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Brașovil, 17 Februarie, 1888.
In tiinpalu din urmă s’a vor

bita multa in pressa europenii de 
alăturarea României la liga de 
pace și călătoria ministrului Stnrza 
la Friedrichsruhe a fostă interpre
tată mai vertosu în sensulu acesta. 
Cu deosebire o parte a pressei 
francese vorbea, de alăturarea Ro
mâniei ca de unu faptă împlinita, 
tăcendu în acelașu timpu cele 
mai grave imputări Regelui și 
bărbațiloru de stătu, cari conducă 
destinele țării. Aceste atacuri 
luară dimensiuni așa de mari în
oată guvernulă română s’a ve- 
dntă chiar constrînsu de a da o 
desmințire formală faiineloră răs
pândite asupra atitudinei Româ
niei, prin represeiitaiituhl seu în 
Parisu, d. V. Alexandri.

Pote că totă in vederea ace
lora faime Mesagiulă regescă, 
prin care s’au deschisă Corpurile 
legiuitore române la 7 (19) Fe
bruarie a. c., a accentuată, vor- 
bindă de silințele ce se făcu pen
tru niăiiținerea păcii, că Româ
nia „nu se va abate nici unu mo- 
mentă dela calea prudentă, pe 
care a urmat’o dela începută'1, 
der „se va gândi necontenită la 
întărirea sa interioră.11

..Corespondența politică11 din 
Viena publică acum unu intere
santă comunicată, ce’lu primesce 
dela Bucurescî și care după cum 
se declară întriusulă, are de scopă 
a clarifica reaua interpretare a 
multă discutatei teme despre ra
porturile llomâiiiei față cu alianța 
aiiutro-țiermană.

In comunicatulh din vorbă, 
care vine fără, îndoielă din sor
ginte oticiosă, se asigură mai în
tâia. ca n’a fostă niciodată vorbă 
«le aceea, că România se între în 
liga de pace și că prin urmare 
este îndreptățită ori ce contra- 
fiicere a sgoinoteloru despre pre
tinsele angajamente, ce se «jice 
că le-a luată România.

Acesta însă, adauge corespon- 
«lentulu oticiosă. nu eschide, că 
România, încâtu îi concede sfera 
propriei sale puteri, a declarată a 
ti gata se spri.jinescă intențimiile 
pacmice ale acelei alianțe, sub 
conditiunea. ca din acesta să nu 
so nască vr’ună desavantagiu 
pentru neutralitatea țării și pen
tru inviolabilitatea graniței oră sale.

România, continuă oficiosulă. 
n are nici unu motivă, pentru ași 
lega manile dinainte în casulu 
unui cofiictă europenă cu privire 
la atitudinea sa, deorece prin a- 
ceea că ar lua partea unora în 
modă principiaru s’ar pune în ces- 
timie scopulă de căpetenia alu 
politicei sale, adecă neutralitatea. 
Politica română, care vrea să aibă 
mână, liberă, n’are de scopă înse 
a se pune eventuală pe partea în
vingătorului. ci are de scopă a 
păzi dreptulă «le a dispune de sine 
alu României față cu orl-ce stată, 
«lin partea căruia ar pute se fiă 
amenințată.

Deore-ce Austro-Ungaria. in- 
«heia eomunicatuhî, nare nici o 
«ansă, dea constiînge pe România 
s«~ părăsescă neutralitatea ei. nu 

se pote îndrepta și nici că se va 
îndrepta nici-odată. neutralitatea 
României în contra Austro-Un
gariei.

Cu alte cuvinte, tară de a în
tră formală în liga de pace a Eu
ropei centrale, România promite 
a păstra o atitudine, care nu pote 
fi (lecâtu în avantagiulă scopuri- 
loru de pace ale ligei, decă, acesta 
în adeverii urmăresce numai ase
meni scopuri.

Până aici tbte sunt netede. Se 
nasce înse întrebareadecă nu cumva 
se pretinde dintr'o parte seu alta 
dela România mai multă decâtă 
atâtă, adecă în loc.ă de neutrali
tate o hotărîtă alăturare la unuia 
din grupurile de alianțe? Și des
pre acesta întrebare s’a discutată 
multă prin tjiare, precum vedenru 
însă din comunicatulă de mai susă, 
resultatulă unoru încercări ca a- 
ceste a fostă refusulă guvernului 
română de a lua vr’un angaja- 
mentă, care se potă prejudeca po
liticei de neutralitate, ce este de
cisă a-o păstra în casulu unui con- 
tiictă alu mariloră puteri.

S’a mai cțisCi și aceea, că Ro
mâniei îi va fi peste putință de 
a-și păstra pană în stîrșită neu
tralitatea sa și în adeveră posi- 
țiunea ei geografică între cele două 
mari împărății rivale îi crează o 
situațiune din cele mai dificile și 
periculdse.

Spre orientare în privința a- 
cesta. aflăinu de bine a reîmpros
păta cetitoriloru noștri părerile, 
ce le-a esprimatu d-lu Koțiălniceanii 
într’o convorbire c’unu colabora- 
toru alu (jiarului „Epoca11 din Bu- 
curescl în Decernvre 18S6.

întrebată fiindu, că la casulu 
isbucnirei unui răsboiu, care crede 
că trebue să fiă atitudinea Ro
mâniei. d-lă Kogălniceanu răs
punse: „cestinnea de căpetenia este 
de a se sci între cari puteri va fi 
ciocnirea. Decă ea va fi între 
Rusia și Austro-Ungaria, se înțe
lege că posițiunea României va fi 
delicată, der totuși nu a’șl înțelege 
de ce n’ar pute persista ea în a- 
titudinea ei espectantă.11

„Decă a’șî fi în locală guver
nului adause d. Kogălniceanu,

etă cum ași răspunde aceluia, 
care m’ar întreba în privința ati
tudinei României față c’un con- 
flictu eventuală: „să se producă 
elă mai antei u și atunci îți voiu 
răspunde.11

Mai departe i se adresă în
trebarea. că ce ar răspunde decă 
unu vecină puternica ar veni se 
dică României: ori sunteți cu noi, 
ori contra nbstră. trebue să vă 
pronunțați?

„Atunci*1 —• ițise d. Kogălni
ceanu — „respunsulu e încă mai 
ușoru. Aceluia care mT-ar vorbi 
astfelu i-așl replica: ..Vădu cu 
părere de ren, că pacea nu pote 
fi menținută între puterile mari, 
iler România nu are, nici nu vo- 
iesce să’șl facă inimici. Dușmanul» 
ei ra fi acela rare ra calea, teritoriul» 
ei. Atunci ea va. sci să se apere 
și va recurge la a.jutorulii acelei 

puteri, care a respectat’o contra 
aceleia, care a voită să o silescă11.

