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Făcuserămu amintire în revista 
de erî despre aserțiunea cancela
rului germanu, care în cuvântarea 
sa cea mare rostită dăuuădile în 
parlamentul!! germanu a flisii că, 
deeă va isbuni resboiulu, Germanii 
se voru arunca în luptă cu alu loru 
..furor teutonicus" de odiniora. Cu
vintele aceste ale lui Bismark au 
deșteptate pofta de imitare și în
tre fii lui Arpadu și cu ocasiunea 
desbaterii asupra bugetului minis- 
teriului de honvedl vorbitorul stân
gei estreme maghiare Coloman 
Tlialv a reclamate și pentru cona
ționalii sei unu ..furor liungaricits‘‘ 
cerendu înființarea unei armate deo
sebite maghiare, pentru ca în ora 
pericolului însuflețirea oștirei se 
iiă la culmea ei.

Deeă cuvintele cancelarului ger
manu au deșteptată chiar între Un
guri acestu ecou alu doririi ore na
ționale, cum amu pute crede, că 
ele au rămasă făr' de efectă din
colo de Lai ta, unde locuescu peste 
opta milione de Germani?

In - cei doudecl de ani din 
urină s'a produsă o mare schim
bare în spiritulfi ce domnesce în
tre Germanii din Austria. Odini- 
oră ei nu se interesau multă de 
cestiunile naționale, trăiau liniștit 
și le lăsau tote în grija casei dom
nitele și a guvernului. Prusii nu 
le-au fostă niciodată simpatici Ger- 
nianiloră de sudă și în deosebi 
cei din Austria nu se puteau îm- 
prietini cu ei și îi luau mai mult 
în batjocură. Dela 1866 și mai 
alesă dela 1870 sa produsă și în 
acesta privință o însemnată, schim
bare. căci idea germanismului a 
începută de atunci să străbătu 
fotă mai multă între Germanii 
de sub sceptrulă Habsburgiloră.

Cultulu lui Bismark a înce
pută se se lățescă pretutindeni și 
între Nemții austriac! și mai alesă 
în sînulă junimei universitare sau 
vădută și se vedu semnele acestui 
progresă ală spiritului germanu, 
care se mai numesce în Austria 
și ..prusianismu-, si care este pro
movată de-o parte însemnată a 
pressei germane.

In astfelă de împrejurări nu-i 
mirare, deeă vorbirile principelui 
Bismark și tote manifestările na
ționale din Germania producă imă 
ecou așa de puternică, mai alesă 
în inimile junimei germane din 
Austria.

Fără indoielă. că mai multă 
numai pentru a combate curen- 
tulă acesta produsă de cultulu 
Bismarkiană, numai spre a sterpi 
prusianismulă, care ca o buruienă 
rea a începută a se lăți între ju
nimea universitară, ministrulă de 
culte Gantsch a presentatu parla
mentului unu proiectă de lege, 
prin care restringe libertatea de 
întrunire a studențiloru univer
sitari. puindă reuniunile studenți- 
loru sub unu strictă controla ală 
autoritățiloru academice.

Prin acosta însă d-lu Gautscli 
sl-a aprinsă numai paie în capă, 
căci oposiținnea germană a com
bătută aspru proiectulu seu de lege 
din punctă de vedere alu libera

lismului. er partidele din majori
tate s'au ținută reservate, pentru 
că ministrulă de multă își perduse 
simpatiile Cehiloră, Poloniloră ș. 
a. prin cunoscutele sale mesuri 
școlare.

Astfelă, deși cei mai mulți vor
bitori au recunoscută, că se în
tâmplă escese regretabile în sînulă 
junimei 'universitare, lățindu-se 
printre eatotă teliulă de idei peri- 
culose din punctă de vedere poli
tică și socială, totuși măsurile es- 
cepționale. propuse de ministrulă 
Gantsch au fostă in totală com
bătute cu argumente grave și este 
mai multă ca probabilă că ele nu 
voru fi primite de cătră maioritate.

Forte caracteristice sunt unele 
păreri, ce s'au audiții în cursulă 
desbaterei, care s’a terminată cu tri
miterea proiectului de lege la sec
țiunea școlară a camerei.

Astfelă dise ministrulă Gantsch 
între altele: „jn Austria sunt 233 
de reuniuni academice, cari înilu- 
ințeza in modă însemnată asupra 
vieții universitare. S'au arătată însă 
în activitatea acestora și aparițiunl, 
cari trebue să le numimă retăcire 
națională și spirită anti-austriacti....; 
nu voiu concede însă niciodată ca 
libertatea academică se degenereze 
în libertatea de a se selbătăci și 
tem pi. “

In altă rendii declară Gautscli : 
„Esistă în adevără o sciință, care 
este comună, și pe care o numim 
germană, der pe lângă sciința 
germană mai este și ună patrio- 
tismu austriacă.“

Umilă din deputății germani 
răspundendă ministrului dise : .. En- 
tusiasmulă națională ce se ma
nifestă în sînulă junimei germane 
displace cercuriloru domnitore. A- 
cesta o scimu, der ce se facemă 
deeă noi Germanii avemă mai 
multe legături comune cu Ger
manii din imperiu decâtă cu Mor- 
lacii. Astădi când esistă alianța 
germano-austriacă, lucrurile s'au 
schimbata și viitorulă este alu ju
nimei academice, care totdeuna 
a fostă persecutată pentru marele 
spirită germană, ce l a profesată.-

„Consciința națională-, dise de- 
putatulu Dr. Kopp, „domnesce afli 
în fotă Europa, dându tote cele
lalte la o parte și încă mai urnită 
decâtă dorescă și aprobă eu. Mai 
că uitămă că smitemu înainte de 
tote omeni și numai după aceea 
facemă parte dintr’o națiune. Der 
așa suflă ventulă. Consciința na
țională a. creată doue mari imperii 
și acesta c.onsciință esistă și în 
Austria. Escese se întâmplă, pre- 
tutindenea."

S'a mai vorbită și de comba
terea. antisemitismului, ce se lă- 
țesce între junime, der disensiunea 
s'a învârtită mai alesă în juruit! ces- 
timiei „rctăciriloră naționale". In
teresantă e numai, că numitulă de
putată atribue chiar guvernului 
Taaffe meritulu de-a li produsă a- 
ceste retăcirl, deșteptândă din le- 
targiă pe Nemții din Austria, a 
căroră direcțiune națională a câș
tigată cu totulă altă însemnătate, 
de când a ajunsă la putere acestu 
guvernă.

Deschiderea cainereloru române.

Duminecă în 7 (19) Februarie 
sau deschisă corpurile legiuitore 
ale României cu următorulă cere
monia lă :

La orele 11 (le diinineță. s'a cele
brată unft 7'e Di urn la Mitropolia în pre- 
sența : D-lorfi senatori și rleputațl: D-lorfl 
miniștrii; înaltei curți de casațiune: 
înaltei curți de compturl; Curțiloră, tri- 
bunalelorti, corpului profesorală, autori- 
tățilorti administrative, militare, consi- 
linlfi comunală și camerei a de comerțO.

