
Ciclova româoă cu 60 fi., der 
ambii au murită și după ei nu 
avere, — comitetulă propune 
ca să ștergă aceste sume.

Tacsele întregi le-au plătită și au 
căpătată diplome: dintre membri fon
datori 48, 
olaltă 84.

fiindă oă 
a rămasă 
adunării,

dintre membri ordinari 36 la

Literatură.
pentru școlele poporale de Pisica |

Dionisie Făgărășanti profesorii in Rrașovu. 
In interesulă instrucțiunei poporale ne 
permitemă a trage atențiunea d-loră în
vățători asupra acestui manuală de școlă, 
aprobată de Vener. Consistoriu archidie- 
cesană gr. or. și de înaltulă ministeru de 
culte și instrucțiune. Manualulă din ces- 
tiune este recunoscută din partea criti
cei ca celă mai bună și mai potrivită 
manuală de fisică pentru școlele popo
rale, și ca să adeverimă aserțiunea nos- 
tră, lăsămă să urmeze părerile unoră 
di are asupra ei :

„Din tote cărțile de fisică poporală 
câte ne-au cădută prin mâni, n’am gă
sită nici una așa de bună, așa de potri
vită pentru școlele primare de sate și de 
orașe, ca acestă carte a d-lui D. Făgă- 
rășană. OrI-ce personă, care ar sci nu
mai să citescă, și totă ar pute învăța fi- 

| sica, acestă sciință atâtă de trebuinciosă 
pe câtă și de frumosă, care pregătesce 
pe omă pentru viața practică și’i este 
de mare folosă în diferitele împrejurări 
ale vieții. Ne pare forte multă rău, că 
spațiulă nu ne permite să reproducemă 
aci din acestă carte . mai multe bucăți, 
cari să dovedescă cetitoriloră noștri ade- 
vărulă vorbeloră nostre în privința ei- 
Der decă nu putemă face acesta, avemă 
curagiulă a lua totă respunderea asupră. 
ne și a ruga pe abonații noștri, ca să 
cumpere deocamdată numai câte ună 
esemplară, pentru sineșl, și apoi suntemă 
siguri, că ei le voră recomanda tuturoră 
școlariloru și personeloră, cari sciu ceti. 
Din simpla cetire a acestei cărți, perso- 
nele, cari nu voră mai fi învățat’o de 
locă, voră câștiga cunoscințe atâtă de 
folositdre, frumose și curiose, încâtă voră 
găsi o mare plăcere de a face ele însăși 
esperiențele și încercările espuse în carte. 
Afară de acesta multe lucruri, care li-se 
păreu taine, nepătrunse de mintea 
omenescă, după acestă cetire voră 
părea ceva cu totulă simplu și cu
noscute. Afară de cuprinsulă ei celă 
bună și bine expusă, acestă lucrare se 
deosebesce prin limba sa înțelesă de toți 
Românii și prin figurile sale forte bine 
lucrate. Are 74 de ilustrații. Cu tote 
acestea costă numai 40 cr., adecă cam 
ună francă. Ea se află de vendare la 
librăria D-lui H. Zeidner, din Brașovă, 
de unde șl-o pote procura ori și cine.

mj)mina pentru toți; revistă ilustrată de 
enciclopedia și de pedagogia, Nr. 4 din 
Septemvre 1887).

•- ....„In privința materialului autorulă 
s’a silită a alege totă, ce e neapărată 
de lipsă pentru înțelegerea fenomeneloră 
naturei, și s’a nisuită a corăspunde în 
privința acăsta planului de învățămentă 
din Normativulă școlară. Aranjarea ma- 
teriarului încă e corăspundătore....

In privința modului predării mate
rialului din fisică, autorulă s’a ținută 
strînsă de principiulă graduității, dela 
ușoră la mai greu, dela simplu la com
pusă. Pentru fiecare lege descrie mai 
multe esperimente „pentrucă, dice den- 
sulă cu dreptă cuventă, prin acesta șco
lării îșl voră câștiga o convingere mai 
firmă despre adevărulă ce voimă a-lă 
demonstra printr’însele". Esperimentele 
descrise suntă simple și ușore; aparatele 
deasemenea; pe cele mai multe din a- 
cestea le pdte face învățătorulă dupăin- 
digitările, ce se dau în acestă manuală 
astfelă, că nime nu se pote plânge de 
lipsa aparateloră.

Esperimentele, deducțiunile și apli
cările practice suntă descrise într’ună 
stilă ușoră, simplu, precisă și convingă- 
toră. La aplicarea legiloră în viața prac
tică autorulă a fostă cu deosebită pri
vire la ocupațiunile poporului, ceea-ce 
de sigură nu e ună defectă ală cărții.

In privința adjustării, editura și ti
pografia și-au dată totă silința, ca aceea 
să corâspundă tuturoră recerințeloră. Ți
pară frumosă, ilustrațiuni bine esecutate, 
hârtiă bună și formă convenabilă11. P. 
(Telegrafulă română Nr. 100 din 1887.)