„Prin urmare sunteți pentru o 
neutralitate armată ? întrebă fiia- 
ristulă.

Din nenorocire răspunse
d. Kogălniceanu — „n’avemu alta 
și chiar decă amă ave-o, totuși 
noi trebue să-o aperămO, trebue 
der să ii mu pregătiți! “

Părerile ilustrului bărbatu de 
stată ne dau orecarl lămuriri, cari 
ne facă să înțelegemu mai bine 
conuuiicatulu publicată alaltaerl 
in „Politische Corespondenz-1.

Astfelă putemă resuma din cu- 
prinsulu acestui comunicată atitu
dinea României pentru casulu unui 
confiictă europenă cu următorele 
cuvinte: Neutralitate, armată cu 
sprijinirea intențiuniloră acelora 
puteri, cari stăruescu pentru sus
ținerea păcii.

0 convorbire cu prințnio de Cobnrg.
D. Teodoră Calin, unulă din

tre redactorii ijiarului „Figaro11, 
a avută la 9 Februarie în Sofia 
o convorbire cu principele Ferdi- 
nand din Bulgaria. Cu acesta 
ocasiune principele a declarată:

„Eu nu vSdfl pentru ce, prin ale
gerea ca principe alu Bulgariei, fiă 
Austro-Ungaria mai multii seu mai pu
ținii satisfăcută «lecâtu Rusia. Eu nu 
sunt principe anstnacft și făcu totă 
atâta politică austriacă câtă ținti s«î lti- 
crezti contra Rusiei. Din momentul!! 
când am primita troniilă bulgara, am 
devenita Bulgara, și acum nu canta de- 
câta se ap«5ra interesele țerei mele a- 
doptive.

Da. sciu, cornițele... afirmă că ela a 
făcuta se fiu aleșii. Ela spune o mulțime 
de povești dintre cari una este mai fan
tastică decâtii cealaltă, și vorbesce de 
evenimente, în care ela ar fi jucata ro- 
lula principala.

Acesta este cu desevîrșire falsa. A- 
deverula este că ela. din nenorocire, s’a 
interesata de mine într’o vreme când eu 
deja de două luni primisenui în prin
cipiu tronulu bulgara, și Austro-Ungaria 
ml-a făcntii unii adevărata servițiu pen
tru că a împedecatii pe cornițele d’a mă 
însoți pană aci. In acestă cestiune co
rnițele nu pote fi luata în seriosa. De 
altmintrelea — adause principele rîdendii 

totii așa se întâmplă și cu mine; în 
Rusia și mai cu sumă în Franeia nu vo- 
iesciă omenii se me ia în serioșii. La 
ParisA multă vreme iun fosta numita nu
cula Saxonă, și după aceea micula Co- 
burg. Acestu nume ml-a rămasă. Nu m<5 
supără de locil. Când nu me ia cineva 
în seriosfi, îmi dă pace, și eu potă se 
folosescu acestii timpii pentru prosperi
tatea Bulgariei.

Principele dise că isvorulu eventua- 
leloră turbnrărl în țeră este regretabi- 
lulu faptă, că simtă mulțl omeni politici, 
de meseria. Rusia a lucrată în Bulgaria 
prin corupțiune, nu prin bani, mai cu 
semă astăfjl, când rubla nu mai călăto- 
resce, ci prin faptulii că a coruptă ono
rabilitatea poporului.

In privința afacerei «lociunenteloră 
falsificate, principele a «fisă, că este în 
adeverii neleală de a-lă numi pe den- 
sulu autorulu seu urditorulfl falsifică- 
1 Horă. l)<<ă fiară <anta la Biiritreiici, s’arii 
<l«si ih xir/iii-it. Ună diplomată <>re-care 

ar pute se spună mai multe în acestă pri
vință.*) De altmintrelea în aceste scri
sori se vede stilulă dulce ală Rusului.

Propunerile rusescf în cestiunea 
bulgară.

In cercurile diplomatice din Con- 
stantinopolu domnesce părerea, că Porta 
nu va lua nici o hotănre în cestiunea 
bulgară, înainte d’a se fi obținută una
nimitatea puteriloră europe. Ambasa- 
dorulă englesu se abține dela orl-ce a- 
mestecă cil privire la pasulu rusescii și 
de câtva timpă nici nu s’a arătată pe la 
Portă.

0 consultare ce s’a ținiltu la Portă 
cu privire la comunicarea fâcută de am- 
basadorulu rasa Nelidoff n’a dusă la nici 
ună resultatu. Ambasadorii Austro-Un- 
gariei, Angliei și Italiei nn s’au «?spri- 
mată în nici ună felă.

„Standard11 află, că numai decă se 
va esercita vr’o presiune asupra ei «lin 
partea Rusiei, amenințând’o că refusulă 
ei va ave urmări seriose. numai atunci 
va face o declarațiune teoretică, care va 
fi fără nici o valore din punctă de ve
dere practică. Porta a mai primită și o 
depeșe din Petersburg, că în curendă se 
va declara independența Bulgariei.

„Novoje Vremja“ vorbesce despre 
o ncercare ce s’ar face cu scopă d’a se 
paralisa orl-ce resolvare a cestiiuiei bul
gare. Rusia înse. «lice ea, nu va mai 
face alte declarațiunl și cestiunea bul
gară se va resolva și fără cooperarea u- 
noră puteri care alergă totă la refugii, 
deorece Porta va lua mesurl decisive, 
constriusă fiindu de Rusia. Germania .și 
Franeia. Despre Rumelia orientală nu 
e nevoiă de a vorbi, ci e destulă a în
griji, ca conducetorulu Rumeliei se fiă 
principile legală alu Bulgariei „Novesti11 
recomandă ca mijloca jiotrivitu, tară a 
face să se respecte propunerile rusesc! 
prin răsboiu, o alianță cu Franeia.

După cum e informată „Kreuzzei- 
tungu, mini.strula de esterne franceză 
Flourens s’a esprimata cățră Clemen- 
ceau, că Franeia n are nici unu interesă 
nici să rămână, nici să fiă alungată prin- 
țulu de Coburg. Interesulă Franciei e 
de partea independenții Bulgariei. De 
aceea guvernulă nu pote esercita nici o 
presiune asupra Porții. Flourens a «fisă 
că în acestă cestiune e de aceeași pă
rere cu Anglia. „Kreuzzeitung*1 vede în 
acesta o dovadă, că infliunța rusă a slăbit 
în Parisă.

Dela înmormântarea lui Hurban.

Foile ungurescl folosescă înmormân
tarea vrednicului patriotă și naționalista 
slovacă ca mijloca de ațîțare contra na
ționalității slovace.

