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In ori ce stafii din lume cu pretenții de 

stătu organisatu și eivilisatu îșî va ti avendu, 
nu’i vorbă, administrația defectele și păcatele ei, 
d^r pretutindenea în astfelu de state vedl că 
guvernele și organele administrative lucreză în 
ruptul) capului d’a repara greșelele, a împuțina 
neajunsurile și cu timpulu a le delătura, espi- 
ândtî odată păcatele prin introducerea unortî 
stări mai sănătdse în administrațiune.

Nu totu așa vedemtî că se întâmplă în sta
tuii) lui Tisza Kalman, care asemenea are pre
tenții de stătu organisatu și eivilisatu, ba încă 
și mai multu: pretenții d’a organisa și c.ivilisa 
pe alții.

Fără a mai aduce dreptu argument) pentru 
susținerea acestei afirmări faptul) că unu stătu, 
care împedecă desvoltarea culturală a popdrelorîi 
lui nu pdte fi eivilisatu, necum a mai pretinde 
să civiliseze pe alții, e destulă să ne mărginim) 
a vorbi numai de starea deplorabilă în care se 
găsesce administrațiunea ungurescă, ca se ne 
convingem) că stăm) încă și acum, după o m:iă 
de ani — cum ilicu Ungurii — încă totu eu 
unu picior) în Asia.

Și nici nu pdte fi altfel) când guvernul) 
ungurescă numai două griji are pe capulă lui: 
a storce pungile contribuabililor) pentru ca să 
pdtă juca rolul) de guvernă eiiropânu, și a per
secuta de altă parte limba și naționalitatea con
tribuabililor) neunguri spre a’i face să simță ori
ginea asiatică a celor) (lela spăpânire.

Și apoi cum e Turcul) și pistolulă Cum 
e guvernul) așa și organele lui administrative. 
Grija cea mare a acestora nu e a îmbunătăți 
starea poporațiunei, ci a face velvă pentru ideile 
loră utopice de maghiarisare și a-șl asigura in
teresele loră particulare.

0 scrisdre cu adresa romândscâ îi turbură, 
o vorbă românâscă îi înfuriază, ună brâu rotnâ- 
nescă îi turbâză, er de sporirea bandelor) de 
tâlhari și de nesfârșitele defraudărl de bani pu
blici, de bani streini, bani ai orfanilor) și săra
cilor), nici capulă nu’i dâre, decâtă atunci când 
nu mai au încătrău, când stările devină prea 
scandaldse.

Dreptul) statară proclamată în comitatele 
din Ungaria de nord), condamnările în massă 
din Raab sunt) resultatele triste ale miseriiloră 
administrațiunei unguresc!.

însuși oficiosul) „Pester Lloyd“ dela 26 
Octomvre e nevoită să recundseă în fața aces
tor) stări de lucruri, că nu poți avă încredere 
într’o astfelă de administrațiune, care nu e demnă 
nici de unu stată civilisată, nici de dmeni, și 
fiori îlă cuprindă când se gândesce la cele ce 
s’aru petrece în țâră în cașul) unui răsboiu, 
dâcă în timpu de pace siguranța internă e atâtă 
de periclitată.

„Ori încătrău te uiți — cjice foia d-lui 
Tisza — acâstă administrațiune se manifestă nu
mai prin nenorociri; incendiind și inundări pus 
ti:t6re, nenorociri elementare și altele de totă 
felulă, ca de esemplu defraudările, arată urmele 
administrărei, care a făcută erăși din țâra ndstră 
ună „ținută interesantă“, deșteptândă interesulă 
târfe dubiu și fatală ală popâreloru civilisate. 
Câtă timpu mai voim) încă să suferim), ca t/ite 
opintirile și j< rtfele Ungariei pentru intemeiarea 
unei comunități europene să se prăpădâscă în 
mocirla unei administrațiuni asiatice

Dâcă der pe înșiși âmenii guvernului i-a cu
prinsă desperarea de acâstă pecătâsă administra
țiune, ce sentimente se mai pot) deștepta în noi 
Nemaghiarii când ea, nu numai că nu eîn stare 
a ne asigura viâța și averea, dâr încă totu ea 
vine și mai dă pe deasupra cele mai grele lo 
vituri intereselor) nâstre culturale și naționale?

Sinodul) protopopeseft gr. cat. alfi trae- 
tulni Cojocna.

Din marginea Câmpiei, 26 Oeloinvre 1887.

Marți, în 25 O.tomvre s. n., s’a ținută sinodul) 
protopopescă alil trăitului Cojocna, in sala seolei con
fesionale din comuna Jacul) inferiori). Deși in urma 
ploilor) celor) multe drumul) era (orte rău, mai toți 
preoții, chiar și din cele mai depărtate margini ale trac- 
tului, s'au grăbită a lua parte Ia acestei sinod). E un) 
semml evidentă acesta despre buna disciplinare a preo- 
țilorO din acest) fractă și despre cuvenita importanță ce 
sein ei s’o dea acestora sinăde, atâtă de valorose din 
punctuiă de vedere alu solidarității bisericesc! și n. - 
ționale.

Deschiderea sinodului s’a săvirșit) la drele 9 a. m. 
prin o cuvântare insuflețitore și bine potrivită, rostită 
din partea binemeritatului protopopă traci ual) și vred
nicul) președinte ală sinodului, m. o. d-nă Ioană Hossu. 
Din numărosele puncte ale programului, anunțată de 
timpuriu preoților) din traci), voiu aminti numai urmă- 
1 Grele :

1. Avându-se in vedere demoralisarea poporului, 
provenită mai virtosă din răcirea sentimentului de 
pietate, causată in mare parte prin relele esemple ale 
străinilor) venetici, se atrage atențiunea preoților) 
asupra vițiuriloră fundamentale, ce bântue morali
tatea poporului. Aceste vițiurl suntă concubunaiul) și 
patima beției, ca electulă tragică ală indolenței față cu 
biserica și scola. După o discusiune îndelung ită și fort1 
serios! asupra mijlăceloru de vindecare contra acestor) 
rele, sinodală decide: a) Se se formeze in tote comu
nele reuniuni de onâre, in cari să potă intra numai băr
bați cu purtare morală esemplară, și cari din tote pu
terile să lucreze pentru esterminarea imoralităților) din 
popor), avendă mai virtosă să lucreze contra patimei 
beției. După împrejurări, aceste reuniuni voră sci afli 
mijloeele cele mai eficace pentru ajungerea scopului lor. 
b) Preoții se indatorescă să escite atragerea poporului 
față de biserică pr.n predici instructive ș: plăcute popo
rului, mai virtosă să aibă in vedere in predicele loră 
combaterea acesloră patime, aiâtândă in colori vii uri- 
ciunea păcatului și urmările lui păgub.tbre. <•) Cu pri
vire la concubina!) se decide în specială, ca să se re- 
cerce oficiele pretoriall, atrăgendu-se atențiunea acestora 
asupra obligămentului ce-lă au, de a da preoților) aju- 
torulă loră fisică contra celoră renitențl; de sine se în- 
înțelege, că la acestă mijlocă va recurge preotul) numai 
in ultimulă casă, când adecă totă influința cuvântului e 
zădărnicită. In fine, e) Se indatoresce fiă-care preot) să 
cetâscă poporului în biserică canonele din 1869 și 1882, 
să le interpreteze și după acelea să se acomodeze.