La orele Îl1/, înaltele corpuri și 
autorități s’au întrunită în sala ședințe- 
loril Adunărei și au ocupată: înaltele 
curți de casațiune și de compturl tri
buna a doua în drepta tribunei diplo
matice. Curțile, tribunalele, corpulă pro
fesorala, autoritățile administrative, co
munale .și camera de comerțu, tribuna 
oficială. D-nii senatori au ocupații an
tei ele bănci ale Adunărei din drepta 
Tronului. D-nii deputațl, băncile din 
fața Tronului.

Pornirea cortegiului Regala dela Pa
iața s’a aniuițata prin 101 tunuri.

La orele 12, Regele, care a fosta 
primită la scară de cătră d-nii miniștri, 
a intrata în sala ședințelora Adunărei, 
precedată de Cassa Sa civilă și militară, 
și s'a urcată pe Trona, înconjurata de 
d-nii miniștri. Casa civilă și militară a 
Regelui s'a. aședată dinapoia Tronului. 
Loculu libera s'a ocupată de ofieerii 
su] ieri ori.

Regele*  ceti apoi următorulă 
Menagiu:

DonttiilofH witorU Horit de]»t-
tati! Cu unu viu siințămenta de mulțu
mire me aflu astădi în mijloculu repre- 
sentanțiloru naținnei.

Salutând a de bună venire pe d-uii 
deputațl ai nouei legislaturi, sunt feri
cita se constată că, și de astădată, ce
tățenii au dovedită, prin liniștea și or
dinea menținută pretutindeni în alegeri, 
că ei sein prețui libertățile garantate cu 
atâta eficacitate de instituțiunile nostre 
constituționale și că ei sunt.il convinși 
că numai prin respectarea legii oră de 
cătră toți putemu să desvoltămu pros
peritatea și puterile nostre.

Disolvarea camerei deputațiloră a 
întreruptă sesiunea ordinară a Corpuri- 
lonl legiuitore. Reluândă astăill cursulă 
normală ală lucrărilorft, d-vostră aveți 
a vă ocupa de multe legi importante, 
cari ceru o deosebită luare aminte.

Cea dinteiu lucrare care se impune 
d-vdstre, d-lortl deputațl, este bugetulă. 
Iu anulă acesta elă vi-se presintă pen
tru prima oră întrunindă la unu local 
tote veniturile și tote cheltuelile Sta
tului. Acestă ameliorare a devenită pu
tini iosă în urma organisărei complecte 
a administrațiunei căiloru ferate și a 
administrațiunei monopolului tutunului, 
caii până, acum îșl aveau bugetele loră 
speciale și înscriau în bugetulă generală 
ală Statului numai veniturile loră netede. 
Buna stare a financeloră nostre asigu- 
reză echilibrarea bugetului, ceea ce a 
fostă obiectulă constantă ală preocupărei 
guvernului Meu. Iu adeverii. încassările 
exercițiului curentă nu numai au răs
punsă prevederiloră, ci încă le-au în
trecută.

Vomă putea der întempina. tote tre
buințele Statului numai cu veniturile ec- 
sistente.

Doniiiilorii Sruutor'iDomiiiloril D<- 
putafiSmitemu nuli iptătil’i u rrrtlr, n't si

lințele ce Se fiicii- piitlrit menținerea păeei 
roru islndi și că ea va fi asigurată spre 
binele și fericirea tuturoră. Cu tote a- 
cestea, fără a ne abate ună singură mo- 
mentă dela calea prudentă pe care am 
urmat’o dela începută, suntemă datori, 
în momentele grele prin cari trece Eu
ropa, st: ne (jundiniit neeontenitîi la întă
rirea nostru interiorii, spre a pute privi 
cu încredere în viitorii.

Paza însă cea mai bună, siguranța 
cea mai puternică a fiecărei țări, este 
unirea cetățenilorii ei. Urezu din fotă 
inima, ca acestă simțementă se vă in
sufle pe toți, pentru ca noua legislatură 
se fiă mănosă în rode și să corfispundă 
legitimeloră așteptări ale Mele si ale 
Țârei.

Dumnedeu se lumineze lucrările 
D-vdstre și sâ protegă scumpa ndstră 
Români ă.

Sesiunea ordinară a Corpnriloră le- 
giuitdre este deschisă.

('AJK)Ll .
(Urmeză iscăliturile d-loră miniștri.)

Rusia și cestiunea bulgară.

..Nord" din Bruxela scrie:
In săptămâna din mină s’au lățită 

fotă felulă de sgoinote despre Rusia. 
S’a vorbită despre reînceperea traetări- 
loră asupra cestiunei bulgare, eă acestea 
voră duce la țintă. Acestă grabă e pre 
mare. S’a făcută, nu’i vorbă unu schimbă 
de idei, der acesta nu se pote numi 
tractărl. Greutățile ce se voră întempina 
nu lasă a se prevede unii resultată fa
vorabilă.

..Nord" desniinte categoricii 
scirea. că Rusia ar fi intrată în 
tractărl pentru încheierea unei a- 
lianțe cu vre-o putere. Rusia vrea 
se-șl păstreze absoluta sa inde
pendență și deplina libertate de 
acțiune și la acestă liniă de con
duită nu va renunța.

...Journal de St. Betersburg" 
declară că nu pote lua responsa
bilitatea despre cele ce se susțină 
din diferite părți eu privire la 
trădările asupra cestiunei bulgare, 
der de altă parte nu vrea se în
treprindă o reaețiune in contra 
impresiunei favorabile ce o au 
produsă soirile ultinieloru (jile din 
punctă de vedere ală liniștirei spi- 
riteloră.

După telegrama ce ann'i pri- 
mit'o afli, guvernnlă franeesă e 
informată că Rusia va propune 
mariloră puteri se declare de ile
gală suirea pe trona a prințului 
Ferdinand.

Rămâne se se constate, deeă 
acesta propunere de se va face 

încape seu nu în cadrulă trac
tatului dela Berlina.

SCIRILE pILEL
„Kolozsvar- scrie: „Acumse gătesce. 

prima ehartâ unrpireseă a comitatului Bis- 
frița-Năsfittdu. O gătesce pentru scopuri 
școlare distinsulă bărbații ală învețămen- 
lui Gonczi. Pe acestă chartă numele 
locuriloră voră fi însemnate unguresce 
și acestă chartă. va fi la noi la acestă 
poporă netolerantă, care precum se scie, 
maghiariseză cu focă și fierili prima chartă 
ungurescă despre acelă comitată."

Ce s£ mai adăngămă noi la mărtu
risirea finei ungurescl ? In adevără că

sunt.il
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numai t'oculu și fierul» a mai rămasă se 
se pună în servieiulil maghiarisării De 
altmintrelea eomitatulil Bistrița-Năsăudă 
totă românescă va rămâne câtă va fi pă
mântul fi.