Invățătorulă din Hluboka a vrută 
să-i facă eu mâna lui propriă o gropă 
lui Hurban în mijlocală cimitirului. Au
toritatea politica nnținresi'â inxf Ta oprită 
sub pretextă, că acesta e în contra legii 
și gropa i s’a fUmtă mai la o margine. 
Din eausa acesta amărîciiniea e forte 
mare.

La înmormântare au luată parte 
16 preoți evangelicl și, precum am mai 
arătată, peste 150(1 ele credincioși. Pe 
catafalculă din biserică erau numerose 
coroue, pe panclicele cărora Hurban era 
numită „tatălu națiunii*1, „cela mai ere- 
dinciosă favorită alu națiunii*1 ș. a.

*) Alusiune la ambasadorulu ruseseft <lin 
Bucurescî. Hitrovo. /?<•</.
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Dis< ■ursulă funebru îlă rosti seniorul 
din Bresova. preotulă Lesko, care se 
plânse, că națiunea nu mai are nici ună 
profeții deorece Hiu'ban a murită. Pre
otulă din HolicI, liuor. aprețiâ într'o vor
bire entusiasmată earacterulă personală 
ală răposatului și meritele sale pentru 
interesele slovace. Vorbirea încheia eu 
cuvintele: Ai regretată Lă trebue se te 
desparți și să lași în urmățl națiunea în 
jugulă sclăviei. Odată vomă peregrina 
la mormântulă teu ca națiune liberată.11 
La mormentă vorbi adv. Matli. Dulia 
din St.-Martin, încheindă cu apostrofa
rea : „Tu ai trasă sabia pentru dreptu
rile națiunei tale. In casă de nevoiă 
vomă trage și noi sabia, și din partea 
de susă și de josă a țării ne Ivomă a- 
diuia împrejurulu mormântului tău, spre 
a’ți mulțămi că ne-ai condusă la țintă!*

Tote notabilitățile slovace au luată 
parte la înmormântarea lui losifu Miros- 
lav Hurban.

Sitnatiunea naționalitățilorii în Ungaria.
Foiei „Allgemeine Zeitung“ din 

Miinchen i-se scrie din Ungaria 
sudică cu data de 18 Februarie:

Pertractarea judiciară publică ținută 
acum câteva dile înaintea tribunalului r. 
din Pauciova contra unui Simonă Nico- 
licl, „comisară de siguranță11, și contra 
haiduci loră săi, aruncă o tristă lumină 
asupra situațiunei naționalitățiloră din 
Ungaria, lipsite de orl-ce apărare. Decă 
faptele nară fi constatate într’o per
tractare judiciară publică, mai că nu 
țl-ar veni se le credl. Era vorba de ale
gerea din 1884 în batalionulu Ciaicliiș- 
tiloră din fostele granițe militare. Serbii 
au candidată unu singură naționalistă în 
persona lui Micliailă DimitrievicI, fiindă 
că în celelalte cercuri electorale nu cre
deau că voră pute isbuti față cu tero- 
rismulă organeloru guvernului. Acum, 
după aprope patru ani, s’au scosă la 
ivelă. la pertractarea judiciară publică 
lucruri, care facă să ți-se ridice perulă 
în capă. Cercetarea era să fiă înăbușită, 
der deputatulă alesă și advocatulă său 
Dr. VuceticI n’au cedată și astfelu a 
trebuită în cele din urmă să se țină per
tractarea publică.

Alai interesantă decâtă orl-ce la per
tractare a fostă scrisorea solgăbirăului 
Nagy cătră „comisarulă de siguranță.u 
Procurorulă se opuse d a se ceti scrisorea, 
der apărarea insista să se cetescă. In 
scrisore se dice din vorbă’n vorbă : „A- 
vețl se împedecațl cu totă forța tre
cerea candidatului de deputată. Decă 
vine în sată. să’lă depărtați din elă cu 
puterea. Pentru a terorisa puteți în
chide în fie-care sată, după trebuință, 
15—20 de alegători, li decă vi se va 
face resistență, atunci folosiți forța su
premă.11 „Comisarulă de siguranță11 luă 
instrucțiunea solgăbirăului mai multă 

decâtă literală. In sătulă Mosorin lega 
fedeleșă și maltrata pe mai mulțl ale
gători. Doi dintre ei mai că erau să 
moră din causa maltra tăl'iloră. După 
aprope patru ani s’au vădutu cicatricele 
și vinețelele de pe eorpulă maltratațiloră. 
„Comisarulă de siguranță* și doi haiduci 
ai săi căpătară câteva luni carceră. Ce 
se întâmplă însă cu solgăbireulu Nagy ? 
E veselă și stă mai departe în slujbă. 
Nici o cercetare penală, ba nici măcară 
o cercetare disciplinară. Omillă are doră 
merite! La ultima alegere din 1887 a 
isbutită candidatulă guvernului. Cine 
să. si cuteze dintre naționalități a merge 
la urna electorală, când e espusă mal
tratăriloră care'i pună vieța în periculă. 
Și așa se esplică, că 10 milione de Ne- 
maghiarl n’au nici ună unică deputată 
în dieta ungară. Der pentru asta, luciu 
naturală, cei din Pesta nu obosesă stri- 
gândă mereu: Răsboiu cu Rusia ! și nu 
se gâudescă la cele 10 milione de ne- 
mulțămițl în Ungaria.

Crescerea naționalitățiloru în Ardealu.

In comisiunea statistică și de 
economiă națională a academiei 
unguresc! de sciințe, Dr. Iosefle- 
kelfalussy ținu o prelegere asupra 
mișcării poporațiunei Ardeal, după 
naționalități. Etă ce dice confe- 
rențiarulu:

Ultiinulă recensementă ală popora
țiunei a dată ca resultată. că în Ardeală 
credincioșii bisericei rom. catolice, elve- 
țiane și unitare suntă aprope esclusivă 
Maghiari (93 procente,, greco-catolicii și 
greco-neuniții suntă aprope esclusivă ro
mâni >95 precentej. credincioșii confesiu- 
nei augsburgice suntă mai cu seină ger
mani i8S preeente.’i

In cele 15 comitate ale Ardealului 
nascerile au întrecută în anii 1881 -85 
cașurile de morte cu 99.779. Crescerea 
anuală mijlocia a fostă 0-95 procente și 
anume: rom.-catolicii au crescută cu 
011, augsb. evangelicii cu 0-71. gr. ne- 
uniții cu 0 95, ev. refonnații cu 101, gr. 
catolicii cu 1'06, unitarii cu 108. mosa- 
icii cu 2'05 procente.

Ce privesce naționalitățile, în cur- 
sulă celoră cinci ani din urmă au cres
cută : Românii cu 6 337, adecă cu 5-09 
procente; Maghiarii cu 28'114, adecă cu 
4'46 procente: Germanii cu 8447. adecă 
cu 3'99 procente.