2) Se pune in discusiune acea ordinațiune ilegală 
ministerială, prin care se interciiee adresarea în limba 
română, care este limbii oficiosă a biserieei nostre, a 
tuluroră scrisorilor) ori pacheteloră trimise prin postă 
din oficiu, și prin urmare scutite de porto. Deși se taie 
in drepturile biserieei nostre, a căreia aulonomiă este 
garantată prin paragrafi de lege sancționați de Maiesta
tea Sa, s’a esperiată că acâslă ordinațiune a începută 
deja a se practica fără nici o reservă. S ’.risorl. adre 
sale din oficiu pe poștă, s’au reîntors) dela loculă des- 
tinațiunei loră erăși la trimițătoră, pentru ea acesta să 
plătâseă taxa, din causă că erau adresate în limba ro- 
mânescă. In fața acesloră împrejurări, preoțimea, con- 
cie de vătămarea drepturilor) ei, declară că nu vre să 
se supună acesloră pretensiuni ilegale și umililore, se a- 
lătură unanimă la propunerea „Gazetei Transilvaniei*, 
ea ilecâtă să trimită scrisorile maghiarizate, mai bine se 
se plătlscă porto; ba, cuprinsă de adâncă indignare, se 
vede necesitată a trece și mai departe și decide pe cât) 
numai e cu putință se se sustragă oficiele preotesei dela 
serviciile poștei ungurescl, ală căreia loc.) îl) vor) su 
plini pe viitori) curieri instituițl din sinul) (iăcărei co
mune în persanele feților) (paraclisierilor)), cari voră 
duce scrisorile dela ună sal) la altuia, și numai în ca
șuri de tot0 urgente se va recurge la ajutorul) poștei, 
der pentru asemenea cașuri adresele se voră face în 
limba românâseă, avendă a se plăii taxele espediției din 
lada biserieei.

Nu aflu de lipsă să mai amintesc) și alte desba- 
teri de mare însemnătate, der mai multă numai de in
teresa locala; ajunge câta am spusă, pentru ca să se 
recunoseă importanța unui sinodă prolopopescd, condusă 
de ună suflet) nobila și inimă românâscă, ca a bravului 
nostru conducători) Ioană Hossu. Lauda o arată fap
tele; mie nu-mi rămâne decâtă să dau espresiune recu- 
noscinței publice ce o simte nu numai preoțimea, dâr 
chiar fiă-care credincios) din tracta, față de neobositul) 
lorO conducătorii, cu a căruia pășiro în fruntea tractului 
a sosită pe pământul) nostru pacea și intră omeni bună- 
ințelegerea. Fructele armoniei, datorite tacticei înțelepte 
a acestui bărbat), o arată ordinea esemplară ce domnesce 
in acesta tracta, activitatea desvoltată de supuși pe tote 
ferenele: punerea in ordine a b'sericeloră, eiificarea de 
scoli nouă etc. Recunoscință daforimd pentru tote aceste 
zelosului nostru protopopO, pe care cerem) dela Dumne
zeu să ni-lă țină la tnulțl ani!

Nu pot) încheia fără a nu aminti ospitalitatea de
osebită, cu care d-l) preot) Basiliu Bopescu a întrunit) 
la m .sa sa bogată pe parlicipatorii la Sinod). La masa 
d-lui l’opescu vioiciunea a însuflețit) tote spiritele, s’au 
ridicat) frumdse toaste în onârea Escelenței Sale Metro- 
politului Dr. Van rea etc.

Cu dragoste împrumutată și cu adâncă mulțămire 
sufletesc) ne-amil despărțit) dela acestu sinod).

Unulil din cei de față.

Comitatulu Alba inferioră, Octomvre 1887.

Nu se ține congregațiune, seu cum se dice pe la 
noi „marealișă“, fără ca să-i urmeze o ingreunare cât) 
mai asupritore a poporului pentru scopurile utopice ale 
maghiarisatoriloră. Se infrumsețeză câte un) oraș) ma
ghiar) cu diferite palafurl clădite pe banii contribuabi
liloră din întregul) comitat). Astfel) prin desele arun- 
cui-I obicinuite, adi posițiunea economului, și așa destul) 
de tristă, devine și mai nesuferibilă.

Și în ăst) an) se ținu în orașul) Aiud) congre- 
gațiunea comitatensă in Octomvre, care ne mai ferici cu 
unt) nou aruncă pe lângă cele multe de până acum. 
Este drept) cumeă forte puțini se presentâză la astfel) 
de marcale. Chiar Ungurii s’au săturat) de a perde 
timpul) și a-șl 'cheltui banii pentru astfel) de lucrări, 
și congregațiunea da fâtnnă a anului acestuia este o do- 
vâdă eclatantă cumeă toți cei cu dor) pentru îndrep
tarea lucrurilor) adi sunt) disgustațl de falsul) consti
tuționalism) praclisat) în țera acesta, unde o mână de 
omeni fac) anticipative imposibile orice hotărîri mai li
berale, căci lupta devine numai un) isvoru pentru per- 
secuțiuni.

Românii din Alba - interiâră acum de mulți ani 
chiar in detrimentul) majorității absolute a poporațiunei 
române din acestu comitat) nu se Zoresc) in sala con- 
gregațiunilor) comitafense, și astfel) domni noșerii tră- 
escă lume albă și noi plătim) de ne spetim).

Nu sciu unde socotesc) bărbații noștri conducători, 
— dă ă mai voru să conducă — că vor) ajunge cu 
nepriceputul) lori) indiferentism). Seu sunt) așa de tare 
confundați în afacerile private, încât) nu mai văd) ni
mic) împrejurul) lor)? Aru pută măcar) să cetâscă in 
edictele de licitațiune, cum pentru mici restanțe de dare 
se espropieză cu sutele economii români dela sate, și 
cum acesta se practiseză de mulți ani.

Esistența și buna prosperare a poporațiunei rurale 
ar trebui să fiă problema de căpetenia a unui stat), 
in<ă la noi contrariul) se întâmplă, căci s’a puși) la or
dine esploalarea și sărăcirea poporului, tocmai așa pre
cum se pregătise odată a se face intrega Ungariă papis- 
tășeseă.

Ar fi de dorit) ca bărbații cu carte români să se 
impreune la sfăluirl și e pro edă in solidarilate la în
tâmpinarea relelor), ce ne impresâră, și sunt convins) 
cumeă in urma unor) bune chibzuiil și procederl soli
dare, noi am) pută muleomi încâtva asprimea atenta
telor) asupra viitorului nostru.

