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Abonamente pentru Anstro-Ungaiia 
Pe unu ană 12 fi., pe șăse luni 

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

Pe ună ană 40 franci, pe șăse 
luni 20 franci, pe trei luni 
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Se prenumeră la t6te ofi- 
cielo poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Abonamentul^ pentru Brașort: 

laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulă I.: pe unăană 
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luni 2 fi. 50 or. Cu dusnlă în 
casă: Pe ună ană 12 fi., pe 
șăse luni 6 fl., pe trei luni 3 fi. 
Unu esemplară o cr. v. a. său 

15 bani.
Atâtă abonamentele eătă și 

inserțiunile suntă a se plăti 
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Nr. 224. Brașovu, Luni, Marți 11 (23) Octomvrie 1833.
HSTovl aconamentu

„RAZETA TRANSILVANIEI/
Cu I Octomvrie 1888 st. v. s’a deschisă nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii §i spri
jinitorii foiei nâstre.

Prețuiri abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni G fl.. 
pe unu anu 12 fl.

Pentru Boiuânia și străinătate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unu anu 40 franci.

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

Domnii, cari se vor! abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

AimiRistrațiMea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 10 Octomvrie v.
Cutezarea Kulturegyletului a 

trecuta orl-ce margine.
Nu e destulfl, că organele gu

vernului , punendu-se în fruntea 
acestei reuniuni de maghiarisare, 
uneltescu cu învoirea și cu spriji
nului guvernului în contra esisten- 
ței naționale a Nemaghiariloru;

nu e destulă că li s’a impușii 
unoru comitate românesc!, unde 
dușmanii noștri au ajunsu a-le con
duce, dare pentru promovarea tris- 
teloru tendințe ale Kulturegyle
tului ;

nu e destulă că s’au găsită co
mune orășenesc!, conduse de con
trarii naționalităților^, cari din 
prisosulu dăriloru sărmanei popo- 
rațiuni se verse sume de ban! în 
saculu fără fundă alu acestei reu
niuni agitatdre;

nu e destulă că prin lădițe așe
zate în locuri publice se storce 
pentru Kulturegyletă banulu trecă
torului prin felă de felu de terti
puri ;

nu’i ajungă în fine acestei reu
niuni cu patentă patriotică tdte 
măsurile câte le-a născocită pen
tru ajungerea scopuriloră sale duș
mane naționalităților! nemaghiare: 

cutezarea Kulturegyletului a 
mersu pănă a împărți prin orga
nele guvernului liste de colectare 
în favorulu fondului său prin ținu
turi și comune românesc!, ba au 
cutezată agenții acestei reuniuni 
să profaneze pragulă caseloră ro
mânesc!, călcândă peste elă ca să 
ceră bani pentru Kulturegylet!

Der îndrăsnela acesta ți se ’nfă- 
țișeză cu atâtă mai monstrudsă, cu 
câtă chiar o comună orășenescă 
ca Pojunulă, pe ală cărei sprijină 
contau Kulturegyletiștii, a avută 
curagiulă să le spună verde ’n față, 
că deși reuniunea loră pdrtă firma 
culturei comune, nu urmăresce însă 
înaintarea nobileloră scopuri ale 
culturei și prin urmare nu e vred
nică de sprijinulă său.

Și când ne gândimă, că acestă 
reuniune de maghiarisare a luată 
la ochiu în prima liniă naționali
tatea românescă, ne cuprinde cu 
dreptă cuventă indignațiunea de 
atâta îndrăsnelă, de a cere Româ
nului ban!, cu car! să se făurescă 
armele destinate a ucide vi eța na
țională românescă.

Crecțut-au ore patrioții Kultur- 
egyletiști, că Românulă e atâtă de 
nemernică, încâtă se se facă călă- 
ulă naționalității sale?

Respunsulă, ce li-l’au dată o 
vrednică Româncă din Bihoră, le-a 
spulberată și acestă ilusiune. Tur
burată și scandalisată, a răspunsă 
agentului kulturegvletistă: „Cuge- 
tulă că am contribuită pentru ast- 
felă de scopuri m’ar face să nu 
mai am nici ună momentă de li
niște; mai bine mi-ași tăia degetele, 
decâtă se făcu unii lucru ca acesta 1“

Așa răspunde Românulă neaoșă 
și Românca neaoșe, când dușma- 
nulă le cere să se facă uneltele 

lui în contra neamului românescă. 
Așa au răspunsă totdeuna în tdte 
vecurile, preferindă rușinei ciungă- 
rirea și chiar mdrtea.

Ține-va semă Kulturegyletulă 
de lecțiunile ce le primesce? Ve- 
ni’șl-va în fire și lumina-se-va după 
atâtea amar! decepțiunl?

Nu credemă, căci de multă nu 
mai judecă cu capulă. Nu cre
demă, căci guvernulă și organele 
sale agită și uneltescă împreună 
cu elă. Ear foile kulturegyletiste 
strigă turbate și insultă chiar pe 
cei cari nu se facă uneltele reu- 
niunei de maghiarisare.