„Sieb. Deutsch. Tgbltt.“ ob
servă la acesta, că esactitateu a- 
cestoru date e forte îndoiosă. Ma
ghiarii. după cercetările de până 
acum, au crescuții cu multă mai 
puțina.

Bl sciut.u cum tacă Ungurii sta
tisticile, de aceea nici nu pune 
nimenea prefă pe ele. Decă cele 
28.114 le vomă reduce numai la 
20,000. trecendu restulu pănă la 

28.000 la Români și Germani, ne 
tememu că amu fostă prea vitregi 
față cu noi, și prea darnici față 
cu Maghiarii.

SCIRU/E PILEL
In săptămâna trecuta s’a ținută în 

Pojimii o adunare de îngrășătorl, spre a 
se consulta asupra eestiunei asistenței mai 
departe a tergidiii de rite din Pojunii. S’a 
primită ca condusă : să se asigure esis- 
tența târgului pănă la 1 Maiu 1888, a- 
poi să urmeze o prelungire a carte- 
leloră de pănă acum pe. doi ani: der a- 
cesta numai așa e cu putintă, decă toți 
îngrășătorii se alătură la noulă cartelă. 
Probabilitatea acestei alăturări înse e 
foite mică. Stabilimentele din Aradă au 
și declarată deja, că nu facă acesta, și 
deci esistența târgului e periclitată. A 
rămasă să se înfluințeze asupra îngrășă- 
toriloră din Aradă. ca să se alăture ba- 
reml pe timpu de două luni, și în atestă 
intervală să se întreprindă pași pentru 
înființarea unui târgă de vite alu țării, 
probabilă în Budapesta. Credința e* că 
planulu acesta nu va isbuti. ci va căde 
în baltă, și așa tergulă de vite din Po- 
jună se va desființa.

* *

Episcopulu croată Strossmayer a pri
mită dela Slovacii din Ungaria următorele 
telegrame cu ocasiunea jubileului seu: 
dela „Naționaliștii din Rosenberg11, dela 
„Junimea din Rosenberg*. dela „Redac- 
țiunea foiei Slovenske Paklady11 din Tu- 
roță-St.-Mărtinu. dela „Cetățenii din Tu- 
roțu-St.-Mărtină*, dela „Membrii Maticei 
slovace desființate* din Tnroță-St.-Măr- 
tină, dela „Cetățenii din Sillein" și dela 
„Naționaliștii din Neusohl.11

O depidatiunc slovacă din Clenove.c. 
constătătore din cetățenii Ioană Mou- 
ciulă, Andreiu Frnavszky și Ionă Zovik. 
s’a dusă la ministrulă ungurescă Tisza. 
spre a interveni pe lângă elă în intere- 
sulă învățătorului slovacă Carol Salva, 
care a fostă amovată din funcțiune de 
conventulă ev. presbiterală sub pretextă 
de uneltiri panslaviste: amovarea a a- 
probat’o și instanța a doua și se așteptă 
acum să o întărescă și conventulă gene
rală, a treia instanță. Cetățenii din Cle- 
novec vădit în acesta o încălcare a au
tonomiei loru și cerură șefului guver
nului se le apere drepturile loru auto
nome. Ministrulă promise că va cerceta 
afacerea, der declara, că nu pote face 
nimicu. dâră afacerea se află la autori
tatea competentă spre resolvare. Depu- 
tațiunea s'a dusă și la inspectorulă dis
trictuală ală Tissei, președintele camerei 
deputațiloră Thomas Pechi.

Multă s’a gândită deputațiunea slo
vacă. pănă ce a ajunsă la strania ideă 
de a cere se le apere autonomia totă cei 
ce ll-o încalcă ?

Se comunică din Odessa, că transi 
tulă mărfuriloră e oprită pe liniile snd- 
restice ale Rusiei din causa mișcărilor» de 
Irupi ce continuă în ac.estă regiune. 
DouădeeI și șese de convoiurl militare 
au fostă îndreptați spre Chișine». Gene- 
ralulă Drenteln. guvernatorulă Odessei, 
este așteptată la Rovno.

Adunarea generală constituantă 
u reniiinnei feiueiloru române din Aradu șl 

provincia.

Pentru ducerea protocolului adunării 
generale constituante se purcese la ale
gerea a doi notari ad hor. Maioritatea 
ceru ca notari pe d-nii P. Truța și 1’. 
Ceontea, er minoritatea insistă se aibă și 
dânsa ună notară. De dragulă păcii se 
învoi adunarea și alese pe lângă d. Truța 
ca ală doilea notară pe d. Suciu.

Fiiudă acum adunarea constituită, 
d-na președintă ad hoc dedu cuvântă ra
portorului comitetului interimală. care 
după-ce d-na președintă insinua abcjice- 
rea acelui comitetu. presentă și ceti cu 
voce răsnnătdre interesantulă raportă 
generală ală comitetului interimală. Se 
ceti apoi lista membriloră. cart au drep- 
tulă după statute se participe cu votă 
decisivă la adunările generale.

Aici aflu necesară se observă urmă- 
tdrele: După statute, țj 21. lit. g. numai 
aceia sunt membri ai reuniunei, pe cari 
comitet.ulu îi admite și'i notifică adunării 
generale. Neînțelegerea ce s’a fostă 
ivită în sînulă comitetului interimală a 
adusă cu sine. că unele liste — pare- 
mi-se 6 la numără —, liste ce le emisese 
comitetulă reuniunii pentru înscrierea de 
membri, nu încurse.ră la cassa consisto
rială. conformă cu decisulă comitetului, 
ci la ddmna fostă cassieră L. Oneu. Tn- 
dată-ce se ceti lista membriloră cu votă 
decisivă, d-na cassieră L. Oncu presentă 
cele 6 liste și pretinse, ca și membrii în
scriși în aceste să fiă primiți .și verificați. 
Aderenții fostului comitetă interimală 
cereair ca acele liste, și fote celelalte, ce 
nu au incursă la comitetu. să fiă relegate 
la noulă comitetu ah'i reuniunei și acesta 
se esamineze și primescă membrii în sen- 
sulă statuteloră. Acesta propunere a pro
vocată oposițiune la partea contrară, der 
bunulă semță și dorulă de pace ală a- 
dunării e.și și aici învinge,toră. facendu-se 
pârtii contrarie tote concesiunile dorite. 
Astfelă se întâmpla că adunarea gene
rală constituantă primi de ale sale și 
listele ce nu incurseră prin Ven. Consis- 
toriu la comitetă. Va se clică oposițiunea 
a secerată atâtea succese, câte a voită, 
și tote numai ca se ajungemă la dorita 
înfrățire. Primindu-se în fine tote lis
tele. urma la. ordinea dilei constituirea 
definitivă a reuniunei.