Cincinatu.
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SOIRILE PILEI.
Ministrulii ungureștii <le interne in înțelegere cu 

ministrulă de comunicația a adresata jurisdicțiuniloră ună 
emiiă-cerculară, prin care se Iaca responsabil părinții și 
tutorii aceloru copii pănă la versta de 12 ani, cari fără 
intențiune, mai alesă pe la țâră; aruncă petri pe șinele 
căii ferate, orî se jOcă pe șine, espunenlu se ei înșiși și 
trenulă periculului. Pedepsii e de 12 bre — 10 dile și 
2—100 11. Comuneloră de lângă căile ferate să li se 
facă cunoscuta acesta prin placate ori prin baterea tobei

—x—
Ministrulă honvediloril a publicată o instrucțiune 

pentru a feri nenorocirile la transporturi de inunițiune 
pe șosele și la trecerea prin localități. PersOnele civile, 
care nu observă purtarea ce li-o pretinde soldații ce le 
însoțescO, în sensulă acestei prescripții, se pedepsescă cu 
amendă deia 5—100 11., eventuală cu arestă corăspun- 
ijăioră. Ori-ce transportă de inunițiune de răsboiu se 
cunosce după ună steguleță negru ce se a.șetjă la am
bele capete ale părții dinainte a carului.

— x—■
Se scie că biserica calvină din Ardealu se află in 

fruntea reuniunei de maghiarisare și e cea mai zelosă 
propagatore a maghiarisării. De aceea, precum s’a co
municată in șed'nța conventului generală reformată ar
deleană dala 28 Octomvre n., ună credin :iosă calvină a 
dăruită bisericei o fundațiune de 41,000 tl., care după ce 
se va întregi la o anumită sumă să se întrebuințeze spre 
scopuri de naționalitate și de binefacere precum și pen
tru susținerea rassei săcuescl. — Etă o biserică pusă in 
serviciulă politicei unguresci de maghiarisare și in servi- 
ciulă contrariloră precepleloră adevărate creștinesc!!

Tota in aceeași ședință a conventului s’au primită 
propunerile episcopului Dominik Szasz ivitore la legă
tura mai strînsă a comuneloră missiunei din România 
cu biserica din țerile ungare.

Printr’ună esmisă ală ministerului unguresc^ de in
terne s’au maghiarizată numele a 89 de comune slave 
din cerculă Muraszombat în comiletulă Eisenburg.— Vai 
de charta monarchiei cu încurcătura nngurescă! Da alt
mintrelea e culmea ridiculului a întâlni comune fără pi 
cioră de ungură in ele cu numele pocite pe unguresce.

In privința recrutării în anulă 18&8 se crede că 
se va conchiăma și classa a patra de etate in cercurile 
de întregire din Ardeală, Bănală și Țera ungnrescă Nr.
2. 5, 6, 12, 23, 26 31, 33. 34, 37, 38, 39,43.44,46 
48, 51, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67. 68, 71, 76, 82, 83, 
85, 101 și în cercurile croate slavone Nr. 16, 53, 70, 
78, 79, 96, deorece acelea n'au dată in anulă trecută 
numărulă corăspuntjăforă de recruți.

—x—
Esportulu de mere din Ardeală spre .Wiii temberga 

du eză încă. Pănă acum s’au esportata din Sibiiu și 
din împrejurime 18 vagone, adecă 1800 măjl metrice.

— x —
Făcendu-se ia 23 Octomvre n. o venetore de urși 

lângă Zabola în Secuime, ună ursă lovită u.șoră de glonț 
se repeiji asupra a trei Unguri, cari fă :eau parte din 
societatea de venată. Pe unuia Lă răii gen li biată, 
în față și deasupra pânfecelui, p ală doilea ilă luă in 
brațe și l’ar fi omorită, dăcă ună ală treilea venăloră 
nu-i trimetea una glonț! in spate. Atunci insulă se 
repezi asupra celui care a împușcată, ii sfâșâ fața și

gătulă. Strigătele după ajutoră a'riseră pe ună ală 
patrulea venătorO și cu unu glonț! trimisă in capelă 
ursului, care ț nea in brațe victima rupend’o cu dinpi, 
trânti la pămenta fera. Răniții suntă luațî in îngrijire 
Ursulă cântări 168 chilogr.

— x—
La 5 Noem”re, 10 ore a. m., se voră vinde în 

Mercurea 47 de porci conliscațî ca contrabandei.

In Valcău, comitatulO Cojocnei, doi .opii ai fami
liei Fried rugară în absența părințiloră pe servitorulâ să 
aprindă lampa. Acesta aruncă așa de stângăcie chibri 
tulă din mână, incâtă cădu in vasulă eu petroleu. La 
moment ă odaia fu cuprinsă de flăcări și pănă să alerge 
vecinii in ajutoră, copii au arsă amândoi, er servilorulă 
a scăpată deocamdată cu răni perieul6.se.

—x —
In Roită, comitatulă Bihorului, soția funcționarului 

economică Andreas Sehovics fu împușcată pe fereslră, pe 
când cina cu bărbatulă-să i. Glonțulă ilă țintise pe acesta 
der din nenorocire o nimeri și omori pe ea. Bănuiți de 
oinoră suntă judele din Birakony și păzitorul! de câmpă, 
cari s’au și arestată. Mitivulă omorului se dice că este 
o ură vechiă.

In editura tipografiei diecesane gr. or. române din 
Aradă a eșită de sub țipară „Caleutlariti pe anulă 1888.“ 
Anulă IX; prețulă 30 cr. Alară de datele strictă calen
daristice conține: Cronologia pe an. 1888, păscălia, săr
bătorile și alte dile schimbătore, cele patru anutimpurl, 
regentele anului, întunecimi, posturile de peste ană, fa
scie lunilorO și prof-ții climatice pentru an. 1888, ca- 
racteristicele acestui ană , geneologia casei domnitdre 
austriace și a caseloră domnitore din celelalte staturi 
europene, Șcmitis ulă Melropoliei gr. or. și ală diece- 
sei Aradului, consemnarea tergurilo'ă din Ungaria și Ar
deală, diferitele taxe de timbru, taxele de postă. In par
tea dm urmă se află o nuvelă istorică: „Siendrea“, de 
T. C, în mărime de 23 pag. Urmâză apoi poesiile: Le
genda iăcrămiorei, de V. Alexandri; Visă de poelă, de 
V. Alexindri; 0 nulă frumoșii, de Andreiu Mureșianu ; 
Glossi, de E. Eminescu. — Sorelc și Luna (legendă}, de 
V A ex indii; Fruncjă verde de alună; Slăncuța ; Nani- 
Nani — de V. Alexandri. — Șidrecele și pisica (fabulă,) 
de Gr. M. Alexandrescu. Urmezi partea economică, da- 
tine poporale, glume și nu prei, inserate ete.

Brașovu, 19 (31) Octomvre a. c

Cnnoscețl românescă; „S’a mâniatu
văcarul» pe satu și sătulii nu suie nimicii !-1 Ea 
făr’ de voiă ne veni în minte, când luarămu pena 
în mână spre a răspunde la atacurile și calum- 
niările cele mai nouă ale „Tribunei11.