**
D-lă Emanoiln Duelară, din Ardealtî, 

a fostă promovată de lătră universitatea 
din I li na la gradulu de doctorii în me
dicină.

Ii adresănul felicitările ilustre căl- 
durose.

¥
La intervenirea Kulturegyletului pen

tru părțile ardelene se va zidi pe chel
tuiala erarului o biserică rom. catol. în 
Poiana sărată.

Negreșită în interesulu maghiarisării. 
deorece Poiana sărată este românescă. 
Der tote'su înzadată.

Ș: Ș:
Pentru serviciile aduse magliiarisărei 

au primită răsplată ungurescă dela Tre- 
fort preoții gr. or. Daniilil Kiraly (aud! 
nume românescă!) din Soporulă de Câm
pia și Vasilie Masată din Sâmbăta de josu 
câte 50 fi.

Nu voră fi uitați sfințiile loră!
Șt V

Intr'o ședință a societății geografice 
iiiigiircsc'i din Pesta s'a adusă în discu- 
țiune proiectulă de a se trimite o espe- 
dițiunc în ținutiilă Uralului, de unde se 
dice că au venită vechii Unguri. S'a 
alesă tină comitetu pentru stabilirea a- 
merunteloră. constătătoră din Paulă Hun- 
falvy, Arrnin Vambery, Moriz Decsy, Ala- 
dar Gvorgy și Or. Aurel Torok.

*
Până la 16 Februarie au fostă anun

țați la poliția din Sighișora 92 bolnavi 
de tifusă, dintre cari 13 s'au însănătoșată ; 
au murită 8 persone, între care și ună 
Română, Almășană Lazară.

* *

* Nume care se ila nobililoru Traci.

D-lă Constantină Georgescu. barito- 
nistulă despre care amă mai făcută a- 
mintire întrunii numără trecută ală foiei 
nostre. va da Duminecă sera în 14 <2€>> 
Februarie, în sala hotelului Nr. 1. ună 
concertă cu programă variată și intere
santă. avendă deja concursulă mai mul- 
tori domni cu inimă nobilă. Despre unu 
concertă ală d-lui Georgescu. dată în 
Buciuesci, etă ce scrie „Unirea

_D-nulă C. Georgescu are o fru- 
mosă voce care, deși forte, nu’.și perde 

mlădierea și dulceața. A executată bine 
romanțele compuse de D-sa: Danțulă iu
bitei mele și Alexandrina, cum și Romanța 
Vorrei morire, Toreador din „Carmen,“ 
Stela confidentă; der în ce a fostă la 
înălțime beneficientulă e în marea scenă 
Paj, Cursier și Căpitanu. Nu face rău 
d-nu Georgescu că se duce se'șl urmeze 
cursurile în străinătate. Suntemă siguri 
că peste vr'o doi ani îhî vomă admira 

și mai multă în urma studieloră mai 
înalte ce va face.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei".
Șardu lângă Alba-Iulia, 12 Febr. 1888.

Alegere denotară impusă. In 11 Fe
bruarie n. s'a tăcută în comuna Sardă 
alegerea notarului cercuală pentru co
munele Sardă și Ampoița. Pe la 10 ore 
antemeridiane fisolgăbireulă Koblos Mi- 
klos a venită în Sardă la cancelaria no
tariatului cercuală unde s'au fostă a- 
dunată membrii comitetului din ambele 
comune. Fisolgăbirăiilil. după o vorbire 
scurtă începută ungurește și finită ro- 
mânesce. prin care a espusă scopulă ve- 
nirei d-sale, a candidată 3 individl și a- 
nuine: pe Robert Zweck, căruia d-nii a- 
ciuna îi dică „Czovek". apoi pe Toth 
Kâlmân și pe Laszld Kâlmân.

D-lă preoții G. R. în urma acestei 
candidărl. după o vorbire bine motivată, 
întru care a apostrofată că : în 'conside
rare cnmcă în ambele comune popnla- 
țiunea este în maioritate absolută și așa 
preponderantă română; mai încolo în con
siderare că poporulă, care are mai multe 
afaceri eu notaruhl cercuală este mai 
totă română, care nu scie limba ma
ghiară: ar fi de dorită se capete ună no
tară cu care să se potă înțelege și în
tru care, se aibă pe deplină încredere: a 
rugată pe fisolgăbirăiilă ca se pună în 
candidațiă și vre ună Română dintre cei 
cari au concurată și cari au fostă censu- 
rațl și găsiți apțl de a fi notari. (După 
cum se aude au concursă vre-o 14 inși 
unguri si români.) D-lă fisolgăbireu i-a 
răspunsă că : după ce noi suntemă în 
Ungaria și aici e limba domnitore cea 
ungurescă, d-sa a făcută candidația la 
care i-a dată dreptă legea, și așa se ne 
placă a alege din acești trei inși. De 
observată este, că membrii români ai co
mitetului ambeloră comune nici cu unul 
dintre acești trei candidați nu au cu- 
noscință, ba nici de numele loră nu au 
audită.

lină d-nu posesorii din Sardă, care 
totodată este și jude procesuală, va să 
clică fisolgăbirău și încă în cercuhl Aiu- 
dului cu reședința în Aiudu, și care încă 
s'a presentatu la alegere, a avută de fa
vorită pe Robert Czovek. pentru care 
pe mai mtilți dintre membrii români ai 
comiteteloră i-a fostă rugată ca la casă 
decă nici unulă din candidați nu 
ar fi română să dee votă lui Ro- 
bertă Czovek — la din contră nu. 
D-sa însă s’a fostă informată pe deplină 
dela colegulă său Koblos Miklos, fisol- 
găbirăulă, că în candidațiune nu se află 
pusă nici ună Română, așa angajamen- 
tulă a fostă sigură. Ună altă domnii 
posesorii Sz. K. a avută de candidată 
protegiată pe Toth Kâlmân. Cehi din 
urmă nu a avută nici ună protectorii.

Membrii români ai comiteteloră, a- 
tâtă inteligință câtă și economi, au fost 
decisă: ca la casă decă cumva fisolgă
bireulă nu ar pune pe nici unii Română 
în candidațiune. atunci ei să nu voteze, 
cehi puțină să nu potă dice că Românii 
l an alesă. După ce s'au denumită mem
brii de încredere la alegere, s'a începută 
votisarea. — Vădendil jmembrii comitete
loră una ca acesta, inteligenții și alțl 
onorațiorl au eșitil afară din localitatea 
și curtea unde șe ținea votisarea și 
nan luată parte la votisare. Durere 
însă, că afară de ambi autiști comunali 
din Sardă și din Ampoița. cărora așa di- 
cendtl li se demândâ. au mai votată și 
Dtimitrenă Moise din Sardă și Ioane 
Nanii din Ampoița. acesta este notar cer- 
cual ală Meteșului și este și posesorii și 
membru al comitetului in Ampoița. Ore pe 
acesta oficiulă seu nu l’a putută reține 
ca să nu votiseze ? Resultatulă votisării 
a fostă, că Robert Czovek a. 'căpătată 1 I 
voturi—3 dela Maghiari și 8 dela Ro
mâni. Toth Kalman 3 voturi dela Ma
ghiari, eră Lâszlo Kalman nici unulă.