Făcându-se vatare nominală, comi
siunea scrutinătoriă se retrase într’o sală 
învecinată, er pănă atunci se suspendă 
ședința.

F0ILET0NULU „GAZ. TRANS.11

Doine poporale,
culese de lonu Maximu. invețătoru primarii la 
școla gr.-cat. diu Buciumi, sub pola Mese.șului 

ardeleauu.

Cucuie, cucuțule.
Netecjesce’țl penele

Ca mândra sprâncenele.

Fost-am. fost-am, când am fostă.
Fost-am tînără și frumosă,

Amu-să betrânu și bărbosu.
Fost-am de trăită in lume.

M au stricată două nebune.

Câte fete'su pe răzoră
Tote-așteptă se mâ'nsoră.

Se ducă maichii ajutoră.
S'o țipe după cuptoru.

♦ ♦
Plânge-me maică cu doru,

Că țl-am fostă dulce fecioru,
Țl-am scosă plugnlă din ocolu.

Țl-am făcută negru ogoru.
Tl-am arată, țl-aut sâ.menatu.

Țl-am sâmănată grâu de veri 
Se ml faci nuntă și tocmelă

A *

Pe sub codru duce-m’asă 
Frundă verde inpe-o-așă, 
Pe genunche pune-o-așu, 
Slove negre scrie-așă 
La badea trimite-i-o-așu: 
T-a.șă trimite, n’am pe cine, 
M’așă duce și ml-e rușine.

Părăuță cu apă rece, 
De-ar da Dnmnedeu se sece, 
Se remâe numai molă
Cum am remasă eu cu doră, 
Se remâe numai prnndu 
Cum am remasă eu cu gându.

* V 
Trecuiu valea mortă de sete, 
Mă’ntelnii cil doue fete, 
Amândouă, cu berțl noue, 
Sărota-le-așă pe-amendoufi, 
Și pe una totdeunâ, 
Că ml-a fostă drăguță bună. 
Și pe una câte-odată 
Să nu mergă supe rată.

La fântâna cea de petră 
Judecă feciorii-o-fată.
Judecata e făcută :
Strînge-o ’nbrațe șl-o sărută 
Și’i dă drumulă să se ducă.

♦
Murgule, comă rotată,

Mai sue-mă’ndelă odată.
Se'iul facă ochișorii rotă, 

Se me uită în lumea, totă.
»• ♦

Niine’n hune nu-mă crede,
C am fostă și eu ruje verde 
Și-au picată bruma pe mine.
Și m au topită totă bine,
Și-au picată bruma pe rîtă, 
Domne ren m'am veștejită,
Și-au picată bruma pe lemne, 
Pe fața inimii mele
Și m’au topită fără vreme.

*• *
Mânce-te bade amarulă,
Cândn-i merge’n drimiă cu carulă, 
Mai mare-amaru nu te mance, 
Numai carulă ți-se strice
Și se nu-lă șeii tocmi 
Că destulă amară țl-a fi.

Ardere-ai lume cu focu. 
Că n am în tine norocă. 
Ardere-ai lume cu pară, 
Că n’am în tine ticnelă.

* 
* *

Țucu’țl lele ochii tei.
Sera alegendă viței, 

Dimineța mulge ndă oi,
Bine semenă eu-ai mei.

*

Pentru sprîncene mbinate 
Umblai țera jumătate,

Pentru ochi ca murele 
Înconjurai pădurile.

Pentru ochi ca mura coptă 
înconjurai pădurea totă.

Frundă verde frtuululiță. 
Am avută o mâudruliță, 
Și-am lăsat’o sâ mai crescă, 
Minte’n capă să-.șl dobândescă. 
Mândra mea s’au măritată, 
Vai de mine ce bănată, 
Decă s’ar fi măritată 
Dela noi a treilea sată 
N’ar mai fi atâtă bănată.
Dâră ea s’atl măritată
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Resultatulă serutiniului este următo- 
rulă:

Membrii comitetului centralii: /'?•<- 
sidentă: Hermina P. Desseanu. V,ce-2»e- 
sidentă: Aurelia Belești, Cassieră: Rhea 
S. Ceontea, Secretarii: Petru Truța. Mem
brii: D-nele Ecateriua Paguba, Ana Truța, 
Barbara Antoneseu. Maria Purcariu, Sil
via Plopu. Sofia Popoviciu, Iuliana Do
gariu. Rosalia Moldovană, Maria Popo
viciu. Consilieri: Dimitriu Boncin, Ioni! 
P. Desseanu. Ion Belești. Teodor Ceontea. 
Comisiunea jn-rmanentă rereddtdrc : Georgiu 
Dogariu. Ignațiu Papp, Georgiu Purcariu, 
Dimitrie Antoneseu. Petru Popovicl.

Membrii comitetului provincialii: 
Maria Leucuța, din C. Simandă: Eli- 
saveta Belești. E. Simandti; Silvia Tamas- 
danîi, R. Pesca; Anna Dogariu, Aradti; 
Liubiția Ganea. Semlacti: Irina Milovană, 
Mandrulocti: Maria Cosma, Sibiiu ; Eca- 
terina Crcțunescu, Belințfi, Iuliana Boc- 
șianu. Curticiu ; Mariora Popovicl, Ciaba; 
Eufemia Luca, Recașă; Antiția Papti, Be- 
iușu: Elena Biberia. B.-Giulaț Ana Mar- 
covicl. St. Nicolaulă-mare; Sofia Belești, 
Radna : Etelca Popa. Pesca-românft: Eca- 
terina Cimponeriu. Minișă: Elisaveta Rusă, 
Siclau ; lulia Lazară. Recașă; Emilia Mi- 
elea. Ciacova; Anastasia Tempea, Tora- 
c-ulă-mare; Emanuilă Ungureanu, Timi- 
șora; Florea Moga, RabaganI; Ana Groza, 
Alma.șiu: Maria MartinovicI, Topoloveță; 
Teresia Belești, Odvo.șă; Iuliana Popovicl, 
Soborsină; Florea Lelea. Erdeigiu: Geor
giu Radneanu, Curticiu: Elena Hamsea. 
Lipova; Victoria Calinti. Moșnița: Maria 
PetrovicI, Cella: Emilia Deheleanu. Ba- 
tuta: Olga Bugariu, Beregseu, Ecateriua 
Crișanti. Capruța; Luisa Sida, Siria; Elisa 
Conopanu, Sâmbăteul, Lucreția Popovicl, 
Conopă; Teodoră Filipă. din Lugașulă- 
sup.; Elena Mera. din Siria; Roza W oță 
Cuvină; Alessandra Ciora. Micalaca; Ie- 
roteu Belești. Oradea-mare; Elie Dogară, 
Aradti; Terenția P. Desseanu, Otlaca; Ma
ria Lungii, Aradti; lulia P. Stancu, Sâm
bătenI; Elena Anciu. Aradti.