Dintr’o cestiune de caracter! cu totulii par
ticularii și în fonda neînsemnată, în care rolul! 
celii mai prostu l’a jucată fără îndoălâ „Tribuna11, 
ac6stă f6iă se svercolesce a face cu totu-adinsulu 
o cestiune mare de partidă. N’a fostă mulțamitu 
directorul școlei de fete cu regulamentul votată de 
comitetul Associațiunei, care este proprietara acelei 
școli — mare cestiune națională, „partidul! na 
țională11 este în peliculă! O guvernantă și-a per
misă a strîmba nasul! înaintea direetdrei — eve- 
niinent.u neaucjită, șcdla trece printr’o grea erisă 
și numai Dumnezeu o mai p6te scăpa de peire!

La aceea, că printr’o asemenea atitudine se 
alarma publicul! într’unu modu condamnabilă și

se puteau compromite chiar și interesele de esis- 
tență ale șc61ei, „Tribuna11 nu s’a gândită. Pen
tru ea a fostă de ajunsă, că personele din jocă 
se numărau între protegiații ei, ca să le declare 
de infalibile și să risclieze ori-și-ce spre a satis
face unor! ambițiuni esagerate.

Terendu afacerea sc61ei de fete din Sibiiu 
înaintea publicului, „Tribuna11 ne-a constrînsă 
și pe noi a ne ocupa de ea în modă imparțială, 
datori fiind! ca publiciști conseiențioși se redu
cem! faptele petrecute la adevărata loră însem
nătate, sărind! astfel! în ajutorul! unei institu- 
țiuni, care nu s’a înființată ca ună felă de o- 
biectă de sport! pentru cei dela „Tribuna11, ci 
în interesul! nostru de cultură generală și cu 
mijldcele, la cari noi cu toții amă contribuită.

Amu și lucrată cum datoria publicistică ne 
a dictată și amă anunțată publicului nostru ce
titorii că-i vomă împărtăși cu tdtă obiectivitatea 
din parte-ne părerile pro și contra, ca să-și pdtă 
forma astfelă o judecată asupra adevăratei stări 
a lucrurilor!.

Acăsta însă n’a plăcută „Tribunei11 și d-Iă 
Ioană Slavici într’ună articulă tendențiosă, sub
scrisă de elu și publicată în numărulă dela 6 
(18) Octomvre ală „Tribunei11, are aerul! de-a 
De denega datoria și dreptul! ce-lu aveamă de 
a aduce lumină asupra scandalului, ce l’a pro
vocată totil d-sa, susțiindă în publică despre 
scdla de fete nisce lucruri, cari de loeă nu co
respundeau adevărului.

D6că amă dată locă în coldnele foii ndstre 
și unei corespondențe din Sibiiu, care avea de 
scop! a combate acusările ridicate de „Tribuna,11 
că causa pretinsei „crise11 a scolii ar fi „înfumu
rarea aristocratică a fetițelor!11 — pentru care 
înfumurare, în trâeătă fiă disă numai conducă
torii scolei puteau fi responsabili, dedrece ună 
ană de <J'^e ei au avută plein pouvoir dela co- 
mitetulă Associațiunei — dăcă, cjicemă, amă dată 
locă acelei corespondențe, atunci acăsta 6r nu
mai „Tribunei" este a i se mulțămi, care a te- 
rîtu în publicitate aedstă afacere.

lvindu se incidentul! cu esplicările ce] le-a 
cerută d-lu Eugen Brote scriitorului corespon
denței memorate, despre care incidență amu ra
portată în numărulă dela 16 (28) Octomvrie alu 
„Gazetei11, ne vedem! deodată atacați din nou 
într’unu modă nerușinată de cătră „Tribuna11, 
drept! mulțămire pentru corecta ndstră procedere.

In aceeași (jb '*1 care a aP ruta declarațiu- 
nea d lui Cimponeriu în f6ia ndstră „Tribuna11 
susține într’unu articulă întitulată „o afacere de 
onore11, că Redactorul! foiei ndstre „chiar și după 
insistența dmeniloru de încredere ai d-lui Brote 
a rejusatâ, publicarea ei'1. Der tot! în același ar- 
ticulu „Tribuna11 publică o depeșă a d-loră G. 
B. Popp și Dr. G. Baiulescu din Brașovă în 
care se spune apriatu, că Reractorulă foii ndstre 
„a refusatu numai publicarea comiticei, ddr este 
aplecată a publica declarația*

Mărturisimu, că ni-a pusă în uimire tenden- 
i;iosa și răutăcidsa afirmare a „Tribunei11 și ună 
momentă eramă aplecați a crede, că s’a făcută 
numai o erdre de țipară, care se va rectifica în 
numărulă următorii. Der ce să veiji, în numă- 
rulu său următorii, dela 17 (29) Octomvre, „Tri-

FOIEETONO.

TIMOTEIU QIPA.RIU*)
li.

Mare paguhă, mare pedepsă este pentru omenii de 
sciință când ei se allă in împrejurări de acele, ce ’i si- 
lescO se țină seină in lucrările lorii de cesiiunile politicei 
contimporane și chiarO d’a se înfige intr’ensele cu mai 
multă seu mai puțină înverșunare.

Eu credâ că mai nu se află omit pe lume, care să 
fiă în stare de a mâna cu pisii potrivita și de a ține 
sub acelașO frâu ald minței sale doi telegari așa de ne- 
asemuițl la fire și la porniri. Unuia, <ând alcă domole 
și sigura ajuir'e la țelo înceta der fără greșd; 6r’ celă cu 
aplec-ări svâpăiafe, cum suntu mai totdeun i aventurile 
politice, ’lo întărâtă și’lă zădărește, și nu este cu putință 
ca acesta să nu facă a se poticni ore-emn în cale’i, te- 
legarulâ ce-lu înțelepta și cumpănita.

Și totuși lumea e astfela făcută încâlu omenii, croiț1 
din fire ca să stee cu lotu.u înlăturați de înferbințehle și 
de -gândările politice și să lucreze cu folosâ numai pen 
tru sciință și pentru adevărata laminare a omenirei, se 
văda adesea ripițl cam fără voiă in volbura tulburătore 
a ideilorâ și a simțiriloru politice; ba și mai multa, ei

*) Veijt «Gazeta Transilv.» Nr. 216 219 din 1887. —Red. 

arâ fi nesocotiți și oropsiți de lume dăcă nu și-ar da cotele 
cu obștea cea întărîiată său de polte ambițiose, seu de 
nedreptății! asupritore.

Aceste cugetări ne vina în minte, găndindu-ne la 
activitatea marelui nostru erudita Timotei Cipariu.

