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Brașovfl, 31 Maiu st. v. 1888.
In 6 Februarie anulu acesta, 

<•> imunitatea bisericescă greco-ma-
< < do-ndahă din Budapesta, cum o 
numescu toile unguresc!, hotărî 
in adunarea sa generală, să insta
leze unu preoții, care se cunoscă 
liturgia macedo-valahă și cea gre-
< oscă; minoritatea inse, care dorea 
unu preoții românii, protesta în 
contra acestei liotărîrî.

Ministrulă ungurescii alii cul- 
tclorft Tretbrt aduse în ijilele aces
tea la cunoscința părțiloru inte
resate, că amintitulu condușii alii 
adunării generale a primită pre- 
înalta sancțiune; minoritatea înse, 
care nu e mulțumită cu acestu 
condușii, pote eși din amintita 
comunitate bisericescă, și în casulu 
acesta are se-șî validiteze pe cale 
judecătorescă pretențiunile sale 
asupra averii comunității biseri
cesc.!. In fine observă ministrulă, 
că elil e îndreptățită se respingă ce
rerea Llomiinilorit greco-orientaTi, de-a 
pate forma o comunitate bisericescă de 
>ine-stătă,tore.

Astfelii ne împărtășescu foile 
unguresc! că stă lucrulu cu bise
rica greco-macedo-ralahă din Buda
pesta.

Nu cunoscemu afacerea în a- 
meruntele ei, der de sigură o voii! 
cunosce o cei dela metropolia din 
Sibiiu. Suntemu nevoiț! dec! a 
ne mărgini în acestă articulă la 
cele done observațiun! ale minis
trului unguresc!! ce privescă în 
specială pe Românii greco-orien- 
talî.

Pice ministrulă că Românii gr. 
or., decă nu le place hotărîrea luată 
și sancționată, n’au decâtă se iasă 
din sînulu comunității și în acestă 
casă se începă procesă pentru a- 
verea ei.

Cetindă acestă observațiune, 
nî-amă adusă aminte de nenoro- 
citulă procesă ce l’au purtată Ro
mânii din Brașovă cu Grecii pen
tru biserica din cetate, procesă 
terminată în defavorulu loră, pen
tru că așa a vrută ministrulă un
gurescă de culte și cu elă regimulă, 
ajutată și de dușmanii noștri fățiș! 
și de pe delăturl. Ună procesă 
favorabilă Româniloră Brașoveni, 
dicea regimulă și cu uneltele lui, 
ar da averea bisericei pe mâna 
loră. l!-ar face posibilă desvolta- 
rea și progresarea loră mai repede 
pe teremulă culturală și ală instruc- 
țiunei, i-ar întări, pentru că li s’ar 
da none și tar! mijldce de resis- 
teniă și de luptă în contra încăl
cării si cutropirii dușmane.

Procesulă l’au perdută, averea 
li s’a luată, guvernulă și dușmanii 
’și-au făcută chefulu: justiția a fostă 
orbă și surdă pentru ei.

Acum i-se oferă ministrului un
gurescă ală cultei oră ună nou casă 
analogă cu celă ală Brașoveniloră 
care stăruesce ministrulă se se re
solve pe cale judecătorescă, îndată 
ce Românii nu se voră supune 
conclusului, recomandată de elă 
spre sancționare. Resultatulă va fi 
acelașă, Românii voră perde, pen
tru că așa vre ministrulă ungu

rescă, așa vre regimulă și duș
manii noștri, cr justiția orbă și 
surdă va ii, pentru că Valahului 
nu trebue se i se facă dreptate.

Der veninosulă ministru de 
culte, care însuși nefiindă Maghiară 
e celă mai mare dușmană și per
secutorii alu Nemaghiarilor, merge 
acum pănă a spune dinainte Ro
mâniloră, că nu le va permite se 
își facă biserică în Budapesta și 
se formeze o comunitate biseri
cescă de sine stătătore.

Cum vedemă ura și persecu- 
țiunea merge pănă acolo, îucâtă 
ministrulă nu vre se scie necum 
de dreptă și de lege, der nici mă- 
cară de toleranța ce-o îngăduescă 
celoru mai miserabile secte reli
giose.

Va se cjică Româniloră, — fiă 
măcară și numai cei din Buda
pesta, destulă că suntă Români,— 
cari au ajunsă a munci mai nu
mai pentru contrarii loră, nu li-se 
mai permite a se închina lui Dum
nezeu într’o biserică a loră, ci 
numai într’o biserică în care vrea 
ministrulă și regimulă ungurescă!

Și să nu luămă lucru în glumă, 
acjî nu li-se permite a ave bise
rica loră Româniloră din Buda
pesta, mâne înse nu se va per
mite altora din altă parte, și așa 
opera de distrugere a regimului 
ungurescă va continua, tăindă în 
carnea viă a naționalității nostre, 
aeji în scolă, mâne n biserică, în 
fiecare (]i în câte una, singurile 
limanuri ce ne mai scutescu na
ționalitatea, după ce de drepturile 
politice și cetățenesc! suntemă des- 
poiațl, după ce impuse ni suntă 
numai îndatoriri, după ce nu mai 
avemă parte nici de respectulă și 
de protecțiunea aceloru legi, ce 
ne-ară mai pute teri de furia tur
bată a adversariloră.

Mereu trîmbițămă că a sosită 
timpulă se ne luămă de semă ce 
facemă, că nu mai merge nici cu 
nepăsarea, nici cu balansarea în
tre două luntri. Și fiindcă ve
demă, că în fața uneltiriloră duș
mane căpeteniile nostre bisericesc! 
continuă calea fatalismului tur- 
cescă, care duce la peire cu ijile, 
nevoiț! vomă fi să nu ne oprimă 
aici.

Rușii în Asia.
După, cum se scie, Rusia a terminații 

acum de curendă linia ferată numită 
transcaspiană, și pe când cele mai multe 
diare rusescl vorbeseft de importanța e- 
conomică și comercială a liniei traus- 
caspiane, „Moskovskija Viedomostiu ac
centua marea importanță politică care o 
are noua liniă nu numai pentru politica 
asiatică, ci și pentru politica europenă a 
Rusiei. S’ar pute — dice foia din Mosc- 
va — să se ivescă evenimente care să 
reclame concentrarea a unui mare nu
mără de trupe rusesc! la granița rusescă 
din Asia centrală. Rusia trebuie să se 
prepare acum pentru tăte schimbările 
posibile în relațiunile internaționale și 
de aceea drumulfi de feră transcaspiană 
are pentru ea o importantă politică de 
primulu rangă. Ea pote acum în scurtă 

timpă să pună munărose trupe în Asia 
centrală. Der acestă drumă de feră are 
o mare importanță și pentru politica 
europenă a Rusiei. Unulă dintre rivalii 
principali ai Rusiei în peninsula balca
nică. Englitera, de sigură se va arăta în 
cestiunile europene mai îngăduitore și 
mai paclnică față cu Rusia, când trupele 
rusescl voră sta la granițele Indiei. Ru
sia este ună imperiu europeană și ast- 
felă va și rămâne; înrădăcinându-se bine 
în Asia, va putea mai ușoră să resolve 
problemele sale în Europa.