Este de observată, că Czovek Ro
bert vorbesce forte rău limba română, 
putemă dice. că nu scie mai nimicii, a- 
cum acesta se fericescă prin tâlcuitoră 
pe bietulă poporu. care în adeverii de 
presentă este forte săracă. Totă acestă 
individă a fostă în vre-o 8 ani scriitorii 
la judele procesuală în Vințulu de josu, 
unde în decursă de atâția ani nu a pu
tută dobândi nici ună postă de notară 
cercuală pană acuma în Sardă.

Din celea ce s'au întâmplată în 
Sardă, cu alegerea notarului cercuală s’a 
veilutil că presiunea, să. nu dică corup- 
țiunea. a avută mare influință; se pute 
dice cu totă dreptulă că procederea a 
fostă multă conformă cu aceea a alege
rii deputațiloril dietali. Iubirea de na
țiunea sa. alipirea cătră densa și dove
direa unui caracteră de statornicia și 
încredere mai alesă la membrii cei ce 
nu sein scrisore. pe lângă totă. elocința 
și îndrumarea ce au căpătată dela preo- 
țimea conducătore în acestă privință, a 
lipsită cu totulă. Se vedea că fiăcare 
îșl pune interesulă său propriu privată 
înaintea interesului comună ce era de 
dorită a-lă ajunge și a se dovedi, ca a- 
poi astfelă în asemenea întâmplări să 
putem fi mai considerați și nu după cum 
s'a constatată cu ocasiunea presintă. din 
care incidență contrarii pofti avea esem- 
ple destulă de eclatante, că pe unii 6- 
meni cu caraetenl debilă îi potă câștiga 
în partea lorii chiară și față cu unulă 
din națiunea sa. decă ar aduce lipsa 
cu sine.

De aci încolo unde va deveni vre
unii postă notarială vacantă se va ocupa 
totă numai prin Maghiari pentru că ju
dele procesuală respectivă va pune in 

candidațiune nu mai totă Maghiari și a- 
nume în primuhl locă pe clientulă seu. 
Apoi < a se mai fiă doi inși în candida- 
țiune, respective să concurgă, se va în
griji densulil, fiă membrii comitetului niă- 
cară totă români, ceea ce anevoiă se va 
întâmpla pentru că între membrii viri- 
li.ștl va figura și representantele fostu
lui domnii ală locului, ori altă proprie
tară mare, pe care respectivulă concu
rentă îlă va ruga, er d-lă jude procesu
ală nu va lipsi de a-lă recomanda. Apoi 
judii comunali, cărora judele procesuală 
le va impune, fiindcă dânșii încă numai 
din speciala grația a sa propiă au deve
nită ceea ce suntă. îlu voră alege, res
pective voturile loră le voră da favori
tului judelui procesuală: judii comunali 
încă voră ave și ei în comitetă omeni 
de ai lorii înrudiți și altcum împlinitori 
a totă ce voră dice ei. așa totdeima 
va deveni alesă de notară acela, pe < are 
judele, procesuală încă îlă va. părtini, 
chiar și atunci când în candidațiune va 
fi pusă și un Română, pentru că il-lă 
jude procesuală a bună semă va intlu- 
ința ca clientulă său. care este ori va 
fi maghiară, să devină alesă.

In adeverii mai absolutismil consti
tuțională nu pote să fiă ca cum este, 
acuma. Pe timpulă absolutismului c. r. 
germană, după ce se publica concursulă, 
din concurenti denumea Bezirk.svorste- 
her-ulă pe unulă, întrebându-i și pe mem
brii representanți din respectivele co
mune pentru care se denumea notară, 
deră nu influință ea sub amenințarea a- 
ceea și aceea se'lă alegă, precum se 
face acuma. Aceea sistemă de alegere 
de notară se numea absolutistică, — eră 
acuma se nuinesce constituțională. Dre 
care e mai biuiă ? Cea de atunci ori cea 
de acuma? Aceea a fostă și a trecută, 
acesta cine scie când se va modifica 
după adevărata dreptate, ca se fiă acela 
notară, care e mai aptă și pe care mem
brii comiteteloră cunoscendu-lă cu tote 
calitățile sale de onnl de îucredere și 
demnă de a ocupa ună postă, așa după 
cum este cehi de notară, ca conscien- 
țiosă să-sl și împlinescă datorințele și 
obligamentele sale nu numai ca să tragă 
o plată bună și se se iinbogățescă din 
nenumăratele isvdre de căpetare ce sunt 
împreunate cu acestă postă, er cei mai 
mulțl bărbați învățațl trăiescă, după 
pena și sciința. loră cea înaltă, mai reu 
și decâtil notarii dela cari se receră nu
mai 6 clase gimnasiale. A". F.

Literatură.
Românii Munteni (Moți. Sub acestă 

titlu s’a pusă sub țipară în tipografia 
d-lui Gr. Luis din Buciuesci o lucrare 
forte importantă etnografică a d-loră Teo- 
filă Frâncu și George {'andrea. Opulfi e 
ilustrată cu 10 fotografii originale, care
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Anulu 101 după Christ.

Cartea II. Muntele Kogeonului.
Decebală sosise.
Neîndrăsnindu se se sue pe altară, 

elu rămase în piciore. cu statura-i obici
nuită, adecă brațulă stângă sub cehi 
dreptă, er celă dreptă rădicată spre 
gură și sprijinindn capulă.

Aștepta elă câtva timpu, der ve- 
dendă că Vezinas nu se întorce, îlă 
striga :

— Zivindide !...*)  Zivindide!...
Vezinas nu-lil autji.
— Părinte! striga Decebalu ceva 

mai tare.
Vezinas totă nu-lă audi.
— Popo! răcni Decebală, ce? n’audl?
Vezinas îșl ridica capulă de pe bi

blia, șl-hl întorse spre Domnu, se uita 
la elă fără sâ-lă vadă, și er cădii în ru
găciune.

Atunci Regele, supărată, se urca pe 
altară cu pasulu hotărîtă: der ori câtă 

era elu de rece și puțină mistică, la ve
derea acelui omtl atâtă de pătrunsă, se 
fâcii sfiosă, și, atingendu-lă deabia pe 
umetă:

— Hei?... îlă întrebă.
Vezinas ridică capulă de pe perga- 

mensă și făcu urni semnă puternică de 
negațiune, lucru care nu mulțămi pe 
Rege, căci elă adăugă :

— Da spline odată .' Ce vrea Zal- 
molcse ? Mă iertă?...

— Zalmolcse nu iertă niciodată pe 
cei ce’șl calcă jurămentulu. dise Vezinas.

— Nu l'ai rugată destulă, codă de 
toporă ce ești tu!

De ce ai jurată? întrebă Ve
zinas eu glasulă înăsprită.