Noi, ca Iotă lumea, l’ama lăudata fiinda că a fosta 
în vieța sa unâ mare patriota română, unO luptălorâ 
agera și devotata causei Komânilorâ de peste CarpațI, 
elO, prin valorea și capacitățile sale și chiaru prin pres- 
tigiulă sciinței ce poseda, a rădicatO mai susO decăta alții 
stegula naționalităței române; a făcuta să răsune mai 
tare decâtâ orl-cine acele cuvinte întăritâre: limba nostră 
românâscă a tostâ sprijinula nostru in trecută, limba 
nostră românescă trîmbițeză astăcji lumei drepturile 
nostre; limba nostră va fi deci pururea, și mântuirea și 
mărirea poporului română 1

Vorbindă astfelă într’ună timpă când dușmanii in
teresați la a nostră nimicire politică tăgăduiau în româ- 
nime chiară și ființa unei naționalități particulare și ori
ginare, când însăși limbei ndstie, acelei pietre unghiulare 
a extracțiunei latine a nemului românescă, ’i se contestau 
însușirile unei slratificațiunl primordiale și compacte, și 
’i se arunca cu dispreță în față ipotesa că ea este numai 
o amestecătuiă informă și străbâlală de elementele cele 
mai eterogene, o corcitură pocită de tjicerl și de forme 
când slavone ori turcești, când maghiare ori grecești, in 

care abia s’au strecurata din întâmplare câte-va lepădături 
latine pripășite priD noianulă poporațiuniloră din penin
sula Balcanică, — susținendă (j’cemă cu tăriă o tesă cu 
totală contrarie, Timotei Cipariu în modă fatală a fosta 
condusă de o imperiosă necesitate politică a supune 
acesteia t6tă larga sa erudițiune, totă minunata pătrun
dere a spiritului său.

Face-i se va printr’acesta o imputare?
Noi, atfl, încă abia cutezămd a șopti cam pe sub 

cumpătă că, în calitatea sa de omă de sciințe, ar fi pu
tută face și altfelă.

Der 6re atunci fost’ar fi acțiunea sa așa de folosi- 
lore pentru întărirea și îmbierea spiritului națională printre 
soții lui de impilare și de nedreptății! din partea străi- 
niloră ?

Negreșita că dăcă Cipariu nu jertfea și dânsulă pe 
allaruld gelosului cultă reservată exclusivă latinismului 
printre Români, elă s’ar fi urcată pe o trăptă mai înaltă 
în templulă senină și ne turburata ală sciinței; der, în 
împrejurările de față, elă n’ar mai fi fostă una apostola 
activă alâ credințeloră naționale, una luptătoră eroică 
de aceia, cari tragă în sine arma dușmană ce’i sângeră 
și’i sfâșie, pentru ca prin sacrificiulă loră să asigure 
vieța și desvoltarea normală a unoră mai fericiți urmași.

Printr’acăstă imagine credemQ a fi esplicata cum 
T. Cipariu, pe care studii fârte tare adâncite în rărunchii 
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buna“ întrunii lungii articulu, care ne înfățișezi! 
o colecțiune de cele mii mari absurdități, sus
ține fățișii următorele:

.. .Trebue să ne expritnăină părererea de rău față 
cu lipsa de corectitate a col-giloi-Q noștri dela „Gazetă*, 
cari au publicați'! corespondența trimisă de d. Cimpo- 
neriu, der au refusatii publicarea declarațiuuii, prin 
care se dă cuvenita reparațiune pentru cele cupriuse în 
acea corespondență. *

In fața acestei impertinente afirmări nu mai 
puteamii sta la îndoială nici unii momentii. că 
avenul de a face cu nisce ânienl, cari alergă 
chiar și la cele mai degrădătdre mijldce, la min
ciună chiar, spre a ne calumnia.

Acuma înțelegemft de ce în „Tribuna11 s’au 
publicații totă numai scrisorile și depeșele 6me- 
niloră de încredere ai <l-lui E. Brote, der nu și 
scrisdrea ce a adresat’o Redactorulu foii ndstre 
d-loră I. Preda și Pompiliu Pipoșiu, cari i-au tri- 
mesii memorata declarația și cărora le-a comu
nicații categorică, că nu denegă publicarea decla
rației d-lui Cimponeritiț ci pretinde numai ca sâ 
se adreseze însuși d. Cimponeriu la „Gazetă11 
pentru publicarea ei.

Era, credenni, leală, corecții și oneștii ca să 
se asculte și partea, care e acusată și fiindu că 
domnii I. de Preda și Pompiliu PipoșU susținti 
asemenea în „Tribuna11 că Redactorulu foii n6s- 
tre „a refusată publicarea actelor ă alăturate* de 
ei, trebue să credemu că au procedată în înțe
legere și este la rendulu d-loru ca să ne dove- 
dăscă contrariuhl, decă voru să trecă ca dmenl 
de ondre.

Câtă pentru atitudinea celoră dela „Tribuna11 
este clară, că după o asemenea procedere a lorii 
față cu noi, nu mai piitemfl sta de vorbă cu ei, 
der ne semțimă datori a reveni, într’ună articulu 
separată, asupra intrigeloiă nedemne și păcătdse 
ce le țese acâstă fdiă de lungii timpu în detri- 
mentulă solidarității nostre naționale.

Advocați în România. Camera comercială și in
dustrială din Brașovă a ajunsă, prin ambasada c. r. din 
Bucuresei, In posesiunea listei numeloru aceloriî advocați 
din România, cari iau asupră-le a represenla partide la 
judecătoriile române și cari sciu limba fraacesă ori ger
mană. In interesulă comercianțiloră și industriașilor^ se 
comunică aci în ordine alfabetică după localitate numele 
aceloră advocați: In Berladă: lancu S urza, Mitică Du
mitru Stuiza. In Botoșani: A. Simu. In Brăila: Au
relii Dunca, Ghiță Dimitrescu, H. Rănișteanu. In Bucu- 
rescl: Dr. Teodor Nica (care tocmai iși conitruesce casă 
în Brașovă pe dealulu slrăjii), Dr. Tiiu Maiorescu, Ru- 
dolfu Orghidană, Dr. Karl Borosnyai, Dr. Adolf Stern- 
In Călărași: Ilie Stefânesca, Atanasie S'oeneseu In Ca- 
racaliî: lonă Marineanu In Craiova: Dr. T. I. Chețian, 
Emil Drăgoescu, Augustă Peșiacov, Alexandru Nicolaidă. 
In Focșani: Dr. George Apostoleanu, Dr. Dumitra Coha- 
novsehi. In Galați: Dumitru Manole, Constantină Șer- 
bescu, M. Bonachi, lonă Vărzariu. In Iași: P. Missir, 
G. Buicliu sen., ti. Buicliu jnn., C. N. Aslan, G. Călă- 
neseu, Bo u, N. DrăghicI, Mircea, G. Maori, I. Vivoschi, 
Henopulo, S. Goldenlhal. (Se ’nsărcinâză cu represen- 
tărî și in Romană și Rămnicu-sărată ) In Slatina: G. 
Buruli. In Salina: Sergiu Conescu, Aristo ele F. Monferalo. 
In 1 ulcea: S. N. Baboianu In 'lurnu-Severină: Aris- 
tidă Anaslasiu, Francisco Milescu. In Tutova: N. Lafari.