Liniile balcanice și liniile române.
Cetimu în „Curierulu Financiara"' 

din Bucuresc! :
După „Paris-Bourseu și alte diare 

financiare germane, iată acum ună altă 
diară „La Revue de l’Orientu, care apare 
la Peșta în limba francesă, că ne dedică 
o bună colonă de jurnală pentru aresu- 
ma articolile nostre precedente și a arăta, 
sub o formă mai multă seu mai puțină 
directă, aceeași neîncredere în viitorulu 
liniiloră nostre ferate, cari ară fi condam
nate a rămâne numai nisce linii locale 
față cu liniile balcanice ce ară ave se 
joce tot-deuna primulă rolă în traficulă 
internațională dintre Europa occidentală, 
orientă și extremulă orientă.

Noi nu tăgăduimă confraților^ noș
tri dela Peșta dreptulu d’a anvisagea 
chestiunea în modulă cum o facă, amă 
dori însă ca acestă anvisageare să fiă 
dreptă pentru că numai ast-felă s’ară pu
tea ajunge a respândi lumina, a forma 
opiniunile și a stabili o seriă de vederi 
juste și din cele mai producătore.

„Curierulă Financiară11, dicenumitulă 
diară, se teme forte multă de concurența 
ce liniile balcanice corii face liniiloră ro
mâne. Adeverulă este că noi nu ue-amă 
temută și nu ne tememă de o asemenea 
concurență, ci detentorii de căi ferate ro
mâne s’au temută, cari în urma artico- 
leloră publicate pănă acum, au sfârșită 
prin a se convinge, că periculă nu pote 
fi pentru România și pentru anuitățile 
loră. Cea mai bună probă despre acestă 
convingere este, că căile ferate române, 
cari șanselau acum 15 dile, au începută 
a’șl relua firmă calea urcării, la Berlină, 
înregistrândă 6 la sută 105 și 5 la sută 
102 după 103.70 și 100.60 cursă, cu care 
închideau în ajunulă deschiderii liniiloră 
balcanice.

Fiindă-că e vorba de căi ferate, de 
viitorulu liniiloră nostre și de ceea-ce 
trebue să facemă pentru ca acestă viitoră 
să fiă câtă mai bine asigurată, notămă 
aci în trecătă, pănă ce vomă dobendi stu
diile necesari, că o persănă din cele mai 
eminente și mai competinte în materii 
de căi ferate din BucurescI, ne asigură 
că pentru a obține cu ună succesă sigură 
traficulă Europei centrale pe liniile ro
mâne, nu joncțiunea Turnu-jRoșu, ci con
struirea liniei Craioca-Caraeală-Tlusi-dc- 
Vede-Bucur.esci este linia ce trebue se 
urmărimă pentru a obține o cale mai 
scurtă și mai eftină de esecutată de câtă 
Turnu-Roșu. Se pote că idea să fie bună 
și practică. Noua cale ce se propune, 
fiind așerjată pe terenulă șesă și nepre- 
sentândă dificultățile ce presintă locurile 
muntose dela Turnu-Roșu, seu rampele 
de pe linia Slatina-PitescI, este probabilă 
ca ea să fiă aceea, care să ne conviă mai 

bine. Pentru a ne pronunța însă în cu- 
noscință de causă, rugămă pe guvernă să 
studieze și acestă propunere.

SCIRILE pILEI.
Convenirea colegială de Sâmbătă sera, 

arangiată de reuniunea română de gim
nastică si de cântări din localitate, a fost 
forte bine cercetată de ună publică fru- 
mosă din tote clasele societății nostre, 
De multă nu amă asistată la o conve
nire mai animată. Programulă esecutată 
de corulă de dame și bărbați condusă 
de probatulă diriginte d-lă N. Popooict 
a fostă următorulă: 1. R. Schumann : 
„Vieța țigănescău, pentru solo, corii și 
piano. 2. N. Popovicl: „Patru cântece 
populare11, arangiate pentru coră miestă. 
3. A. Thomas: „Duo“, pentru Soprană 
și Baritonă din Opera ,Hamletu. 4. C. 
Kreutzer: „Finea actului Iu din Opera 
„O nopte în Granada11. 5. N. Popov ici : 
„Hora dobrogeană11, pentru coră miestă 
și piano. Tdte piesele au fostă esecu- 
tate cu cea mai mare esactitate secerând 
aplausele publicului. In „Duo11, de Tho
mas pe lângă d. Popooicl a căruia ap
titudine ca escelentă cântăreță este bine 
cunoscută tuturoră, s’a ^distinsă și d-na 
Carolina Lengcră dovedindă multă rutină 
în predarea cântării din opera „Hamlet.11 
Piesa a 4-a din opera „o nopte în Gra
nada" a fostă bine studiată și cu vervă 
cântată de corulă mixtă. „Hora dobro- 
ginău a d-lui PopovicI a fostă cu putere 
și cu multă etectă esecutată, publiculă 
a aplaudat’o sgomotosă și a cerută re- 
pețirea ei. Merită în fine a se înregis
tra aici și corecta și dibacea acompani- 
are pe piano a d-șorei Marița Bombănă. 
După concertă s’a dansată multă și pe
trecerea veselă a durată pănă spre diuă.

** *
Cu trenulă de Luni dimineța sosiră 

în Brașovă 39 de tineri studențl ai cur
sului ală 3-lea dela acatlemia de silvicul
tură din Șemniță sub conducerea d-loru 
consilieri silvanisticl Iuliu Soltz, Ludovic 
Fekete, Sigismund Szecsi și a unui asis
tentă. Scopulă călătoriei loră este de a 
face studii silvanistice. Aici la noi voră 
face escursiunl prin pădurile dimprejuru. 
Este lăudabilă scopulă ce’lă urmărescă 
profesorii numitei academii de a înmulți 
cunoscințele eleviloră loră și pe teremulă 
practică prin cercetare de diferite ținu
turi. Der domnii profesori înșiși potă 
profita ceva prin escursiunile ce le voră 
face pe aici, oferindu-li-se ocasiunea de 
a audi frumosulu graiu ală limbei române 
la totă pașulă ce-lă voră face, și de a 
se convinge astfelă, că si acestă limbă 
are îndreptățire de a fi, deși le sună așa 
de rău, când o audă la Șemniță din gura 
studențiloră români silvaniștl.