Numai muierea jură. Bărbatulă dă 
cu spada!

Acuma venise rendulă Regelui să 
tacă. Elă îșl luase statura obicinuită și 
se uita în pămentă.

Zalmolcse nu’țl dă înapoi jură- 
mentulă, adăogâ Vezinas, decât.ă decă’țl 
vei străpunge mâna dreptă cu ună cu- 
țită și vei ține-o 13 <}ile sucită la spate.

— Bine, cjise regele mulțămitu. stră
punge-o! îmi rămâne mâna stângă.

— Der pentru Longinus... de ce te-ai 

jurată să-lă dai înapoi și’țl calci jură- 
mentulă? întrebă preotulă.

— Aici nu te amesteca. Zivindide, 
dise Regele lungă, că mă superi!... 
M'am jurată, adăogâ elă cu putere, fi
indcă ml-e dorn să’ml răsbună și fiindcă 
Dacia așa jvre!... Tu ceri să’ml stră
pungă dreptă. pentru că de bună voiă 
am jurată pe densa, și înl-am călcată 
jurămentulă, — der uiți să ml-o deslegl 
ca să-mi potă călca jurămentulă pe care 
Fam făcută de nevoe. Să te rogi... dise 
elă mai blândă, să te rogi... și Zalmolcse 
are să mă erte... trebue să mă ierte! în
tări cu o mișcare poruncitdre. Acuma 
cobora de pe altară și vino josă!

Ei coborîră încetă, Decebală cu ne
astâmpăr în sufletă, Vazinas calmă. Re
gele îlă duse până pe marginea Kogeo
nului, pe prăpastiă. din care se înaltă 
sgomotulu surdă ală apei ca ună glasă 
din altă lume.

— •Am unu gândii... ună gând negru! 
c]ise Regele cu hotărîre. Rogă-te pentru 
acesta mai bine, se me ierte Zalmolcse.

— Ce este? întreba Vezinas.
— Tu sci că am doi copii: unii 

băiatil și o fată.
Pe Decidav .și pe Dochina.

Au să vină îndată, dise grăbită 
Regele. M'am hotărîtă. Am s’o jert- 
fescă. Am jertfit’o !

Zalmolcse a cerut'o ; țl-am spusă 
c’a cerut'o, răspunse Vezinas mulțămită. 
Faci bine stăpâne. S’o ardemă!

— Pe 'cine se ardi? întreba Re
gele cu măniă. Pe Dochia? Ești nebună 
slugă.! Ți s'a încovrigată mintea!

După aceea porni furioșii prin po
iană la vale. Apoi deodată se întorse.

Ascultă!.. . Cânele, îhî scii, e 
câne. — și eu siuit omă. Cânele și-ar 
apăra cățeii. Eu voiu să’ml dau copii în 
gura lupului, der.. ca se-hl ucidă ! Voiu 
să aruncă pe Dochia în brațele lui...

Și par'că'i fu rușine se urmeze. Ve
zinas îșl muia privirile în pămentă.

— Faci rău. dise elă.
Ba facă bine! întări Decebală. 

Voiu să-mi răsbună.
Vezinas tăcu, si Decebală, frămân

tată de îndoielă și de măniă, simți tre
buință de a fi îmboldită, mușcată de 
ceva. Elă apuca pe Vezinas <le mână 
și’lil scutură eu putere:

— Tu n’autjl că vreu să’ml răs
bună. Nu pricepi că decă voiu afla cum 
stă oștea romană și unde se ascunde.... 
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represintă tipuri și costume munteneșcl 
și e de peste 24 eole de țipară formații 
Nr. 6 în 8.

Cap tolulă [. vorbeșee pe largii des
pre Ilomănii (lela palele munțiloră, despre 
Mocani. Băe.șl (Mineri), CrișenI și Moți, 
cari cu toții împreună constituescă pe 
așa muniții Românii-Munteni seu Moți 
din munții apuseni ai Transilvaniei.

Capitolulă II. conține elemente relative 
la limba romană cu desăvârșire necunos
cute pănă acum.

Capitolulă III. tratează despre co
muna munteană, datine, descântece etc.

Capitolulii IV. cuprinde cântece munte
nești, dintre care unele suntti în rotacismil, 
dialectalii moțo-istrian, colinde, balade, 
povești.

Capitolulii V. cuprinde amintiri isto
rice, politice și sociale din munții apu
seni ai Transilvaniei.

„Transilvania,“foia Assoțiațiunei tran
silvane. Nr. 3 -4 a apărută cu următo- 
riulu sumariu : Căderea Plevnei. — Dia
cul ti germanii „Uuiversum“ publică bio
grafia ddnmei Carmen Sylva. — Plivire 
istorică asupra mănăstirei și episcopiei 
Curții de Argeșă. — Colecta de bani 
pentru fostulu satti Tofălău desființată de 
cătră baronulă Carolil Apor. — „Ună 
actil de rea credință.u - Procese ver
bale ale comitetului Asociațiunei transil
vane pentru literatura română și cultura 
poporului română, lăute în ședințele dela 
28 și 30 Ianuariu 1888. Conspectată 
scrierilorft intrate pe seama bibliotecei 
Asociațiunei transilvane dela Academia 
de sciințe cesaro-reg. din Viena. ■ Anunță 
de Abonamentă

„Lumina pentru toți“. revistă pedago
gică, ce apare în BucurescI, sub direcția 
d-lui Eniu Bălteanu. calea Moșiloru, Nr. 
138. Abonamentulu 10 lei pe ană, și 5 
lei pe șese luni. A apărută Nr. 8., din 
anulă III, pe luna Ianuarie, ală cărui cu
prinsă este următoriulă: Cătră personele 
abonate. — Sentințe pedagogice de Eniu 
Bălteanu. - Cărindariulă, de E. Bălteanu.
- Cum învață Gertruda copiii săi? de 

E. B. — Carmen Sylva, de B. P. Hasdeu.
— Schițe din istoria pedagogiei de Ioan 
Russu. Tudoră, baladă populară, de 
Christ. St. Revereanu. - Unu sistemă ro- 
mânescu de învățămentă de Stef. Georg- 
Carpen. — Graiulă Floriloră, de Eniu 
Bălteanu Conferințele învâțătoriloră 
din Ialomița. — Județulu Tntova, de E. 
Bălteanu. — - Unu nou revisoră și doi 
sub-revisorl școlari. — Doctorulă fără ar
ginți, de Eden. — Note istorice și scien- 
tifice, de Christ. St. Revereanu. — Noua 
programă a școleloru rurale, de E. B.
— Critică literară, de Juvenalu. — Cu
rieră literară de Edembal. — Poesii de 
doru din Transilvania, colect. I. P. Re- 
teganulă. - Unu strigată de bucuriă, de 
E. B. — MulțămirI, de Eniu Bălteanu.
— Literatura de spiritu. — Corespon
dență. - Publicațiunl periodice.

Stupăritulu.
Voila, Ianuarie 1888.