Acum o observare. Ca loto lucrulă ce trece prin 
mâni nngurescî, așa și lista acesta n’a pulul0 scăpa tea- 
fără de epidemia numită maghiarisare. Așa pe d-lă Nica 
îlă chinină Tioadar, pe d-lă Marineanu Janos, pe d-li'i 
Peșiacov Agoston, pe d-10 Apostoleanu Ggorgy, pe d-lă 
Vărzaru Jănos, pe d-lă Buicliu jun. Buicliu Iffiabb, pe 
d. Roiu Roju, pe d. Milescu Ferencz.

Ei, să mai (jică lumea că Ungurii n’au să civiliseze 
Orientulă. decă dintr’ună condeiu au civilisatu pe optă 
advocați din România prin simpla asiatisare a nume- 
loră lord!

Programa
pentru adunarea materialului lileraturei poporale.

(Fine).

31) Ce credință are poporulă despre curcubeu? 
Cum ii descântă copii ?

32) Ce hoți vestiți au fostă pe acolo și ce legende 
au rămasă de ei? B înăoră ca de Bintea, Crtău etc.

33) Spiritușulă ce este? De unde se capătă și spre 
ce scopă âmblă după elă,— cine âmblă?

34) Este pe acolo cunoscută burduhosa? când o 
facă și cum?

35) Der strigarea peste sală cunoscută e? și când 
se întâmplă și cum?

36) Ce vestminte portă poporulă, de ce colore parte 
de parte, care le face însuși și care le cumpără ? Des
crierea fie-cărei bucăți de vestminte și a părțiloră loră.

37) Căutarea în palmă cum se întâmplă?
38) Ce înțelege poporulă sub potcă?
39) Ce obiceiuri are poporu.ă la băgatulă oiloră pe 

brânză? la băgatulă oiloră pe lapte?
40) Ce înțelege poporulă sub fratele și sora sorelui? 

Buriculă pământului? Riulă de rojă?
41) Pentru ce venereză poporulă ijiua lui Foca? 

(Filipă ?)
42) Ce înțelege poporulă sub minuneaua? și ce 

crede despre ea ?
43) Ce crede poporulă despre șerpii cei albi?
44) Ce înțelege poporulă sub cocoșulă din pârta 

raiului?
45) Ce sub legatulă bărbațiloră ? și cum se întâm

plă acesta?
46) Ce crede poporulă despre cocoșii și mâții cei 

negri? Ce despre găinele negre?
47) Ce despre găinele ce cântă coqoșeșce?
48) Ce crede poporulă despre morte și cum și-o 

inchipuesce?
49) Ce înțelege poporulă sub lumina sufletului?
50) Ce este lingura milosliveloril?
51) Ce este Sorbulă și crângulă pământului?
52) Ce este ârba fiarâloră și petra frânlurei?
53) Fe unde se aude vorba iezări-le-ară și în ce 

sensă ? asemenea: agâmba-te-ară?
54) Cum și când caută comori?
55) Cunoscută e p’acolo Joveiulu popii? și ce este 

acesta ?
Materialulă adunată brută, fără pică de prelucrare, 

binevoiescă cei ce se inlereseză de literatura poporală, 
alâ’ă bărbați câtă și fetele nostre dela sate, a lă trimite 
subscrisului, care lucră în companiă cu colegnlă său 
luliu Bugnariu înv. în Hordacă la susă aminiitulu opă. 
Ar fi daună ca materialulă acesta scumpă sâ zacă nu
mai in gura poporului, ori multă sâ se păstreze împrăș
tiată prin celea foi și foițe; mai bine sâ-lă adunămă la 
ună locă, ca generațiuniloră viităre se le serveseă dreptă 
documenta despre ceea ce avemă astădll

PăoatulO ar fi și mai mare, când din vina nâstră 
s’ar chiar pierde. Bărbații altoră neamuri au scrisă 
despre noi și datinele ndstre, âr noi lârte puțină; despre 
miturile ardelenesc! nu cunoscă nici ună opă in limba 
română, precând Ungarii au opurile lui Kovâri Laszld, 
„Erdâly folde ritkosâgai" și „Szâz lorlenelmi rege*, âr 
Neamțulă Schmidt a scrisă ,Das lahr und seine Tage’7. 
Ar li deci timpulă sâ ne apucămă și noi o lată la adu
narea și ordinarea acestora odOre. Deci fie bună totă 
Românulu, după putință și voință, a culege astlelă de

materială, și pănă la t Aprilie 1888 a-lă trimite la 
stimatorulă: Ioană Popă Beteganulă,

învățătoră.
Bodna veche, (O-Radna) Transilvania.*)

DIVERSE.
Prințulu Bismarck flașnetarii. — In foile englese 

s’a putută ceti nu de multă o istoriâră nostimă despre 
Curtea din Berlină. Frințulă Friedrich Wilhelm, care e 
acum în etate de cinci ani și odată va purta corâna im
perială, șl-a serbată la 6 Maiu jubileulă său de lâgănă 
și cu acâstă ocasiune a primită dela toți o mulțime de 
daruri. Și prințulă Bismarck i-a trimesă ună dară alesă, 
ună obiectă, pe care prințulă celă mică îlă dorea de 
multă, dâr i se rcfusase totdeuna de părintele său, și 
anume o flașnetă mică și sgomotbsă. Peste (ți, venindă 
însuși c-ancelarulă la paiață, prințulă celă mică îi mul- 
țămi pentru flașneta cea frumosă, dâr se plânse că-i vine 
prea greu sâ cânte cu ea și rugă prea multă pe «Nenea 
Bismarck* sâ cânte ceva cu flașneta. Cancelarulă se 
apropia îndată de instrumentă și începu sâ învârtăscă. 
Prințulă celă mică cu ceilalți copii, plini de bucuriă că 
acum flașneta mergea de minune, se puseră a danța im- 
prejurulă cancelarului, care învîrtea sdravănă. Acâstă 
musică și strigătele vesele ale copiiloră atraseră în ca
mera prințiloră pe toți membrii familiei imperiale; aci 
li-se înfățișa unu tablou, ce nu l’ar fi inventată fantasia 
nici unui pictoră Prințulă Wilhelm, tatălă, ar fi (fisă în 
glumă cătră Bismarck: »Se vede că de pe acum înveți 
pe viiioruiă impârată sâ jâce cum îi cânți*.

Logodnă. — D-lă Mihaiu Cirlea, reg notară pu
blic în Abrudă și d șora Zoe Popă din Târgulă Mureșului, 
fidanțațl. —■ Sin.-erile nostre felicitări! ,

** *
Cununiă. — D-lă Aureliu Hulea și d-șdra Maria 

Boțianu și-au serbată cununia loră in 30 Octomvre st. 
n. a. c., în biserica gr. cat. din Barabanță. — Într’ună 
câsă bună I

*) Tote foile de dincâce și de dincolo de Carpațl 
suntă rugate a publica acestă Programă invitătoră.
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limbei române trebuia sâ-lă conducă la cea mai dreptă 
și mai rațională aprețuire a procesului ei de formațiune 
și a normei ei esențiale, a stată mereu într’ale sale Iu 
crărl, totă alături cu strictulă adevără sciințific-ă; totă 
însâ mai aprope de acelă adevâră deeâtă ori-care altulă 
din filologii și gramaticii compalrioțl ai lui.