* 
sjs *

Bole lipicidse. La căpitanulă orașu
lui nostru s’a fâcută arătare în cursulă 
lunei lui dilaiu st. n. 1888 despre urmă- 
torele cașuri de bole lipicidse : Difterită; 
Brașovulă-vechl casa nr. 74 și 439; Blu- 
măna casa nr. 37,153 și 586. Scarlatina 
în orașă: strada căldărariloră nr. 540 și 
486. strada Scheiloră nr. 134, strada fe- 
nariloră nr. 297. Pojară: strada căldăra
riloră nr. 240. Versată.: Scheiu ulița mare 
nr. 1395. orașă: str. căldărariloră nr. 
507, Blumăna nr. 19. Scheiu casa nr. 1379. 
Trachoma (bolă de ochi egiptenă) orașă : 

Atat.fi
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str. căldărariloră nr. 490, Brașovu-vecliiu 
casa nr. 42,643 și 537. Blumăna casa 
nr. 155 și 613, Schein: casele nr. 241. 
490, 104 .și 1055.

* * * *

De-ar da Dumnedeu bucate 
Șl-o fată la șepte sate, 
Aceea încă se moră
Colea când va fi fecioră, 
Se-o’ngrdpe ’ntre pelinl
Se n’o deie ’ntre străini 1

*
Bade, de dragostea nostră 
Răsărit’a ruje’n costă, 
Răsărit’a, n’a ’nflorită,
C'a sciută că ne-amă urîtă ; 
Răsărit’a, n’a legată,
C’a sciută că ne-amă lăsată.

5fc

Am audită, maic’asară, 
Că drăguțulă meu se’nsoră. 
’Nsore-se cu Dumnedeu, 
Că mie nu’ml pare rău; 
Num’atâta mi-i cam jele, 
Ca sciută vorbele mele: 
Num’atâta’ml pare rău.
Ca sciută năravulă meu.

*
Unde-ai fostă, bade, aseră, 
Dare-ar Dumnedeu cu pară;
Unde-ai fostă tu, bade, ’n locă, 
Dare-ar Dumnedeu cu focă!

*

Bade cu perulă sucită, 
Șec|I Ia noi, dec’ai venită, 
Să te’ntrebă num’ună cuventă: 
Pentru care m’ai urîtă?
Pentru rujea din cărare, 
Pentru erba de pe vale;

„Curier. Fin.“ află, că Lae>iderbanku 
din Viena va descinde în curendă în 
București o sucursală sub firma Jeschek 
& C-nie, pe care o comanditeză cu ună 
capitală de 1,000,000 franci, cu facul
tatea de a’i mai pune la disposițiune 
încă 10 seu 15 milione în cașuri de con
versiuni, împrumuturi comunale și de 
stată. Cu tote acestea, pănă ce actulă 
de asociațiune în comandită nu se va 
depune și înregistra la Trib, de comerță 
nu se pote sci încă în modă precisă cu 
ce operațiuni în specială se va ocupa 
noua Bancă. Nu trebue să se uite, dice 
„C. F.“, că aci e nodulă gordiană și 
decă „Laenderbank“ va sci să-lă deslege, 
umplândă printre Băncile esistente lo
cuiți ce se simte golă, atunci succesulă 
e lesne de ghicită: în casă contrariu 
vomă ave nefericirea să înregistrăm^ 
încă ună capitală și o muncă perdută.

Corespondența .Gazetei Transilvaniei.1'
Turțu, (Comitatulă Ugocea) 

5 Iunie 1888.
Afacerea scotei români conf. din Turtă. 

Stimate D-le Redactorul AdI-mâne se 
împlinesce anulă, de când Vi s’a relatată 
de aici, cumcă senatulă și poporală ro
mână din Turtă—mâhnită pănă la sufletă 
în urma împrejurărei, că în causa unei 
investigațiunl făcută la 1 Aprilie 1887 
nic-I la 3 luni nu s’a adusă sentința me- 
ritorică — s’a adresată cătră guvernulă 
seu diecesană cu fierbintea rugare, ca 
se-i scape de acelă docente, care .șl-a 
perdută rușinea de omeni și frica de 
Dumnedeu. AstădI, dică, la anulă, sunt 
silită a vă încunosciința și despre aceea, 
că totă acelă senată și poporă română 
și totă în acei termini s’a adresată la 
25 Februariu a. c. și cătră înaltulă mi- 
nisteriu de culte și instrucțiune, însă și 
acolo a dată de urechia surdă.

Ne-amă convinsă acum și noi—des
pre ceea ce pănă acum numai amă au
diții, der n’amă credută—că pentru du
rerile, pentru ranele Românului nu esistă 
balsamă de vindecare nici pe calea com
petentă bisericesca, nici pe cea octroată 
politică de sub corona S-lui Ștefană.

Urmările triste pentru acestă comună 
română s’au constatată astăijl, cu ocasi- 
unea esamenului de veră, ținută în pre- 
sența M. Ou. D-nă protopopii tractuală, 
căci pe când în școla paralelă — acum 

din nou înființată — cantoră-docentele 
I. Cionca cu 60 elevi ai săi a arătată 
ună progresă escelentă, pe atunci bună 
„patriotulă“ Kerezsan în scola sa cu a- 
ceiașl elevi n'a putută arăta nici cehi mai 
puțină semnă de instrucțiune, ci precum 
în ceialalțl doi, astfeliu și în acestă ală 
treilea ană, 60 de elevi au rdmasii fără 
orî-ce dăscăliă, mai bine făceau de păs
toreau acasă mieii seu gânscele părinți- 
loră săi.

Decă se potă întâmpla aceste aici, 
într’o comună mare, unde afară de plata 
anuală de 400 fl. lefă învățătorescă, s’au 
spesată în acești trei ani pentru edifici- 
ulă școlară peste 1200 fl., ce se pute in- 
templa ore acolo, unde, domnescc nepăsarea 
și sărăcia ?! Poftimă, 2400 fl. aruncați 
în focă numai pentru-că Kerezsan e bună 
„patriotiV. N.