(U rmare)

Nu va fi fără interesă, așa credu, 
decă și în liniaminte generali voiu face 
istoriculă stupăritului în monarchia nostră 
împrumutându unele date după Soter 
Kâlmân.

cerbnlă, me scolii asupra lui și'i vîră jun- 
ghiulu între come?... Ori tu ești popă 
nebună și te-ai prostită?...

Și când tocmai Vezinas, liniștită, 
vrea să-i răspundă, Regele îi fhcîi semnă 
să tacă :

— Vine, dise elă.

CAP. VII.
In adevăru, în muchea delului se 

arăta Dochia, îmbrăcată ca mai nainte, 
der de astădată cu maramă albă pe capu, 
doșiă de ostenela drumului și urmată de 
fratele sfiu Deciflav, care și elă, ca ta- 
țălu său, purta acum căciula de nobilă.

Ea nici nu se uită la Vezinas și 
Decebală, ci se duse deadreptulă la al- 
aru, se urca susă, ca una ce era fe- 
ciora deiței Sula, se lipi cu fruntea de 
petră și rămase astfelă mai multă timpă. 
Fratele seu o aștepta josă în aceeași 
statură ca Decebală, obicinuită Daciloră.

Când îșl ridică ea capulu de p 
petră, Vezinas era alături.

— Zalmolcse să-ți va4ă gândurile, 
o binecuventâ elă. Ne chiamă stăpânulă

Ea nu 4ise nimică, Trecu înainte și 
câteșl trei, ajunseră lângă Rege.

Decebală se aședase josă, pe o 
stâncă de pe rîpă, cu piciorele ater- 
nândă în golă. Dochia aștepta.

— Tu nu vrei se stai lângă mine, 
fată, <hse ehl câtă putii de blândă, fi
indcă ție ’țl-e frică de prăpastie. E negră, 
nu-i așa? și adâncă câtă vezduhulă în
torșii pe dosă. Vino mai aprope și 
uită-te.

Dochia mai făcu ună pasă cil frică. 
Elă urmă:

— Mie ’ml-e dragă. Ea semănă cu 
mine, și decă ași sări acuma într’ensa, 
nu m’ar durea.

Dochia ridică spre elă ochii ei mari, 
cari acum erau umecjl de milă.

După o tăcere de câteva minute 
elă urmă:

— Dochio, ce ai cjice tu, dâcă ună 
lănceră cam nebună... bunăoră Budalaua 
Cistobaciloră, ar întră în vizunia unei 
ursoice cu pui?

— De bunăvoia lui ? întrebă Dochia, 
care cunoscea parabolele tatălui seu și 
scia că elu nu glumesce niciodată.

— De bunăvoea lui întări Decebal.
— Ași <|ice că ar fRCe bine sâ-lă 

mănânce.

Clinică stupăritulu de pe timpulă 
St. Ștefană se cultiva, se vede de acolo, 
că St. Ștefană în Decretulă n Ș. 52 
dispune, ea să se dea preoțimei și din 
stupi decime (deciuială, dijmă). De ase
menea regele Matia la a. 1481 în De- 
eretulă V §. 1 dispune erășl |se se dea 
decimă și din stupi. Totă așa se vede 
că a dispusă și Vladislau II cu decret. 
I țț. 47 din anulă 1492; cu decret. III 
țj. 39 din a. 1495, precum și prin decret. 
UI țj. 54 din anulă 1498, din cari a- 
priată să vede, că a. trebuită se se cul
tive stupi pe o scară întinsă, căci alt
cum n’aveu de unde da și respective lua 
decime (decime.)

Totă așa putemă veni în josă pănă 
nu cu multă de era împărătesei Maria 
Teresia, carea însă stupăritulă îlu află 
în o stare decădută. Ea ca să nu lase 
a apune ună ramă ală economiei atâtă 
de productivă, a începută a face din nou 
pașii cei mai energici pentru îucuragiarea 
și înflorirea lui.

Spre scopulă acesta a înființată o 
scolă superioră publică de stupărită în 
Viena, în grădina Belvedere. A mai în
ființată alte două scole de stupărită de 
rangulă ală doilea în Austria inferioră 
și în Moravia. Scola din Viena sta sub 
inspecțiunea. guvernului, celelalte două 
sub inspecțiunea „kreisamt“-ului. A dis
pusă mai departe, ca stupăritulă pentru 
totdeună. se fiă scutită de decimă; er pe 
aceia, cari voră suferi daună prin acestă 
disposițiune, guvernulă îi va desdăuna 
din timpă în timpă, decă. ei înșiși din 
interesă ală binelui comună nu voră ab
dice de acestă desdăunare.

In Ungaria propria însă acestă dis
posițiune nu ’șl-a avută resultatulu do
rită pănă pre la anulă 1836, când apoi 
prin art.. de lege VH § 4 a fostă ștersă 
decima de stupărită pentru totdeună. 
Afară de acestea s’a dispusă mai de
parte, că cei ce esercitâză stupăritulă 
ambulantă, fără a causa daună proprie
tarului, potă se’și așede stupii pre po
sesiunea ori și cui, avendă a solvi pen
tru acesta numai 2 cr. de stupă; mai 
încolo s’a dispusă, ca stuparii să fiă scu
tiți de dare pentru acestă ramă, nici 
pfentru stată, și nici pentru alții să nu 
fiă taxați cu contribuțiune, fiă aceea de 
ori și ce natură. — Analogă disposi- 
țiunei de susă esistă și din clilele nostre 
unu ordină ministerială de dato 10 Aprilie 
1885 Nr. 17615 din incidentală, că Ins- 
pectoratulă de dare din Șopronu a su
pusă la dare de venită stupii lui Zde- 
borszky Ede din Keczol, der ministrulă 
de finanțe cu Nr. de susă dispune, ca 
acestă dare conformă Art. de lege XLIV 
ex 1883 § 4, să se ștergă de pe numi- 
tulă. Deci omenii noștri să nu se spariă, 
când se adună date statistice despre 
stupi, căci acesta nu se face pentru ca 
să arunce dare pre ei, ci numai să se 
constateze încâtă înainteză acestă ramă, 
în urma atâtoră spese făcute de stată 
în interesulă stupăritului.

Afară de cele atinse mai multe alte 
disposițiuni salutare a făcută împărătesa 
Maria Teresia în interesulă stupăritului, 
cuprinse în alte 16 puncte.

După aceste disposițiuni, stupăritulă 
a luată ună avântă puternică atâtă în 
clasele mai înalte, câtă și la poporulă de 
rendă, ridicându-se într’unu așa gradă, 
încâtă în scurtă timpă esportulu de

ceră s'a fostă urcată la 21X10, er celă 
de miere la. 4000 măjl. Asta-i destulă 
dovadă, că într’adevără stupăritulă pre 
acelu timpă luase linii aventă puternică 
și aducaa și frumose venite.

(Va urma.)