Ne grăbimă a cpce că ace.tă ingânare a mințiloră 
sale a fostă ună sacrificiu din parte i făcută în modă 
conscientă nevo loră politice ale timpului de față.

Născută și crescută in credințele esclusiviste ale 
șeâlei Româniloră ardeleni iniru ceea ce privesce origina 
nâstră neîntinată latină, meritulăjpredomnitoră ală lui Ci- 
pariu a fostă d’a căuta elă mai iniâiu să descurce adevă
ratele anale ale limbei românesc! și sâ pătrundă prefă 
cerile și dezvoltările ei treptate, în deeursulă tirnpiloră 
trecu ți.

Cei de mai naintea lui, teo'ogii, istoricii și grama
ticii români din Transilvania, toți bărbați cu multă in 
vățătură, der încă șt cu mai multă rîvnă națională, nu-și 
închipuise âre odinioră, până in momentulă când apărură 
’.n eereulă sciinței romănescl cercetările limbistice ale lui 
Cipariu, că nu este nevoiă a se lămuri altfelă cunos 
cința și firea limbei nostre, decâtă punend’o d’adreptulă 
în fața limbei latine și chiar numai a latinei clasice, din 
aulorii frumdseloră epoce ale lileraturei române. Fe ne- 
descălicate ei săreau din timpulă lui Cicerone, fie mă- 

cară a lui Tacită, până în filele nostre, de pe malulă 
chiar ală Tibrului până pe ală Dunărei ; și puțină le 
păsa loră de ce va fi fostă la mijlocă, atătă in spațiulă 
câtă și in timpulă percursă. Seu chiar decă, printr’o 
ingăduielă cu totulă neobicinuită, filologii români ai Ar
deiului se îndură a împlini acelă golă, apoi ferescă-i 
Domnulu de a căuta vre-unde-va firea limbei româ- 
nescl de acum câteva sute, sâu d^ciml de ani de prin 
vechile bucoavne, zapise, terfeloage și urice, mâzgălite 
tote acestea cu urgisitele buche slavonescî. Le plăcea 
mii bine, — și dreptulă lui Dumnedeu era și mai lesne, 
— se plăsmuiescă niște trepte închipuite prin care limba 
românescă a scăpătată dela cea curată și clasică latină 
până la o limbă, nu care se vorbește astăzi de cătră 
toți Românii d'arendulă, der care s’ar cuveni, după a 
oru socotință, ca Românii sâ o vorbescă. Apoi, cu a- 

ceste idei, iuândă dreptă singura și unică temeliă ună 
dicționară ală limbei clasice la'.ine, ei clădeu pe visate 
totă edificiulă unei Ireeule și unei viitore limba ro- 
mânescl.

Acâstă este istoria lucrăriloră asupra limbei nâslre 
a întregei vechi scâle filo'ogice din Ardeală. Represen- 
tantulă celă din urmă și unulă din cei mai energici ală 
ei a fostă râposatulă A. Treb. Laurianu. unulă din acei 
rari bărbați nestrămutați în ideile și convingerile loră, 
munc.toră neobosită, bătendu mereu cu o mână vertâsă 
petra, dâr că o stârce lapte dintr'insa.

Ara luptată multă și crâncenă în contra sistemei 
fantastice după care elă, în scâlă și in Academiă, voia 
sâ croiâscă și sâ ticluiâscă limba Româniloră; l'a necă
jită tare pe bietulă bâtrână ; dâr din tbte acele râsboie aca
demice am păstrată în mine o adâncă venerațiune că- 
tră memoria acelui energică bărbată, care și în rătăcirile 
lui sciințifice, n’avea in vedere decâtă neclintita și ne
smintita lui iubire de țâră și de poporulă românescă.

Vâdă și studieze cine va avâ prisosă de răbdare 
gramatica română a lui Lauriană întitulată: Tentamen 
Criiicum in originem, derivationem et formam Linquae 
romanae in utraque Dacia vigentis vulgo Valachicae, ti
părită în 1840 la Viena; resfoiâscă cine n’are altceva 
mai folositorii de făcută voluminosele douâ tomuri din 
Proieetulă de Diclionară ală Societății Academice ro
mâne lucrată în cursă de (Jece ani cu o eroică stăruință 
de bâtrânulă Lauriană și de adeptulă sâu râposatulă 
Ioană Maximă, care „sermanultl" devenise ună adevă
rată energumen ală aceloră rătăciri; și nu va trebui 
multă timpă cetitorului ca să se >n redințeze că tâtă 
sistema e întocmiți pentru trecută din rosturi neautjile 
vre-odinidră pe pământă, âr pentru viitoră dinlr’o stân
gace galvanisare a limbei clasiciloră latini.

(Va urma.)



Nr. 231. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

■>orema la uursr. da Vie tis H ursii <Ie Kuciiresci.
dia 31 Octomvre st. a. Î8S7.

Cursulu piwței Brașuvu
Cota oficiată dela 14 Octomvre st. v. 1887.

Rentă de aură 5’/„ . . . 93 80
Rentă de hârtii â°/0 . . 86.70 
(mprumutuiil căilori ferate

ungare........................149.—
Amortisarea datoriei căi-

lord ferate de ostu unj.
(1-ma emisiune) . . . 96 72

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii uug. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei cti
torii ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .112 50

Bonuri rurale uugare . . IC 3.70
Bonuri cu ci. d6 sortare 1C4.40 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă..............................104.40
Bonuri cu cl. de sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 10125

Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vină uug........................ —.—
linpruinutulil cu premiu

ung.................................  123 80
Losurile pentru regulai a

Tisei și Segedinului . 123 — 
Renta do hărții austriacă 89 35 
Renta de arg. austr. . . 82 60

I Renta de aură austr. . . 11150 
Losurile dm 1860 . . . 135 25

' Acțiunile bănce) austro- 
ungare .......................  887 —

Act. hăncel de credită ung. 284.75 
Act. bănccl de credită austr.283 70 
Argiutulă —. — Ualbinl

împărătesei . . . 5.93
i Napoleou-d’orl .... 9 93
Mărci 100 împ. germ. . . 61 40
Londra 10 Livres sterlingc 125 50

Cump.

Banca rațională a României 500 Lei —

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°/0) 96—

I ♦ convert. (6°/0) 91 —
i Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
1 Credit fonc. rural (7°/e4 . . 105—
i ’ „ „ (5°/0) . 91’/<1 * • urban (7°/0l . 103-
1 • f (6°/o) - 96—
1 • • (5%) . 87>/,

Aură contra bilete de bancă . . 14.1/»
1 Bancnote austriaee contra aură. . 2.03

t Ac. de asig. Dacia-Rom. _____
' « • » Națională —

vend.