Despre nenorocirea întâmplată prin 
grindină, despre care amă amintită în 
numărulă de Duminecă ală foiei ndstre. 
d-lu parochă din Feldiora (Comitatulă 
Brașovă Iosifă Micu și învățătorul^ pri
mară de acolo, d-lă Ștefană Tunsă, ne 
trimită cu data de 28 Main st. v. urmă- 
tonilă comunicată:

„Piua de 26 Maiu st. v. din a. c. a 
fostă o di fatală pentru comuna nostră. 
Pre câtă ne bucuramă, că după ună res- 
timpă de 21 ani, — în care niciodată 
n’amă avută o recoltă bună, perindă 
ambele semănături de tomnă și de pri- 
măveră când de venturi reci, când de 
șorecl, când de secetă și când de esun- 
dărl: Dumnedeu nl-a dăruită nisce se
mănături mai trumose ca totdeuna,— pe 
atâtă de mare ni-a fostă desamăgirea și 
tristeța în numita di, când la 1 oră după 
prândă s’au ridicată de cătră Nordă și 
Nordă-Ostil doi nori negri, cari împreu- 
nându-se pe hotarulu comunei învecinate 
Heghigă, s’au descărcată cu o grindină 
de mărimea nuciloră asupra hotarului 
nostru, nimicindu totală în o jumătate 
de oră sămănăturile de tomnă, cea mai 
mare parte din fenață și o parte din să
mănăturile de primăveră.

Dauna eausată de acea grindină, 
după constatarea primăriei opidane, afară 
de intravilană. computându-se recolta u- 
nui jugeru numai cu 35 fl. v. a., — mă- 
carcă după cum erau bucatele de frumose 
de sigură ună jugără ar fi produsă pănă 
la 70 fl. v. a.,—se urcă la colosala sumă 
de 76,425 fl. v. a. Mai adaugemă, că a 
doua di după catastrofa amintită, în urma 
ploiloră din cele două dile a esundată 
și apa Vălcăniția, nimicindil și fenațele 
ce rămăseseră după grindină.

Acum pentru ajutorarea poporului 

apăsată de mulțimea greutățiloră nu ne 
rămâne, decâtă ca în numele nenoroco- 
stilui poporă română din Feldiora să a- 
pelămă la simțulu de umanitate ală pu
blicului nostru. “

Sinodulu archidiecesaiiD din Sibiin.
Spre întregirea celoră relatate pănă 

acum, din agendele mai momentuose 'ale 
Sinodului archidiecesană gr. or. din Si
biiu mai amintimă pe scurtă următorele:

Din raportată generală ală Consisto
rialul aflămă, că în decursulă anului 
1887 s’au împărțită : 1) Din fundațiunea 
lludolfină 7000 fl., anume la 36 proto- 
presbiterl și administratori protopresbi- 
terall câte 100 fl., la 2 protopresbiterl 
emeritațl câte 200 fl., apoi s’au dată 
505 fl. ca ajutore la 3 parocliii proto- 
presbiterale, 1145 fl. ca ajutore la 21 
preoți și 1350 fl. ca ajutore pentru 6 
comune bisericescl. 2) Din fondulă bise- 
ricescă erau destinați a se împărți în a- 
nulă trecută 2000 fl., s’au împărțită însă 
numai 1260 fl. la 8 comune bisericescl, 
restulă de 740 fl. se va împărți pe vii
torii 3) Dinfondul școlar eparchial s’au dis
tribuită pentru stole, învățători și ca- 
techețl 1200 fl. 4) Din fondațiunea „An- 
droniclC s’au distribuită ca ajutore pen
tru meseriași 3200 fl.

Protopresbiterate vacante suntă 3: 
ală Brașovului I. Făgărașului și Media
șului. Lucrările preparative pentru zi
direa unui seminară nou se află în 
curgere.

In urma ordinațiunei ministeriale 
prin care se opresc-e scutirea de porto 
poștală a scrieriloră oficidse adresate 
în limba română, Consistoriulă a înce
pută a folosi pe adresa epistolelor ă ofi- 
ciose, pe lângă limba româna și limba ma
ghiară pentru a pute scuti prin acesta 
scrisorile de porto poștală. S’a hotărîtă 
totodată a se face o representațiune la 
ministeră în causa acesta și consistoriului 
metropolitană i-a rămasă sarcina de a 
întreprinde pașii ce-i va afla de lipsă în 
astă privință.

Din raportată eomisiunii bisericescl es- 
trageină: In archidiecesa română gr. or. 
din Transilvania se află: 1.058 comune 
bisericescl: 157.638 familii; 697.677 su
flete, .și anume : 350.401 bărbați, 347.276 
femei: față cu anulă trecută se arată 
ună crescămentil de 3796 suflete. In 
calculă mediu se vină pe o familiă câte 
4.56",,, suflete. In protopresbiteratele 
Alba-Iulia, Bra.șovu I, Cetatea de petră, 
Deșă, Hațegă, Orăștiă, Seliște, Sibiiu, 
Solnocă și Ternava inferiors populațiu- 
nea e în decrescere: causa e a se atri

bui parte epidemiei, parte emigrăriloră. 
In urma emigrăriloră la Săliște de esem- 
plu numărulă familiiloră a scădută in 
decursulă anului trecută cu 140, la Si
biiu cu 216. In tute celelalte protopres
biterate poporațiunea este în crescere.

S’au născută în anulă trecută 26.369 
copii legitimi, între cari 13.070 femei și 
13,299 bărbați; s’au născută 1663 copii 
nelegitimi. Numărulă totală ală născuți- 
loră 28,032; numărulă copiiloră nelegi
timi față cu cei legitimi este de 6.35",,. 
S’au cununată 5320 părechl, mai puțină 
cu 123 ca în anulă trecută. Au murită 
21,319, mai multă cu 829 ca în anulă 
trecută.

Preoți în centrală Sibiiu în diferi
tele ranguri și funcțiuni se află 14; în 
afară se află 31 preoți și protopresbiterl 
tractuall, 3 protopresbiterl tractuall fără 
parochii, 2 administratori protopresbite- 
rall și parochiall, 861 parochl, 54 admi
nistratori parochiall, 66 capelani, 2 dia
coni. La olaltă 983. Așa der întregii 
clerulă archidiecesană se compune din 
997 persone, cu 17 mai puține ca în 
anulă trecută. In comparația cu popo
rațiunea se vine totă la 713 suflete ună 
preoții.