Intemplărî diferite.
In Pesta. La 15 Februarie n. a 

fostă ună duelă cu sabia între proprie- 
tarulă de pămentă Dr. Iuliu Birkas din 
Szabadka (Teresiopolă?) și între advo- 
catulii de acolo Dr. Willielm Bleyer în- 
tr’o sală privată de scrimă. Bleyer a 
fostă rănită în cinci locuri, la pieptă și 
la mâni. Causa duelului a fostă unu 
schimbă de vorbe la. balidu teatrului po
porală ; duelanții ședeau la o masă cu o 
coristă, pentru care mai ânteiu se păl- 
muiră și apoi urmă duelulii.

In Tergulu Mureșului. Servitorea 
Inia Medves s’a împușcată din causa unei 
supărări provenite din dragoste.

In Uj-Szong (Ungaria). Mare sen- 
sațiiuie a produsă sinuciderea locot. co
lonelă Belmond dela reg. 12 de ini'., care 
locuia cu familia sa în Uj-Szony. Bel
mond s’a împușcată la 15 Februarie n. 
sera pe stradă. Causa sinuciderii nu se 
scie. Lăsa în urmă’i o tînără și frumosă 
soția cu doi copii minorenl.

In Bakony-Nana (Ungaria). Obser- 
vândă îngrijitorulă moșiei de acolo, că 
ferele pricinuescă mari pagube, pentru 
ca să pună capătă acestui rău, puse de 
se ucise o oiă și i se otrăvi carnea ca 
astfelă bestiile mâncândă din ea să moră. 
Ună țărână săracă din Oszlop veni din 
întâmplare în acelu locu, unde era es- 
pusă oia ucisă : vădii elă că e prospătă 
carnea și-o duse acasă. Nevastă-sa și 
copii nu mai sciau ce să facă de bucuriă, 
când vedură carnea. Sărmanii nu inân- 
caseră de săptămâni întregi decâtă pâne 
uscată. Oia otrăvită fii friptă și mân
cată. A doua di întrega familia fii gă
sită mortă.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Sen-, part, ală „Gaz. Trans.“)
Parisu, 21 Februarie. Guver- 

nulu a, aflatu, că Rusia va pro
pune puteriloru semnatare ale 
tractatului din Berlină, ca se pro
nunțe în comună ilegalitatea sui- 
rei pe tronulă bulgară a prințu
lui Ferdinand de Coburg.

San-Remo, 21 Februarie. Som- 
nulă prințului de coronă a fostă 
forte neliniștită printr’o tuse ve
hementă, care a venită pe neaș
teptate. Friguri nu mai are. Scui- 
patulu are colore cafenia fârte în
chisă. Starea generală e bunicică.

— Nu-i așa ? întrebă repede Dece
bală. Der decă lancea ar fi lungă și 
omulă voinică, urmă elă, și n’ar pute 
sâ-lă mănânce, ce s’ară întâmpla?

— Ursoica ar fi ucisă, răspunse fără 
întorsături Dochia.

— Ucisă?... o întrebă Regele mai 
aspru. Der puii? apăsă elă.

Ea înțelegea aciun și stete câtva la 
îndoielă.

— Ară muri lângă mama loră, răs
punse.

— Nu! strigă Decebală, ară mușca 
din carnea omului! Dochio, adăugă elă 
repede, sculându-se de josă și vîrîndu-se 
în sufletulă ei, tu nu urăști pe Romani!

Ea făcu ună pasu înapoi și cu o 
mișcare indignată:

— Eu!... întrebă ea lungă.
Și era atâta putere în acestă sim

plă vorbă, încâtă Decebală recunoscă 
numai decâtă, că acâstă femee avea sân
gele lui în vine, — și mândru și bucu- 
rosă îi răspunse:

— Așa este, fată. Tu ești fiica mea 
și nu poți să nu-i urăști. Eu m’am cam 
aprinsă.... dise elă cu sfială șiretă. Dâr 
Dochio, m’am aprinsă fiindcă me dore!

DIVERSE.
Câtu costă întreținerea unui soldată 

engleză. Riarulă „Anny and Navy Ga- 
zette“ est.rage din bugetulu de răsboiu 
ală Angliei cifra cât costă soldatulă de 
rendă, cu soldă, gratificațiunl. suplimen- 
tulă de soldă, îmbrăcămintea, arniamen- 
tulă, casarmare, furagele, hrana, îucăl- 
ditulă etc. Etă cheltuelile pentru fiecare 
armă pe ană : Cavaleria guardei (casa 
Reginei) 1662 lei. Cavaleria 1303 lei, 
artileria călăreță 1353 lei, artileriă pe
destră. 1241 lei, artileria: ‘conductori 
1229 lei, geniu cu cai 1574 lei, fără cai 
1605 lei, guarda pejosă 1188 lei, infan
teria 1102 lei, corpurile principale 1308 
lei de omă.

NECROLOGU.
Vasile G. Orgidanu comerciantă în 

Brașovă, a încetată din vieță astăcjl la 6 
ore după prândă în etate fie 66 ani. Des
pre acestă durerosă perdere încunosciin- 
țeză pe toți amicii și cunoscuții defunc
tului, jalniculă lui fiu George V. Orgiflană, 
în numele său precum și în numele su- 
roriloră, cumnațiloră, cumnateloră, nepo- 
țiloru și nepoteloră repausatului. Rămă
șițele pămentescl se voră ridica din pa- 
raclisulă bisericei sf. Nicolae, suburbiulă 
Scheiu, și se voră înmormânta Marți în 
9 (21» Februarie la 3 ore d. a. în cimi- 
terulă de acolo.

Cursuln la bursa de Viena

Brașoru, 7 (19; Februarie 1888. 
Fiă’i țărîna ușoră !

C’ui'MiIrt pieței Bi-axiovu
(lin 20 Februarie st. n. 1888.

Bancnote romanesc! . Cump 8.58 Vfind. 8.56
Argintu român eseu . „ 8.45 .. 8.48
Napoleon-d’orl ... „ 10.02 „ 10.05
Lire turcesc!...................... 11.32 .. 11.37
Imperial!.......................... . 10.32 „ 10.37
Galbini..............................„ 5.88 ,. 5.92
Scris, fonc.,,Albina" Gl,/0 „ 101.— .. 102.—

n ii îl o d 98.- „ 99.—
Ruble RusescI.................. 107.— .. 108.—
DiscontulU . . . 6',fc—8% pe anu

din 18 Februarie st. n. 1888.
Renta de aură ln/n . . ................... 96.65
Renta de hârtii b’/j...................................83.25
împrumutul^ căiloră ferate ungare . . 147._
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostil ungare (1-nia emisiune) . . . 94.20
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) . . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare (3-a emisiune) . . . 109.50
Bonuri rurale ungare ....... 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.50
Bonuri rurale Banatu-Timi.șu .... 103.60
Bonuri cu cl. de sortare ....................... 103.60
BouurI rurale Transilvane...................
Bonuri croato-slavone ............................ 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinU un- 

gurescil . . . '......................... ...
Imprumutulu cu premiidti ungur eseu . 119.50
Losurile pentru regularea Tisei .și Sege- 

dinului................................... ’ . . . 122.75
Renta de hărtiă austriacă..............................77.85
Renta de argintit austriacă .... 79,70
Renta de aură austriacă ...... 109.20
LosurI din 1860 . ... .... 133.25
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 859._
Acțiunile băncei de credita ungur. . .
Acțiiuiile băncei de credităaustr. , . 269.30
Galbini împărătesei ... ... 5.98—
Napoleon-d’orl .... ................... 10.03
Mărci 100 împ. germane.......................... 62.171/''
Londra 10 Livres sterlinge........................125.8(5

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

rînji mai departe. Mă dore! Cânii au 
intrată în casele nostre, în templele 
nostre, în inima Daciei. îi voiu ucide 
seu... voiu muri eu!