Totă cu acestăocasiune ne luămă voiă 
a trage atențiunea d-loră învățători și a- 
supra manualului aprobată de Ven. Con- 
toră archidiecesană gr. or.: Geografia 
pentru școlele poporale române de D. Fă- 
gărășanu și S. Moldovanît, profesori, și Is
toria Ungariei în legătură cu istoria uni
versală de Silvestru Moldovantt. Despre 
manualulă de Geografiă dice renumitulă 
nostru pedagogă V. Gr. Borgovană în 
Nr. 19 ală diarului „Amiculă Familiei11 
din 1886 între altele următorele :.... „Pre
cum se vede din acestea, cărticica cuprinde 
întregă materialulă geografică, ce-lă re
clamă didactica modernă pentru șcdlele 
primare-. Alegerea este nimerită, proce- 
sulă metodică celă adevărată sintetică 
cu puține abateri.... Ne place multă par
tea I a cărticelei, unde d-nii autori do
vedescă familiarisare deplină cu proce- 
sulă, pe care astădl îlă impune metodica 
șcălei poporale.... Materialulă din partea 
a III pe câtă de străină pănă acuma 
pentru cele mai multe școle primare, 
decă nu pentru tote, pe atâtă de bine 
este alesă și tractată într’ună modă forte 
ușoră... In generală trebue să constateză 
și o și facă cu plăcere, că acestă cărti
cică este una dintre cele mai nimerite 
aparițiunl literare nouă de pe terenulă 
pedagogico-didactă, deci o și recomandă 
frațiloră învățători cu totă căldura11.

Cărțile acestea se potă procura dela 
librăria H. Zeidner din Brașovti, în a că
ruia editură au eșită, precum și dela li
brăriile din provincia. Editorulă dă d-loră 
învățători, cari le introducă în școlă, câte 
ună esemplară gratuită, și la 10 esem- 
plare ună esemplară pentru copii săraci. 
Favorulă acesta îlă face d-loră învăță
tori pentru tdte cărțile apărute în edi
tura d-lui, er la 10 esemplare ună esem
plară pentru copii săraci dă și din căr
țile apărute în alte edituri.

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

laszbereny, 7 Octomvre. Apponyi 
șl-a făcutu darea de semă înaintea 
alegetoriloru. In ea a făcutu mai 
multu polemică în -contra vorbirei 
lui Tisza dela Oradea-mare. In 
prima liniă se ocupă cu desbate- 
rile asupra legii militare, cu alu 
căroru resultatu e forte mulțămitu, 
dedrece prin acesta Tisza a fostă 
nevoită se ’și întregescă cabmetulu 
prin bărbați noui. Semnaleză în- 
ceputulu unei nouă ere de reforme, 
care cere ună controlu și mai mare 
din partea oposițiunei moderate. 
Pe noii miniștri îi întâmpină cu 
simpatiă, der nu pdte ține cu ei, 
câtă timpă Tisza și sistemulă lui 
nu e răsturnată.

Apponyi se ocupă amerunțitu 
cu introducerea administrației de 
stătu, care desemneză și. punctulă 
cardinală ală programului său. Der 
Tisza nu e bărbatulă, căruia se i 
se încredințeze realisarea reformei.

Nr 215—1889

Respinge imputarea ridicată de 
Tisza, că oposiția face politică 
personală; e numai o cerere dreptă, 
ca politicului, care a greșită, să’șl 
ia pedepsa drepții iertare.

In fine vorbi Apponyi despre 
raportulu dintre armată și „nați- 
une“, a căroru concordiă vrea s’o 
scie întemeiată pe base durabile.

Parisii, 7 Octomvre. Balotagele 
au decursă în liniște. Resultatulu 
e pănă acum: 29 republicani, 2 
monachiștl, 8 boulangiștl.

Praga, 8 Octomvre. Deputății 
germani din Boemia au liotărîtu 
se nu între nici în dieta cea nou 
alesă.

DIVERSE.
Testamentulii unui filantropii. Acum 

câteva dile muri în Modling în Viena, pri- 
vatierulă Ignaz Singer în etate de 72 de 
ani. Acesta îșl testă întrega sa avere de 
500,000 fl. cu escepțiunea unoru sume 
împărțite la rudenii, pentru scopuri uma
nitare, mai cu semă însă pentru funda- 
țiunl școlare și anume: Ună capitală de 
40,000 fl., să se dea școleloră poporale 
din Viena, din interesele acestui capitală 
să capete câte 100 fl. învățătorii mai 
săraci; totă ună capitală de 40,000 fl. 
pentru copii de școlă săraci din Viena, 
din interesele acestui capitală să se dea 
cate 50 fl. unui anumită numără de șco
lari pentru procurarea cărțiloră și rechi- 
siteloră de școlă. Elă lăsă și comunei 
sale natale Eibenschutz din Moravia o 
sumă însemnată pentru scopuri școlare. 
Defunctulă a fostă cunoscută în vieța 
sa de ună mare sgârcită. La deșchiderea 
testamentului se arăta, că bătrânulă celă 
sgârcită a păstrată banii pentru ome
nire și a murită ca binefăcătorulă ei.