Au răposată în a. 1887 cu totulă 27 
preoți, mai multă cu 3 ca în anulă tre
cută ; s’au chirotonită 33. dintre cari 22 
clerici absoluțl și avendă cualificațiunea 
normală, er 11 clerici estraordinarl cu 
mai puțină cualificațiune. La finea anu
lui 1887 erau vacante 84 parochii dintre 
cari 22 au devenită vacante în cursulă 
aceluiașă ană.

In secțiunea teologică a seminaru
lui archidiecesană andreiană s’au aflată 
în 1886—7 cu totulă 83 elevi, mai multă 
cu 3 ca în anulă precedentă. Din aceș
tia au fostă 29 maturisanțl. 9 cu 8 clase 
gimnasiale, 3 cu 7 clase gimnasiale, 42 
cu câte 6 clase gimnasiale. Toți elevii 
au fostă interniști solvindă pentru între
ținere câte 60 fl., er cu începutulă anu
lui 1887-8 câte 100 fl. pentru care ur
care a taxei se servesce eleviloră semi- 
nariall, pe lângă o mai bună îngrijire 
peste totă, și dejunulă. care mai 'nainte 
nu li se da.

Numărulă proceseloră matrimoniale 
pertractate la Consistoră ca foră judi- 
cială de a 2-a instanță a fostă de 132. 
mai multă cu 3 ea în anulă trecută. Din 
acestea s’au terminată cu divorțiu 111. 
Procesele matrimoniale au fostă purtate, 
de sine se ’nțelege, pe basa cereriloră 
de divorță, er divorțuri s’au cerută: din 
motivulă adulteriului 60. din motivulă 
urei nedumerite 30, din motivulă pribe- 
girii 25, din motivulă silei 10, din alte 
motive 7.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Cântece poporale.
Culese de Mtu Moldovarvu.

Spusu-țl-am, mândră, aseră 
Să’ml scoți șeua din cămară, 
Se-o pui pe prispă afară, 
S’o bată ventulă de veră, 
Că am să me ducii la țeră. 
La țera cea românescă, 
Se’mi cumpără penă domnescă, 
Să’ml pună iman pălărie, 
Cu una se’nvăță a scrie.

*

— Frundă verde foia lată 
Nu stă lumea dintr’o fată. 
Că fata e ca și-o flore, 
Cresce’n grădină la sore; 
Unde cresce și’nfloresce, 
Acolo se veștejesce.
— Frundă verde de bujoru 
Nu stă lumea'ntr’ună feciorii!
— Frundă verde de mărară 
Dău fecioru-i grădinară, 
Când se bagă în grădină 
Florile i-se închină;
Elu privesce peste tote, 
Apoi rupe, care-i place.

*
De-ar da Dumnedeu să deie 
Pre to tu rezoruhl bujoru 
Și’n totă casa feciorii.

Pentru cera nărăugie^
Ț am cădută urîtă ție?
Nu e baiă că ți’su urîtă,
Bine că nu’să c-eluită;
Nu e baiu că nu ți’să dragă,
Bine că ml-e mintea ntregă !

Măi bădiță mieriuță,
De trei ani ml-ai fostă drăguță, 
Der acum bade de-o lună 
M’ai urîtă pentru-o minciună.
Să scii, bade, florea mea
Pentru-aceea n’a pica,
Der struțulă din clopulă tău
S’a usca de dorulă meu.

*
Frundă verde foiă lată
Dragă ml-e fata săracă
Că cu mâna ei se’nbracă;
Der făta găzdacului,
Dă-o 'n mâna dracului,
Că pe puii dela mână
A dată brândă și slănină.
Pe puii din brâu în susă
Țrei mierțe de cucuruijă,
Er pe cei din brâu în josă 
Trei mierțe de grâu frumoșii.

*
Perulă meu dela urechie
Nu l’așă da pe <jece fete, 
Der decă l'oiu pieptăna 
Nici pe-o sută nu l’așă da.

*
Frundă verde de cireșii
Pănă eram holteieșă

*) Nârăuș;ie=nărâinzie, îu fața portocalei.

Mergeam sera pe uliță 
Totă horindă și fluerândă;
Câte mândre m’audiau 
Tote cu capu'ml făceau, 
Numai mândra, săraca. 
Ea din ochi lacreml vărsa, 
Din inimă suspina, 
Cu gura mă blăstăma :
— Du-te, bade, ducă-te, 
Dorii de mine-ajungă-te. 
Sera desculțându-te,
La cină punendu-t.e, 
Să lași lingura pe blidă 
Și pe maică-ta murindă, 
Să vii la mine plângendă!

*
Frundă verde de cireșii 
Pănă eram holtieșă 
Puneam penă de lobodă 
Și ’ml era calea slobodă; 
Der de când m ani însurată, 
îmi pună penă de răchită 
Și ml-e calea îngrădită.

*
Copilița pănă-i mică 
Bate-o, maică, ș’o înfrică, 
Că după ce cresce mare, 
Svârle furca pe cărare 
Și totă strigă 'n gura mare: 
Haida, bădiță, mai tare!

*
Mătrăgună dintre șetre, 
Bine jocă două fete, 
Der nu jocă ca una 
Care-a ruptă mătrăguna.
— Mătrăgună de sub pată
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Dels alte biserici au trecutft la bi- 
eerica gr. or. 225. dela biserica gr. or. 
la altele 219. Biserici nouă sunttl în lu
crare 3.

Din raj>ortulâ conusiunii școlare estragem 
următorele : La gimnasiulU completil gr. 
or. româna din Brașova au funcționată 
în anula trecuta scolastica 12 profesori. 
Școlari au fosta în cele 8 clase 265. în
tre cari 243 gr. or., 19 gr. cat., 1 ev. 
lut., 2 de legea mosaică. La seola reală 
cu 4 clase din Brașova au funcționată 
11 profesori. Elevi au fosta 72, dintre 
aceștia 63 gr. or., 5 gr. cat., 4 de legea 
mosaică. La seola comercială cu 3 clase 
tota din Brașova au fosta 34 elevi, din
tre cari 31 gr. or., 1 ev. lut., 2 de legea 
mosaică. Numărulfl totala din aceste 3 
categorii de scole a fosta de 371, cu 42 
mai multa ca în 1885—6, seu cu 71 mai 
multa ca în 1884—5.

La gimnasiula inferiora din Brada 
au funcționată cu totulft 7 profesori, șco
lari au fosta 89. între cari 75 gr. or., 4 
gr. cat.. 3 rom. cat., 1 ev. ref. Față cu 
1885—6 se arată o crescere de 12.