Ea aștepta uitându-se speriată 1a. elă.
— Tu ești fiica mea, îi adăugă elă 

blândă, luându-i o mână... și stăi cu 
mine lângă tronă, întâri mai aspru.

— Ce trebue să facă? întrebă Do
chia nemișcată.

— Se pui focu... unui șerbă, lui 
Longină, răspunse Decebală eu greu.

— E șerbă? întrebă ea cu hotărîre.
— E câne, îi răspunse tatălă său.
— E șerbă? întrebă ea încă odată.
— E câne ! îți dică. N’anijl! se rest! 

elă, dândă drumulă manei ce o ținea.
Ea pleca ochii în pământă și ună 

momentă de grea tăcere apăsă pe toți. 
Dochia ridică ochii și întrebă:

— Se cade să pui focă acelui ce 
țl-a scăpată dilele ?

— Nu ți le-a scăpată elă, ci Zal
molcse, dise Vezinas.

(Va urma)
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Edictu.
buneii in Lateșiit, gr. cat. din 

Gunjliiu, a intentată procesă divor- 
țialii contra niuierei sale Liota I’<>- 
pesctt, gr. cat. din Cușca. carea Fa 
părăsită cu necredință. Inse ubi- 
cațiunea inctei nu e cunoscută, și 
așa acțiunea nu i s‘a putută intima.

Deci Dința Poposea prin acesta 
este provocată și citată, ca în ter
mină de ună ană și una di dela 
prima publicare a edictului se sy 
presenteze înaintea torului matr. 
delegații de 1 instanță alu Reghi
nului săsescă, alt-cuin se va da 
cursă liberă procesului inteutată 
și incta va li suplinită prin cura- 
toi'ă ad actum.

Pre.sidiulu forului maU. delegată 
gr. cat. de 1 instanță alu Reghinului 
săsescă.

Reghină, la 6 Febr. 1888.
Basiliu Rațiu,

protopopii gr. cat. și preș, forului.
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Se deschide abonamentul pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. I,)i3i u beletiisticu șj cuci clopedicu-liteiaili cu iliistiiițiiiiii. ■ Guisulii ^Lll. A.parc în 1 și lo di
a lunei în numeri câte de 2- -3 cole cu ilustrațiinn frumose; și publică artielii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațium din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a tace câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora individiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. Prețulu de prenuinerațiune pre anulu întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Riaru bisericesc^, școlară și literară — cu ilustrațiunl.— Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2 */•>  - 3'2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus-
trațium, - - mai departe artielii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebralî,- -apoi studii pedagogice-didactice și sciențifiee-literarl; și în urmă totu soiulă de a- 
menunte și sein cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară.— Prețulu de prenuinerațiune pre anulu întregii 
e 4 fl. - pentru România 10 franci- lei, plătibili și în bilete de banca ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
Au meri «Ie probă se Irhtiilu gratisu ori-cui cere. 

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚIT*  în Gherla Sz-ujvăr. Transilvania.
—n a c :------

Totîi de aci se mai potii procura si urinfit,orele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
îuvederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea T. Paulii Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețuia broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anii, de I. Papiu. 
Unu volumil de preste 26 cole. Acest 
opil de cuvântări bisericesci întrece 
tote opurile de acestil soiu apărute 
pănă acum — avendtl și o notiță isto
rică la fie-care serbătore. care arată 
timpuhl întroducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modula cum s’a stabilita 
respectiva serbătore. Prețuia e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețuia 15 cr.

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

Idealulii pierdută. Novelă origi
nală de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre
țuia 15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. —Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulu 15 cr.

Fântâna dorului. Noveță poporală 
de Georgiu Simit. Prețuia 10 cr.

Codreanfl craiulii codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

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

Elă trebue se se insore. 
de Maria Sclnvartz. traducere 
F. Negruța. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Scluță

din emigrarea lui Drago.șu. Novelă is
torică națională. Prețul ii ‘20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după. Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

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

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte, după Eupide, tradusă în versuri 
de Petru Dulăi. Prețuia 30 cr.

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

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
după Augusta Kotzebue, tradusă de 
loanil St. Șuluțil. Prețuit! 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
tinută în șalele gimnaziului din Fiuine 
prin Vincențiu Nicdră, prof. gimnas. 
— Cu portretulil M. S. Regina Româ
niei. Prețuia 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unii volumil de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuit! redustl alela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de loanil Poptt Reteganu. 
Una voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. 0. Olinescu. Prețuia 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amuzante. Prețuia 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu si chemiă. Prețuit! 
50

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiii. Ed. II. Prețuia 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulă intuitivă în folosultt 
elevilor! normali (preparandiall). a în- 
vețătoriloril și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanil, profesorii pre- 
parandialil. Prețulu unui esemplanl cu 
porto francați! 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămil 
vre-uml opil, întocmită după lipsele 
scoleloril nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlil și recoman
dăm! mai aleșii directorilonl și înve- 
țătoriloru ca eelorti în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Român!. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuia 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popii, profesor! la 
gimnaziul! din Năseudtl. — Manuala 
aprobata prin ministeriulu de culte și 
instrucțiune publică, cu rescriptuhl de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. J3193. — 
Prețulu 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de loanil Buteanu, 
prof. gimn. Unii voluma de peste 30 
cole. Prețuia 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruța, profesorii. Opfi aprobați! și 
din partea ministeriulni de culte și in
strucțiune publică cu rescriptuhl de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendil composițiunl de totil 
soiul! de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pbte întrebuința 

eu multă folosii de cătrâ. preoți. înve- 
țătorl si altl cărturari români. Pretuhl 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiline de vier
suri fimebrall, minate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavrilil Trifu profesorii preparan- 
dialil. Prețulft 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci 
forte frumosu ilustrată. Prețuit! unui 
exemplara broșuratil e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legații 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculii mărgăritartl sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulu unui 
esemplara broșuratil e 15 cr., — legații 
22 cr., legata în pândă. 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
lumi esemplara e 10 cr.: 50 3 fior.: 
100=5 fi.

Visulii Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cn icone fru
mose. Prețuia unui esemplanl spedatil 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
KM) esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețuia unui esemplanl legații și spe- 
datil franco e. 15 cr.