Actulii acesta’ desavueză în modu 
eclatantă tote câte s’au scrisă de cătră 
unii neorientați în afacerile nostre. 
Constatămă din actulu electorală, că 
adunarea generală constituantă a sciutu 
apreția după merită activitatea fostului 
comitetă interimală, căci l’a alesă în to
talitate.

Unnândă la ordinea dilei propuneri 
eventuali, dintre cele ce s’au ivită cu
getă că cea mai momentuosă a fostă, 
că pentru buna pace, suplementulă, prin 
care se reguleză referințele dintre bise
rică și reuniune, nu s’a pertractată în a- 
cAstă adunare, ci cu votă unanimă s’a
relegată la noulă comitetă și prin acesta 
la proxima adunare generală.

Fiindă timpulă înaintată, rapbrt.ele 
comitetului interimală se predau comite
tului nou alesă ca se le censureze și sș

Dela noi a treia casă,
Și eu cu inima arsă 
lesă afară, vădu-o.
Intra ’n casă, aucju-o.
Vai măicuță iubitdre.
Inima mea rău mă dore.
Numă dore de durere,
Ci de ale vorbe rele.

Mânânce-te focii lume
Și totă binele din tine,

Se te ardă totă cu ,jară.
Multă ml-ai foști! totă de amară.

De când în tini me pomescă
Nenc-etată mă uăcăjescu,

Și de când m’am deșteptată,
Multe lacrăml am vărsată,

Am gândită ca se trăieseu.
Nu se mă totă chinuescă.

Inse ml-ai croită tu mie 
Nu vieță, ci urgie.

** *
Fostu-ml-au lumea pe mână.

N’am sciutfi oă de ce-i lmnă, 
Decă-odată ml-ar mai fi,

Bine o-așă sci folosi. 

vină cu raportă asupra lord la proxima 
adunare generală.

După aceste, Ilustru a tea Sa Prea 
Sânțitulă domnă episcopă diecesauă în 
termini mișcători mulțămesce adunărei 
generali constituante pentru paciență și 
sacrificii, er Sănția Sa d-lă preotă loan 
Cidră în numele adunărei generale mul- 
țumesce P. S. Sale pentru abuegațiunea 
manifestată și în acesta causă celebră, 
er adunarea generală între aplause fre
netice decide a se vota la protocolă în
credere și mulțumită înaltului prelată.

Ne mai fiindă alte obiecte de per
tractată. d-na presidentă dechiară ședința 
adunărei generale constituante de în
chisă.

Și astfeli! severșirămă ună acta me
morabilă, cu privare la care publiculă a 
fostă ținută în continuă iritațiune. Pa
ternă însă vede /și de aici, că nu este 
bine a ne consuma noi între noi pute
rile. Avemă însă temeiu se credemu, că 
actulă memorată este de bună augură, 
și că prin’trensulă se va inaugura o eră 
nouă în vieța nostră publică . Așa să fiă!

Corespondintele.

Blașiu, 24 Februarie 1888.
Îmbrăcămintea școlarilor». — Onorată 

Redacțiune! Cu orecare plăcere ne adu- 
cemu aminte de timpulă acela, în care 
tineretulă studiosă dela scolele istorice 
din Blașiu și în privința portului observa 
încă aceea simplicitate lăudabilă, ce pănă 
astădl caracteriseză partea cea mai mare 
a poporului românescu. Și nu e tare 
de multă, de când prin Blașiu octavanii 
depuneau matura fiindă îmbrăcat! în cio- 
recl și alte vestminte țărănescl. cari — 
durere — au începută a deveni din ce 
în ce totă mai rari la tineretulă nostru 
studiosă. Astădl din tote acestea au ră
masă mai multă numai legile scolastice, 
cari ce-i dreptă concedă a se folosi por- 
tulă românescă prin tote școlile din 
Blașiu, escepțiune făcendă numai colo
rile, cari au fostă interdise mai cești 
ani ca. „anti-patriotice.‘:

Frumdsă și lăudabilă era. datina tinerii 
lorii școlari și studențl de a se purta și la 
scole mai numai cu vestminte făcute de 
părinții loră. Căci ori considerămă cali
tatea, ori durabilitatea, ori eftinătatea loră, 
ele în totă respectulu trebuescă preferite 
fabricateloră moderne înșelătdre și fă
cute mai multă pentru aparința este- 
rioră. Seu decă cumva numai orecare 
nesimetriă în croitura portului românescă 
ar fi fostă causa de s’a delăturată acesta 
aprope cu desăvârșire din scolele din 
Blașiu, atunci și acestă inconvenientă 
prin o tehnică mai acomodată curendă 
s ar pute delătura.

Deră încă decă cumpănimă și starea 
materială a părințiloră acestoră școlari 
și studențl — fără de a uita și calamitatea 
generală, adecă înmulțirea progresivă a 
dăriloră și sarcinii oră publice — atunci 
trecerea acesta a tinerimei studiose dela 
modestia și simplicitatea în portă, de o- 
dinioră, la moda și luxulă modernă pă- 
gubitoră, trebue să ni se înfățișeze chiar 
ca ună ce neprecugetată și irațională.

Chiar și celoră 80 părinți de fa
milii. cari îșl ținu fii săi în internatulă 
„Vănceană“ și cari suntă a se număra, 
între cei „cu dare de raână.“, doră încă 
le va fi cu greu a solvi pe lângă taxa 
anuală de 1IX) fi. încă aprope câte 50 
fi. pentru procurarea vestminteloru de 
veră și ernă prescrise, ce trebue se .și le 
procure totă colegistulu de dragnlă uni
formității.

Ore n’ar fi mai cu scopă a asigura 
mai bine prin mici contribuirl benevole 
esistența și viitorulă institutelori!, decâtă 
a face câștigă jidoviloră liferanțl?

Ore n’ar fi mai bine a înveța pe 
acei colegiștl a’șl face ei înșiși pălăriile 
de paie îndemnându’i a înveța și pe alții 
în timpi! de ferii a face asemenea; căci 
cu adevărată, pe lângă o instrucțiune 
teoretică câtă de perfectă, fără îndrumări 
și pregătiri și pentru vieța practică, multă 
timpu avemă să rămânemă încă totă în- 
dărăptnlă altoră conlocuitori din țeră.

Democratul».