In secțiunea pedagogică a semina- 
riului archidiecesana cu finea anului șco
lara au fosta 66 elevi, mai puțina cu 11 
ca în anula 1885 — 6. Causa decrescenței 
se cugetă a fi urcarea taxei dela 60 la 
100 fi.

Școle poporale cu caractera confe
sionala gr. or. au fosta în archidiecesă 
în decursula anului 1886—7 în 821 co
mune. In decursulu anului s’au înfiin
țata edificii de șcdlă în 20 comune. Școle 
la a cărora susținere contribue și alte 
confesiuni și cari în raporte ocură ca 
școle comune sunta 63. Școle comunale 
și de stata sunta în 80 comune biseri- 
cescl. învățători au fostu în 1886—7 cu 
totula 858 dintre cari 677 căsătoriți, 
185 necăsătoriți; 279 absoluțl de peda
gogia, 183 absolvenți de cursultt cleri
cala, er 397 au avuta pregătiri de clase 
gimnasiale, respective poporale pe lângă 
practică. Salariele solvite la învățători 
îu întregă archidiecesa dau suma de 
149.554 fi. 18 cr. In termina mediu vine 
pe una învățătora 170 fi. Față cu ,anula 
precedenta dotațiunea învețătorilora e 
mai mică cu 1359 fi. 65 cr.

Suma copiilora obligați a cerceta 
școla este de 85.091; au cercetata școla 
în semestrula I 51.845 seu 60°/,,. Față 
cu anula precedenta se arată la copii 
obligați a frecuenta școla o crescere 
de 1745, la cei cari au cercetata școla o 
crescere de 432.

Edifiicii școlare proprii sunta 639, 
incliiriate 141; dintre acestea 538 corăs- 
pundetore și 242 necorespundătore. Gră
dini de pomărita au 472, er întocmii! 

pentru gimnastică 209 comune biseri
cesc!. Averea totală a școlelora face 
941.165 fi. 29 cr. Venitula totala anuala 
ala școlelora: 67.631 fi. 29 cr.

La școli străine au umblata 3769 
școlari, anume : 2881 la școle elementare 
poporale de copii, 296 la școle elemen
tare poporale de copile, 10 la prepa
randii, 453 la gimnasii, 45 la școle reale, 
84 la școle poporale superiore

(Va urma.)

întâmplări diferite.

Furtună pe Marea-Negră. pilele 
acestea a bântuita o furtună grozavă pe 
Marea-Negră pe când vasulU româna 
Mircea, cu copiii șeolei de marină, sta
ționa pe malula mărei în dreptula Cons
tanței. Din causa furtunei, valurile fu- 
riose luară bricula și în loca de a-la 
îndrepta spre Sevastopolă, unde era 
punctula de escursiune fixata prin iti- 
nerara, îltt duseră tocmai la Constanti- 
nopola. Comandantula bricului, d. că- 
pitană Eustațiu, a depeșată comandan
tului Flotilei, că tota echipagiulfi este 
sănătosfi, bricula însă a suferita strică
ciune la mașină, catarge și pânze. S:au 
luata măsuri pentru reparați unea bri
cului la Constantinopola.

Scăpați ca prin minune. Cu ocasiunea 
tempestății din 7 1. c., fu lovită de trăs- 
neta locuința unui țărână româna din 
Cojocna. In casă se afla stăpâna casei 
cu 4 copii ai ei. Ca prin minune însă 
toți cei din casă rămaseră deplina sănă
toși. Ei eșiră afară, în timpii ce cope- 
rișula casei era cuprinsa de flăcări. Fo- 
cula consuma întregă casa, măcarcă era 
o ploiă torențială.

Scîri polițienesc!.
Astă-nopte târdiu între 3 și 4 ore, 

în grădina hotelului „Pomula verde“, se 
dărîmâ didulu sprijinitorii de pămentu 
din spre Strajă împreună cu partea dru
mului, ce trece pe lângă acesta didfl.

Esamenu la școla română în Gherla.

Ni se scrie din Gherla : AstădI Du
minecă în 10 a 1. c. s’a ținuta esamenula 
în școla română gr. cat. din locu în pre- 
sința unui publica numărosu, mai alesă 
părinți de ai școlarilorii. Esamenula a 
fostă presidattt de Rs. d. canonică Vas. 
Popă, ca comisară cosistoriulu. Pruncii, 
ca la 60 fetițe și feciorașl — îmbrăcațl cu 
toții curățelu și cu multă voie bună au 
respunsu bine din tote obiectele de în- 
vețămentă prescrise prin lege. Pronun- 
ciare multă puțină clară, ținută cuviin- 

ciosă .și curagiu, vedeai că școlarii sunta 
bine deprinși. Vioiciunea în decursulu ce- 
loră 30 ore îuvățătoruld d. I. Jloeiii a 
sciut'o nimerită susține în școlari prin 
desele mișcări tactice și intrețeserea de 
cântece bisericescl și românescl.

Ună ce rară nl-a atrasă atențiunea. 
Pe o mesă lungă zărirămu multe și fru- 
mose lucruri de mână de ale școlarilora, 
lucrări de tota felulă.

Mi s’a spusa, că băetele le-au lu
crata în decursula anului sub conducerea 
domnei Borgovană și cu concursulă bi
nevoitorii ală domnei Duca și a grați- 
osei domnișore Sabina Sonii.

Citeam bucuria de pe fețele părinți- 
loru, bucuriă de care atâtîi de rară are 
parte bietulă Română.

Der, decă toți învățătorii și educa
torii români și-ară împlini chemarea cu 
zelulăși diligința învățătorului din Gherla, 
și massa poporului română am pute dice, 
că a începută a recunosce și a gusta din 
dulcele fructe ale șeolei române!

Unu participant li.

ULTIME SCIRL
Agramu, 10 Iunie. Astăcji a fost 

primită aici cu mare pompă prin- 
țulu de coronă Rudolf cu prințesa 
Stefania, cari în călătoria ce-au 
întreprins’o în Bosnia au visitatu 
și capitala Croației.

Pe piața lelacici era redicată 
o portă triumfală, de pe care lâl- 
făia și unii steagiî ungurescu, în
tre o mulțime de steaguri croate, 
negru-galbene și belgiane.

La salutarea primarului, la gară, 
prințuhl Rudolf a respunsu, că s’a 
bucurată forte a veni la Agramu 
în mijloculft națiunei croate, care 
întotdeuna a probată credința și 
alipirea ei cătră dinastiă.