9J/a
97—
92—
36 —

106—
92\.

104—
97—
88>/a

15 —
2.04

din 1 Noemvre st. u. 1887.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.63 Vend. 8.66
Argint românesc................. 9 8.55 • 8.60
Napoleon-d’orl..................... 9 89 • 9 93
Lire turcescl......................... » 11.22 . 11.26
Imperiali............................. » 10.21 • 10.25
Galbeni.................................. > 586 » 5.90
Scrisurile fonc. »Albina» 6°/0 • toi.— . 102.--

n ‘ n ^°/o • n 98.— - 99.—
Ruble Rusesc!..................... > 109 — . 110.—
Discontulă ... » 7— 10“/9 pe ană.

DICȚIONARU 
germano-românu 

DE

THEOCHARALEXI 
A NOUA MHĂ de EXEMPLARE.

()]>u aprobatu de Ministerul!! Iiistriicțiiinei Publice 
alu României sub Nr. 11,230 din 27 Octomvre 1866.

Agreații de Maiestatea Sa (’arolu I. Regele Româ
niei. conformii notei înaltului Seu Cabinet» din 26 (8) 
Decemvre 1866.

Se află de ventlare la tot(* librăriile notabile.

fi. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemplarul!
Librarii primesc» raliate forte considerabile.
A se cert* exemplare din Tipografia . LEXI. căci 

celelalte simții conlra-făcute. ;i 12

s
XX§

XX
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Sosirea și plecarea Ireiwriloru și postelorii în Brașovu.
I. Plecarea trenurilor!!:

,1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315; 4 bre 01 tnitiută diminăța.

2. Dela Brașovu la Buouresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 bre 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ambip.

II. Sosirea trenurilor»:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 bre 46 minute înainte de ambiji.
Trenulă mixiu Nr. 316: 9 bre 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu: 
Trenulă accelerata Nr. 301: 10 ore 12 minute sera. 
Trenula mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ambdl.

A. Plecarea poștelor»:
a)

c)
d)
e)

Dela

•n

BrașovO
w

17

la lieșnovii-Zernescl-Brand: 12 bre 30 min. după 
„ Zizind: 4 ore după ametp.
în Secuime (S. Georgl): 1 oră 30 minute nbptea. 
la Fagdrașir. 4 bre dimineța.
la Bricele: 4 bre diminâta.

B. Sosirea postelorii:

ambijf.

a) Dela lli.șnovd-Zernescl-Brand la BrașovO: 10 ore înainte da amedt.
b) „ Zizind la BrașovO: 9 bre a. ni.
c) Din Slcuime la Brașovu: 6 bre sera
(l) „ Fayărașu la BrașovO: 2 bre dimineța.
e) T Săcele la BrașovO: 6 bre 30 minute sera.

GHERLA

e a e- e e

e e
s e e
e s e
e e e a e w e e e a

AMICULU FAMILIEI, piară boMri-ticu și enci<’lo 
pedică-literaru cu ilustrațiimi, Cursuiă XI. — Apare 
In 1 și 15 <}i a lunei în numeri de câte l*/3—2‘,'j < ole 
eu ilustrațiuni frumdse; și publică arliclti sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suveniri de efdăloriă ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiuni literare și scienldice, eu 
rellesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Românilor^ de prețui udenea, 
precum și a celorlalte popotațmni din patriă și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiiă alesă msuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste tolfl nistiesce a întinde tuturora indi- 
viijiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenutnerațiune pe anula iiifregă e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi. 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revista bisericbscă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII — Apare in broșuri lunare 
de câte 2'/t-—3'/4 cole; și publi- ă artiilii din sfera tu
turora seiințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunî, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețuia de abonamentă pe anulă infregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — Ivi noi, plă- 
libili și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr. unde se mai află de vândue și ur- 
mătorele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinară. Prețulă 20 < r.

Idea'ulti pierdutu.
C Z Rovinară.

Opera unui emu 
Continuarea nuvelei: 
fina C. Z. Rovinaiu.

Fontâna dorului.
Sitnu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
mu. Prețuia 10 er.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Mat ia Schwartz 
traducere de N. E. N-gruțui Prrțnlu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
Ici Dragoșa. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wac-hs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

Nuvelă
Prețuia 15 er. 

de bine.
idealulu pierdui» — 
Prețulu
Nuvelă poporală de

Nuv-tâ originală. —
de Pau-

15 cr.

Mi
Gcorgin

SZ.UJVAB,
Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 

țiunei. După Ernesl Legouve, membru alO academici, 
francase. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu Nuvelă originală de Emilia 
Lungii. Prețulă 15 cr.

Hertnann și Dorotea după W. de Goethe, iraduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. l’ragediă in 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr,

Petuiantulu. Coinediă in 5 acte, după Augusto 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută fu sa'ele 
gimnasiului dm Eiiime prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu portretuiă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Rauta-Buticescu. Ună voluină 
de 102 pagine, cuprinde 
rangiale. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popă Reteganulă. 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu tlela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii Studiu ar.heologicO de I). O. Olinesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea 1. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesci in vorbire și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Sdași. (Opa 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. 11. 
eăte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăie trei împreună 
costau 1 fl v. a.

Biblioteca Săteanului Românii Cartea I. II. III. 
IV. cuprin<|endă materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la Iote patru 1 II., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
pentru economi, industriași și«

103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 tl 20 cr. la) 60 cr.

poesii poporale culese de
UnO volumO din 14 cole.

meniu și ('hernia, 
mercianțl. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scblelc 
II. Prcțu’ă 30 cr.

Indreptaru teoretică și 
meutulu intuitivii în folosulO

popor, de T. Roșio.

co- 
co-

Ed

practicii pentru înveță-
elevilorO normali (pre-

eee

Tipografia ALEXI, BrașovO.

parandialî), a invgțătorilorO și a alloră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovano, profesore preparandialO. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. 
a. In literatura nostră pedagogică abia aflămO vre-ună 
opa, întocmită după lipsele scbleloră nostre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și reeomandămă 
mai alesă DirectorilorO și invCțătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. Prețuia 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române venlru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesore 
la gimnasiulă din Nâsăudă. — ManualuiO acesta este 
aprobatu prin Inaltulă Ministere de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă do dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epilafiă s. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparam}!. Broș. 
f. scrisă de Gavrilă Trifu, profesore preparandială. 
Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș- cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșata 40 cr. legată 50 
gală în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplară 
broșata 1* cr., — legată 22 cr., legata în pânză 26 cr.

Cărticică da rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icbne fru- 
mbie. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplarc costau 3 (1.: 100 esemp). 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urinata de mai multe rugăciuni frnmbse. Cu 
mai multe icbne fiumose Prețuia unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 fl., 100 esem- 
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D N. Isusu Christosft. Prețuia unui
escntplara legato e 15 cr.
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