Intemplărî diferite.
Omoru. în orășelulă Velki-Bobrovce, 

comit. Liptau, s’a făcută în dilele acestea 
alegerea de eăpitană ală poliției. Resul- 
tatulă a fostă, că căpitanulă de pănă 
acum a cădută și în locuit! lui s’a alesă 
altulă. Fostulă eăpitană. nemulțămită cu 
resultatulă acesta. îhî omorî pe noulă 
alesă cu o singură lovitură, spune „B. 
H.“ Acum șede la răcdre.

Focii mare. în orășelulă Bojnicz, 
comit. Neutra, au arsă la 20 Februarie 
n. 39 de case și 30 de magazine cu ce
reale. Dintre edificiile arse au fostă nu
mai câteva asigurate.

Literatură.
In tipografia „Aurora* din Gherla 

a eșită de sub țipară Filoctete, tragedia 
în 5 acte după Sofocle, tradusă în ver
suri de Simfonii Top ii Sintonie. Formată 
8° de 72 pag. Prețulă 50 cr. D-lă Si- 
meon Pop Simon, actualul și tînărul preot 
română ală Șomfalăului de lângă Bis
trița, încă ca studentă de gimnasiu s’a 
distinsă prin traducerea în versuri a 
„Rătăcirilor» lui Odgsseu.“ De atunci a- 
vurămu ocasiune se vedeină numele d-lui 
Sirnonă de repețite-orl ea autorii a dife
rite scrieri literare, mai vertosă de ca- 
racteră bisericescă. publicate în anumite 
reviste periodice românescl. D-sa se o- 
cupă cu mare paciință de literatura an
tică grecescă și lucrarea de față este o noă 
dovedă despre progresele făcute în acestă 
ram al literaturei. D-sa a învinsă cu suc- 
cesu destulă de frumosă marile greutăți 
întâmpinate la traducerea în versuri a 
acestui autoră classică, țiuendă contă 
nu numai de înțelesă, ci și de o tradu
cere pe câtă s’a putută verbală. La tot 
casulă d-lă Simonă prin natura scrieri- 
loră sale face o rară escepțiune între 
preoții noștri rurali.

Gazeta Șatenului, revistă ilustrată pen
tru toți, cu cuprinsă de cunoscințe tre- 
buinciose agricultorului și poporului. A- 
bonamentulă pentru Transilvania 5 fi. 
pe ană. Directoră.fundatoră .și proprie
tară C. C. Datcdlescii în Rîmniculă să
rată 'România). Acestă interesantă foia., 
ală căreia scopă este instruirea și mora- 
lisarea poporului română, a începută se 
apară și în anulă ală 5-lea ală esistenței 
sale în speranță, că uumărulu abonamen- 
teloru sale se voră spori, ceea ce în a- 
devără o și merită. — Nr. l’dela 5 Fe
bruarie conține : Incepemă anulă al V-lea. 
de Redacțiune: Despre importanța in
dustriei casnice, de M . dela Corn; Gre
șeli în potriva întereseloră poporului, de 
Zamfir N. Filotti; Corsetulă (urmările lui 
păgubitore sănătății), de Doctorală fără 
arginți: Diferite flori sălbatice din Ro
mânia, de ună amatoră de flori; Celoră 
163, de C. C. Datculescu : Diferite infor • 
mațiunl despre alegeri: Din țeră : Din 
localitate : Diverse etc.

Producțiune teatrală.
Jn 2><'>isio>iatulli Vautier s’a dată Du

minecă în 14 (26) Februarie a. c. o pro
ducțiune teatrală eu tombolă pentru aju
torarea săraciloră. Mai ânteiu s'a re- 
presentat comedia într'ună actă : „ Unchiul 
bogata din America11 în limba germană: 
apoi a urmată opereta : ..Miss Robinson“ 
în limba francesă. Ambele piese s’au 
jucată bine .și elevele au dată o nouă 
probă despre însemnătatea, ce se pune 
în acestă pensionată pe o pronunciare 
corectă și frumosă atâtă în vorbirea 
limbei germane, câtă și a celei francese. 
Publiculă numerosiî și distinsă, care a 
asistată la acestă producțiune, a răsplă
tită cu aplause dese silința și dibăcia e- 
leveloru în executarea roleloră loră. De 
asemenea fii felicitată d-șora Vautier pen
tru succesulă obținută. 

Mulțămită publică.
Biserica din Helhii datora ., Reuniu- 

neifemeiloră române din Brașovă“ suma 
de 120 fl. D-na Zoe TonciovicI. în a- 
mintirea binefăcătorului și neuitatului 
d-sale soță Dimitrie lonciovicl. a dăruită 
bisericei din vorbă suma de 120 fl., ca 
cu ea să’șl ștergă datoria amintită. D-lă 
Petrache Zănescu a plătită dela d-sa chel
tuielile pentru ștergerea acestei datorii ce 
era intabulată pe averea imobilă a bi
sericei.

Deci în numele poporului română 
din Hălliii aducă pe acestă cale cea mai 
adâncă mulțămită mărinimoșiloră binefă

cători de mai susă, rugândă pe Dunuie- 
deu ca să le dea vieță îndelungată și fe
ricită, er nobila d-loră faptă să servescă 
ca esemplu.

Helhii, 16 Februarie 1888.
Ionii Popă Craioveanu.

parochfi.ULTIME SCIRt.
Londra, 28 Februarie. Eiigli- 

tera a respunsu mtr’unu modu a- 
prope negativă comunicației gu
vernului rusescu. Austria și Italia 
au tăcută răspunsuri analoge.

Iloma, 28 Februarie. Guvernulă 
francesă și celă italiană neputen- 
du-se învoi. în privința cestiunei 
tractatului de comerții, relațiile 
comerciale ale celoru două teri vor 
li supuse tarifului generală cu în
cepere dela 1 Martie.

Masauah, 28 Februarie. Negus 
merge în contra Masauahului cu 
forte considerabile.

Logodnă.
D-lă Georgiu Simit-, teologi! absolută 

și studentă de filosofiă la universitatea 
din Clușiu, autorulă unei frumose colec- 
țiunl de feliurite scrieri și mai vârtosă 
poesii. publicate în diferite diare perio
dice românescl, — s’a logodită în 26 
Februarie cu d-ra Lucreția Orăsanu, fiica 
preotului română din Sâniacobulă de 
Mură.șă.

Primescă tinera pârechiă felicitările 
nostre !

DIVERSE.
Dela esamenu. Profesorală X., care 

înainte de 1848 propunea istoria natu
rală la colegiulă din Tergu-Mureșului, 
avea obiceiulă, d'a provoca la esamene 
publice pe abituriențl. să-lă introducă 
în regnnlă animaleloră. După câteva 
întrebări asupra regnului planteloră, 
dise în modu steriotipă la o astfelă de 
ocasiune unui abiturientă pe care-lă esa- 
mina și care era fiinlu unui economă de 
vite: „Și acum, Domine. întrodu-me în 
regnnlă animaleloră !u Sinceri! și cu i- 
nima curată răspunse abiturientulă : „Ml-e 
cu totulă imposibilă, debrece n’am la 
îndemână nici uni! căpăstru.“NECROLOGU.