După sosire prințulă de co
ronă a primită diferitele deputa- 
țiunl, er după amecță a asistată 
la punerea petrii fundamentale a 
casarmei ce va purta numele In- 
nălțimii Sale. După acesta cere
monia a visitată universitatea. La 
6 ore a fostă mare prâneju la care 
au fostă invitați între alții toți 
câți au ocupată postulă de Banii 
dela 1867 încoce. La 9 bre fes
tivitățile de primire s’au terminat 
c’ună conductă de torțe, și la 10 
ore părechia princiară a plecată 
mai departe spre Banjaluca.

Cursul ii pieței Bramîi
din fl Iunie st. n. 1885

Bancnote românescl Cump. 8.4s Vend, 8.50
Argintă românescu . 
Napoleon-d’oii . . .
Lire turcescl . . .
Imperiali.....................
Galbini.....................
Scris, tone. „Albina116”,„ 

n n r 5°/.
Ruble rusesc! . . .
Discontulu ....

8.42 ,. 8.46
10.- 10.03

r 11.30 11.35

1* 10.30 »• 10.35
5. bl) r 5.92

K 101.—

n 98.— n 98.50

»! 10.7- 1* 108.—
6>/2-—8“,, pe anu.

Cursulu la bnrsa de Viena
din 11 Iunie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/r,.......................98.40
Renta de hârtii 5°/(.......................... 88.90
ImprumutulU căilorh ferate ungare . 151.95
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostil ungare (1-ina emisiune'! . . 95.60
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . 126.— 
Amortisarea datoriei câilora ferate de

ostil ungare (3-a emisiune) . . 115.80
Bonuri rurale unșare...............................105.40
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare..........................104.75
Bonuri rurale transilvane .... 104.60
Bonuri croato-slavone...............................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungurescil................................................ 89.50
Imprumutulu cu premiulă ungurescu 125.90
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului..........................................124.—
Renta de hârtii austriacă .... 79.95
Renta de argintă austriacă .... 82.
Renta de aură austriacă..........................110.
Losuri din 1860   133.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 865.— 
Acțiunile băncei de credită ungur. .
Acțiunile băncei de credită austr. . 286.10
Galbeni împărătesei .......................... 5.94
Napoleon-d’orl................................................ 10.01 */2
Mărci 100 imp. germane........................... 61.95
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.40

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 28 Maiu st. v. 188o.

Cump. vend.
Renta română 5">0..................... 90- 91.—
Renta rom. amort. . 91-’,2 92.‘/2
Renta convert. 6U „..................... 89.— 90.—
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 35.— 38. -
Credit tone, rural 7"/„ . . . 105.— iot;.—

fin •n n r u /0 • • • 89?;, 70.*/,
„ „ urban 7'10. . . . 107.— 107?/.

(jirii » r u , o • 98.— 99.—
n n /o .... 85.',., 86.-

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 945.— 960.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. 220.— 225.—
Ac. de asig. Națională. —.— —
Auru contra bilete de banca . 16? t 17.—
Bancnote austr. contra auru. . 2.— ■22.—
Aura contra argintu seu bilete 16.— 16.",4
Florinii valore austriac-ă . . . 2.01 i)

Numere singuratice <lin „Ga
zeta Transilvaniei^ â 5 cr. se potiî cum
păra în tutungeria I. Gross. în li
brăria Nicolae Ciurcn și Adolf 
Albrecht.

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

Tota enia te-am udatu
Și tu nu in’ai măritată: 
Și te-am udatu cu vinu dulce, 
Toții am gândită că m’oiu duce. 
Mătrăgună ddmnă bună, 
Mărită-mă ‘ntrastă lună, 
Că de nu mi-i mărita, 
Eu tare m’oiu supăra
Și în focii te-oiu arunca, 
Pe măicuța oiu lăsa 
Și de morte m’oiu găta.

*
Haida, mândră, joșii în vale 
Să vedemu mazărea ’n cale: 
Dec’a fi să ne iubimu, 
Mazărea să o plivimti;
D^că-a fi să ne lăsămiî, 
Mazărea să o tăiemil, 
Alte vorbe se n’avemu.

*
Frundă verde frundulică 
Ce ne-omu face mândrulică? 
Ne-amft lăsa, nu ne'ndurămii, 
Ne-amu iubi, nu ne putemiî: 
Ne-ainti iubi, nl-a fi păcată. 
Ne-amu lăsa, nl-a fi bănatil.

Snove și povești slavice. 
Slxig-a șiretă.

Au fostu odată unit tată și ună fe
ciorii. Ficiorulu se făcu mare și se ho
tărî se plece să-.șf caute vre-o slugă. 

Cum mergea pe drurnu cu tată-său, în
tâlniră ună domnii; domnulti era chiar 
dracuhl. Domnulti cjise : „Bagă-țl fecio- 
rtihl slugă la mine și după ce va trece 
unii ană vino totft la loculu ăsta, să ți’10 
iaiuu. Pe drurnu dise dracuhl cătră fe
ciorii : „De vei asculta totdeuna de mine 
și vei face tota, ce ’ți voiu porunci eu, 
vei învăța multe lucruri bune.

După unu anii de dile veni tatălu 
feciorului la loculu sciutil și întâlni pe fe- 
cioru-său; feciorulil venise mai de vreme 
decâtu diavolulu, căci șcia ce are dia- 
volulft de gândii, și grăi cătră tată-seu: 
„Dracuhl îți va arăta unu stolfl de corbi 
și te va întreba: care’i feciorulil tău ’? 
Tu să’i arăți pe celu ce-a bate mai tare 
din aripi și va croncăni mai tare, că 
ăsta voiu fi eu“. Și lăsa pe tată-său singură 
în driunil.

După ce veni diavolulu cu corbii, 
întrebă: „Care e feciorulil tău ? De vei 

| ghîci care este, ți’lil dau să’lu duci cu 
tine: de nu vei ghîci, îlO mai ținil ună 
anii în slujbă11. Tata slugii șcia ce să 
cjică, căci îlu învățase feciorulil și arătă 
îndată: „Cela de colo ml-e feciorulil, 
croncăneșce mai tare, decâtil toți11. Dia- 
volulil grăi atunci: „Așa e, ai ghîcitil; 
poți să ți’lil duci acasă, der decă te în- 
voeșcl, eu îla mai ținil în slujbă.11 Tata 

slugii se învoi și feciorula mai rămase 
una anii la diavoluhl la învățătură.