Cursul u pieței iSrașuvti
din 7 Octomvre st. n. 1889,

Bancnote românescl C ump. 9.45 Vend. 9.47
Argintă românescu - u 9.40 9.44
Napoleon-d’orI- - - n 9.46 n 9.50
Lire turcesc! - - - 10.72 jț 10.74
Imperiali - - - - n 9.72 n 9.74
Ga.lbinI . n 5.5S n 5.60
Scris, fonc. „Albina" 6u/n n 101.— M 102.-

» n n n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 122.— n 123.—
Mărci germane - - H 58.20 5S.50
Discontulă 6—8% pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 6 Octomvre st. n. 1889.

Renta de aurii 4%...............................100.10
Renta de hârtiă 5% -........................... 95.15
ImprumutulU căiloră ferate ungare - 114.90 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 95.40
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

osta ungare (2-a emisiune) - - 99 90
Renta de aura austriacă ----- 316._
Losurl din 1860 ................................ 306.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - —. -
Acțiunile băncei de credită ungar. - 315.60
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.50
Galbeni împărătesei- ------ 5,67
Napoleon-d’orI..................................... 9.48'/-
MărcI 100 împ. germane ... - 58,45
Londra 10 Livres sterlings - - - . 119,90 

Editoră și Redactoru responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

0-0-0-0-€3-0-€3-000-0€9-0"0-00| „ALBINA", I 
? Miluit ie creiiii și ie economii o 
1 filiala, ZBrașoxzvL 0 g ESCMPTEZA RIMESSB BUNE ®

cu 6%,
acordă împrumuturi cambi
ale CU 01/2°/(>—7%, cari pelângă 
o reducere corespundetore a 
sumei cambiului și întru câtu 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potu și de 
mai multe ori prolougi.

Informațium mai de aprope se 
potu lua cțilnicu în biroulil insti
tutului, piață No. 90 dela 8—2 
ore d. a. 87,17

o-o-o-o-o-o-o-o-oo-e
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIII. — Apare în 1 și 
a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiunl frumose; și publica articlii sociali, ;poesii, novele, schițe, piese teatrali 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și presto totă nisuesce a întinde tuturoră indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULUI ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘/2— 3’/2 cdle, și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoții oră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
mănunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisti totu alu patrulea esemplartt.
Nu me vi «le probă se trimită gratisu ori-cui cere.

Toții de aci se mai potti procura și următorele cărți din. editura propriă:

15 41
ș. a’

H

H

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 stu învețaiitrl 
pentru poporil culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lu 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 superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acestă cliar 
se cuprindă diferite impresiuni din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școlă: o colecție bogată de dife
rite povățuiii primite dela învățătorulă 
său, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltatu cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestă opă, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. 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 cobzariulfl. Novelă origi
nală e Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

Idealulu perdutfi. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. 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 craiulfi 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 să 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.

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

originală. — Continuarea novelei: Idea- 
lulu 
nar.

lina

de

de

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 portretultt M. S. Reginei Româ
niei. Prețulîi 15 cr.

Poesii, de VasiliuRanta-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.

Tesaurulfi dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea m 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 și chemiă. Prețulă 

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

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

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

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

Nu mâ uita. Colecțiune de vier
suri funebrali, 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 preotă în Schorzkirch din diecesa 
de Rottenburg de Titu Budu parochă 
gr. cat. în Satu-Siugatagu, protopopulă 
distr. Mara, adm. VicarialQ alQ Mara
mureșului etc. etc. Edițiunea II. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 
1 fl. 05 cr.

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

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

Influința mândriei. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulu unui e- 
semplară 30 cr.

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste anu de Ioanii Papi™. 
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I.

50

Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou products 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata, lord 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 introducere!, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fl. v. a.

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

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

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

Resultatele filosofiei seu cunoștin
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 t'

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

Manualii catecheticu pentru primii 
anî scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 
de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vicară archiepis- 
copescu în Făgărașă.—Acesta opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo
niale bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetulă față 
cu discipulii 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 fl

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

Dumnedeesca liturgie a celui din
tru sânți 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 fl., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

Miculii mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Gărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fl.

Visulu 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 □. N. Isusfi Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.; 40 de esem-
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^acomodată ca premiu lare g fl 10Q e lare 10 fl. 
absdlvă scola poporală, 1 r

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla (Sz-ujvâr.—Transilvania), unde se cumpără 
acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune.

fi

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu. .*1