La 10 Februarie a. c. a răposată 
în Cehulă română de lângă Tășnadă 
preotesa Eleonora Modi. femeia esemplară 
și virtubsă. 0 deplângă : soțulă său cre
dincioși! Georgiu Modi, cu care a con
viețuită în fericire 33 de ani, fiii Au
relia și Augustinu, fiica Maria, nurorile 
Emilia și Teresia, precum și alțl nrnnă- 
roșl consângeni.

Fiă-i țărîna. ușdră și memoria ne
uitată !

Ciirsulu pieței Brașovii
<lin 29 Februarie st. n. 1888

Bancnote românesc! ( ’uilip. 8.52 Vend 8.55
Argintii românescu . 3’ 8.47 3’ 8.50
Napoleon-d’ori . 10.02 11 10.05
Lire turcescî . . . 11.32 11.37
Imperiali................... 10.32 10.37
Galbinf................... 5.88 w 5.92
Scris, tone. ,,Albinaw6v h 31 101.- II 102.—

5”31 3’ »’ U ,, 98.— fl 99.—
Ruble rusesc! . . . 107.— 108.—
Discontulu .... 6'.'2--8% pe ana.

Cursulu la bursa de Viena
din 27 Februarie st. n. 1888.

Renta de aura 4nf.................................. 96.15
Renta de hârtia 5° „...................................82.86
Imprumutulu căilorh ferate ungare . 148.20
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (1-ina emisiune) . . 93.70
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

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

ostil ungare (3-a emisiune' 109.—
Bonuri rurale ungare........................104.—
Bonuri < u clasa de sortare .... 103.75
Bonuri rurale Banatu-Timișil . . . 103.60
Bonuri cu el. de sortare........................103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.75
Bonuri croato-slavone.............................103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinti 

ungurescfi............................................ 99.75
lniprumutulu cu premiulii ungurescu 119.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

gliedinulni.......................................... 122.80
Renta de hârtiă austriacă .... 77.45
Renta de argintii austriacii .... 78.70
Renta de auru austriacă........................108.15
Losuri din 1860   132.50
Acțiunile băncei austro-uugare . . 855.—
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 268.— 
Acțiunile băncei de creditu austr. . 268.— 
Galbeni împărătesei ............................ 3.98
Napoleon-d’orl......................................... 10.041/.,
Mărci 100 împ. germane......................... 62.17*/2
Londra 10 Livres sterluige .... 126.85

Editori! și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu
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TotCi de aci se mai potu procura și
Apologie. Disensiuni filologice si
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Cele mai eftîne cărți de rugăciuni:
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Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu si che.miă. Pretulă 
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Se deschide abonamentu pre anula 1888 
la

AMICULU FAMILIEI. 1 .Harți beletristicu și encielopedicii-literaru— cu ilustrațium.— Cursulu XII. Apare și 15 <]i
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațium frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiiuil literare și sciențiiice cu retiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivitjiloru 
din iâmiliă o petrecere nobilă și instructivă. Prețulu de prenumerațiune pre auulu întregii e 4 ti., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și in bilete de bancă or! maree poștali.

PREOTULU ROMANU. piai •ti bisericescu, școlarii și literară —cu ilustrațium. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 21 > — 3’ 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațium, — mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse oeasiunl, mai alesu funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențiiice-literarl; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. -Prețulu de prenumerațiune pre anula întregu 
e 4 ti. -pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totii alu patrulea esemplaru. 
Numeri de prohn se trimit îi gratisu ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr. Transilvania. “W
--------- : -G" ¥4 —

uiTiiătorele cărți din editurii propria:
rb iu
-i 

istorice maghiare privitor© la Români, 
învederite .și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași’. Partea T. Paulii Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulii 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. Op complet). 
Broșura I. U. și III. Prețuia broș. 
I. 11. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuventăr! bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Uni! volumu de preste 26 cole. Acest 
opt! <le cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestu soiu apărute 
păuă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore. care arată 
timpulă întrodneerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulu e 2 fi.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulu 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinartt. Prețulu 20 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovmaru. Prețulu 
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. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Codreană craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulii 10 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruțil. Prețuit! 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță
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din emigrarea lui Drago.șă. Novelă is
torică națională. Prețulu 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Waclismann, de Ioană 
Tanco. Prețuit! 30 cr.

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

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morari ti. Prețulu 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide. tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulu 30 cr.

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

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
dilpă Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioanu St. Șuluță. Prețulu 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretulil M. S. Regina Româ
niei. Prețuit! 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumtl de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulu redusă Mela 1 fi. 20 cr.) la 60 er.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanu Popi! Reteganu. 
Unii volumt! de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea I, II, UJ, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulii 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea T. Cu
prinde materii forte interesante și amu- 
sante. Prețuit! 30 cr.
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cr.
Economia pentru scolele popor, de 

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

tru învățămentulu intuitivă în folosuln 
eleviloru normali (preparandiall'i, a în- 
vețătoriloru și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanu, profesori! pre- 
parandialu. Prețuit! unui esemplan! cu 
porto francați! 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia afiămi! 
vre-unu opă, întocmiți! după lipsele 
scoielort! nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și reeoraan- 
dămă mai alesă directorilon! și învă- 
țătoriloru ca celoru în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulu 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximi! Popă, profesorii la 
gimnasililă din Năsăudă. - Manuali! 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptuli! de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuit! 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioa.ni! Buteanu, 
prof. gimn. Unt! vohunti de peste 30 
cole. Prețuită 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioanu F. 
Negruțu, profesorii. Optt aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptuli! de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică, torte bogată a acestui op 
— euprindendi! composițiunl de totiă 
soiulu de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cn multă folosit de cătră preoți. învă
țători si altl cărturari români. Prețulu 
1 fi. 10 er.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, minate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulu 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii preparan- 
dialit. Prețuit! 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată ele rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoși! ilustrată. Prețuit! unui 
esemplarii broșurati! o 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

MiculQ mărgăritare sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoși! ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuit! unui 
esemplaru broșurati! e 15 cr., — legați! 
22 cr.. legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cil mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplan! e 10 cr.: 50 3 fior.: 
W0= -5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni fmmose. Cu icone fru- 
mdse. Prețuli! unui esemplan! speriată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusii Christosă. 
Prețuit! unui esemplaru legată și spe- 
dată franco e 15 cr.5t