După ce a trecutil și anula ăsta, veni 
tata la locuia șciutil, se întâlni cu fecio
rula și feciorulil îi dise: „De astădată îți 
va arăta draculo nișce cai, eu voiu ne
cheza și voiu săpa pămentulil mai straj- 
nicil decâtil toți". După ee-a sositil dra- 
culU cu caii, întrebă pe tata slugii: „Care 
țl-i feciorulil11, și tata răspunse : „Cela de 
colea, necheză și sapă pămentulă mai 
strajnicu decâtO toți11. Diavolulu îi dete 
feciorulil șl-o grămadă de bani, der pe 
feciorulil nu'lfi prefăcu în omil, ci’lil lăsă 
cala.

Tata luă calulil, er calula îi dise pe 
drurnu: Tăicuțule, du-me la tîrgil și mă 
vinde. Diavoluhl mă va cumpăra cu bani 
mulțl, der să bagi de seină, să’ml scoți 
căpăstruhl din capa, după ce va face ter- 
gula, că altfelil nu mă mai vedi11. Tata 
îsi duse feciorula la terga, diavoluhl veni 
să'lil cumpere și dete mare prețil pe ela. 
Țăranulu dă repede să’i ia căpăstruhl 
din capii, er dracuhl a fosta mai sprin
tena, încălecl, prinse căpăstruhl în mâni 
și plecă călare. După ce-a mersa pănă 
a obosita, a ajunsa la unii hanii. Aci 
se dete jostl diavoluhl. întră în crâșmă, 
er calulil și-hl lăsă afară legații de o 
tulpină.

Dracuhl bea la crâșmă, er pe driuna 
venia o bătrână. Bătrena cercă să fure 
calulil și îla smucea ba în drepta, ba în 
stenga pănă îi cădu calului căpăstruhl 
din capii. Calula să făcii repede păse- 
rică, căci învățase ehl dela dracula, se 
vrăjască și păserica sburâ pre-aci încolo. 
Cum a vădutil dracuhl una ca asta, se 
făcu uhu și porni după păsărică. Mai 
mai se o prindă uliulh, der tocmai ajun
seseră la o cetate, er în cetate trăia o 
domniță. Cum vădu păserica, că nu mai 
e scăpare, sburâ la sînulil domniței și 
diavoluhl nu mai putu se se apropiă de 
păsărică, aici i s’a sfîrșitil puterea. Dom
nița a prinșii dragă păserica și nu voia 
să o dea cu nici unii prețil nici diavo
lului, nici tată-său.

Odată îi dise păserica Domniței, se 
o dea diavolului, der să-i dea drumula 
în casă și diavoluhl să o prindă. Dom
nița așa făcu cum o învăță păsărică. A- 
bia i-a datil drumula în casă, și dracultt 
se făcu pisică, er păsărică lupii. Diavo
luhl să făcu grăunte de meiu, er păsă
rică cloșcă si înghiți grăuntele de meiu. 
După aceea sluga șiretă să cununa cu 
Domnița.
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Sosirea și plecarea trenărilor^ și poslelom ie Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulft de persone Nr. 307 : 7 ore ‘20 de minute sera.
Trenulft mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulft mixtft Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulft de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
Trenulft mixtft Nr. 316: 9 ore 5*2  minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovii:
Trenulft mixtft Nr. 317: 2 ore 3'2 minute după amedl.

a) Dela
n

C) „
d) n

A. Plecarea posteloru:
Brașovft la Jlcșiiovii-Zentesci-liraHtl: 1'2 ore 30 m. după amedl 

„ „ Zizinii: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgăraș?.: 4 ore dimineța.
„ la Săcclc: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșuovu-Zeniescl-Brană la Brașovu: 10 ore înainte de amedl.
b) „ Zizinti la Brașovft: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovft: 6 ore sera.

„ Fugurașu la Brașovft: '2 ore dimineța.
e) „ Săccle la Brașovft: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamente pre anula 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piai-ă beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunl.— Cursulă XII. — Apare in 1 si 15 <]i 
a lunei in numeri câte de ‘2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențilice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoru individilorfi 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețuia de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de ‘21 .— 31 2 cole; și publică portretele și biografiile arcliiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunî, — mai departe articlii din sfera tuturora șciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebralî,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și schi cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 ti. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă oii maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla — Sz-ujvâr.—Transilvania.

Totti de aci se mai potu procura și urniătorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Sila.și. — Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulft 30 cr.

Renascerea limbei românesclîn vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulft broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Unft volumft de preste 26 cole. Acest 
opft de cuvântări bisericesci întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avândft și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulă întrodneerei, faseîe prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulft e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungit. Prețulft 15 cr.

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

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

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

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețulft 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulft 10 cr.

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

Elu trebue sg se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșft. Novelă is
torică națională. Prețulu "20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanft 
Tanco. Prețulft 30 cr.

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

Hermanii și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețulu 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulft 30 cr.

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

PetulantulO. Comedia în 5 acte, 
dftpă Augustft Kotzebue, tradusă de 
Ioanft St. Șuluțu. Prețulft 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumft de 19'2 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulft redusft (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanft Popft Reteganu. 
Unft volumft de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulii dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulft 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea I, n, III, IV, cuprindft materii 
forte interesante și amusante. Prețulft 
la tote patru 1 fi. —câte tina deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu și cliemiă. Prețulft 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețulft 30 cr.

îndreptară teoreticii și practică pen
tru învățămentulu intuitivii în folosulft 
elevilorft normali (preparandialli, a în- 
vețătorilorft și a altorft bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanft, profesorii pre- 
parandialfl. Prețulft unui esemplarft cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămft 
vre-unft opft, întocmită după lipsele 
scolelorft nostre în mesura în care este 
acesta, pentru aceea îlft și recoman- 
dămft mai alesă directoriloru și învft- 
țătorilorft ca celorft în prima liniă in
teresați.

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

Manualii de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năseudă. — Manuală 
aprobatft prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulft de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulft 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanft Buteanu, 
prof. gimn. Unft volumu de peste 30 
cdle. Prețulft 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesorii. Opft aprobatft și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulft de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendft composițiunl de totft 
soiulft de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multft folosii de cătră preoți, înve- 
țători si altl cărturari români. Prețulu 
1 fi. 10 cr.'

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebralî, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulft 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilft Trifu profesorii preparan- 
dialft. Prețulft 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci 
forte frumosă ilustrată. Prețulft unui 
esemplarft broșurată e 40 cr., legatft 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legatft 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

MiculQ mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulft unui 
esemplarft broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legatft în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulft 
unui esemplarft e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețulft unui esemplarft spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia □. N. Isusu Christosu. 
Prețulft mini psemplarft legată și spe- 
datft franco e 15 cr.

I

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