Era cu putință deci să scape 
și Românca din Bihoră neatinsă 
de mânia kulturegyletistă? Nu, au 
numit’o monstru vrednică de pur
tată la terguri!“

Cultură kulturegyletistă!
Der ună lucru să-lă sciă pio- 

nerii culturei kulturegyletiste:
Câtă vreme vomă trece dreptă 

„monstri“ în ochii dușmaniloră 
noștri, putemă fi siguri de stima 
și respectulă neamurilor! culte; der 
din 4iua care ne vomă face 
vrednici de laudele dușmaniloră, fi
indcă ne-amă făcută uneltele loră, 
în contra chiar a neamului nostru, 
vomă fi ună poporă înmormântată 
de viu, vrednică de a fi dată uită- 
rei pentru veciă.

De aceea mai bine „monștri“ 
der Români vrednici, decătă ân- 
geri cu cultură kulturegyletistă.

Bnjett Umanei.
După proiectul! de buget! pe anulă 

1889, ce l’a presentat! în dieta ungu
resc! ministrul! de finance Tisza, chel- 
tuelile totale sunt! preliminate cu 354’57 
milione fl., adecă cu 94 milidne mai mari 
ca în anulă trecută. Veniturile totale 
sunt! preliminate cu 347’25 milione fl., 
adecă cu 14’61 milione mai mart ca în 
anul! trecut!. Deficitul!, care în legea 

financiară pentru anul! 1888 e prelimi
nat! cu 12’44 milione fl., pentru anul! 
viitor! cu 7’32 milione, deci ar fi cu 
5’12 milione fl. mai mic!, decă socotela 
va fi corectă, nu ca în anii trecuți, în 
cari deficitul! adevărat! se ascundea.

Deși acest! buget! e mai favorabilă, 
totuși îșl are și elă părțile sale umbrose. 
Ministrul! de finanțe a fost! pus! în 
posițiune, mai numai prin dările cele 
nouă, ca să prelimineze veniturile cu 
14.6 milione mai mult!, și cu tote acestea 
deficitul! a scădut! numai cu 5’12 mi- 
lione. Acestă scădere stă într’un! ra
port! forte nefavorabil! față cu încor
darea puterei contribuabililor. Cheltuelile 
erășl s’au sporit! în mod! însemnat! și 
tot! înarmările militare sunt! causa prin
cipală a sporirei cheltuelilor!, precum și 
urcarea dobendilor! (cu 2’08 milione) 
pentru datoria statului. Aceste cheltuelî 
în plus au absorbit! o mare parte din 
nouăle venituri. Der sciut! e, că nici 
darea de spirt!, nici scumpirea tutunului 
n’au adus! atâta venit! câtă se credeaj; 
dela tutun!, de esemplu, se spera să 
intre multe milione, pe când abia âu 
intrat! 0’9 milione, adecă nici un! mi
lion!. De aci vine, că cu tdtă sporirea 
dărilor!, deficitul! încă tot! e de 7’32 
milione; er la acest! deficit! socotin- 
du-se trebuință de vr’o 13 milione pen
tru ștergerea datoriei, deficitul! e de 
peste 20 mi one, care nu se pot! aco
peri din venituri. Prin urmare nu pdte 
fi vorba de un! buget! favorabilă.

Nonă împărțire a Europei.
Laveley, renumitul! profesor! uni

versitar! și scriitor! din Belgia, publică 
dilele acestea un! interesant! articul! 
în colonele diarului. „New-York Her aid “. 
Eruditul! profesor! e de părere, că un! 
răsboiu europen! e inevitabil! și crede 
că din acest! răsboiu Germania are să 
iesă învingătore. Interesante sunt! mai 
vîrtos! predicerile ce le face el! despre 
modul! cum are să se împartă Europa 
în urma acestui răsboiu. Astfel!, Laveley 
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(î) NIȚA DRAGA.
Schiță din vieța urnii muncitorii.

„Și nu te-ai lovit! taică ?“ grăi Chiva.
„Nu“, făcu sămn! din capă Niță.
„Nu i-s’a întâmplat! nimicau, grăi Păuna cu 

răutate, ca și cum i-ar fi părând! rău de acesta.
Chiva apoi merse și ea în curte, eși și Nița și 

Niculae și după câtă-va vreme veniră cu toții 
înapoi.

Stătură o bucată de vreme fără să dică cineva 
vr’o vorbă, er Chiva, fiind! ostenită, se puse în aș
ternutul! ei și sta acolo, se lupta cu somnul!, și nu 
putea adormi din pricina, că mamă-sa nu mai găta 
vorba cu Marina.

Leica Păuna se cam ferea de Chiva, deși scia și 
ea, că Marina are. să mergă la BucurescI, căci avea 
de gând! să o tocmescă la ună boeră ca fată în 
casă.

„E și bine la Bucuresc?, începu Păuna.
„E bine la BucurescI, am fostă și eu odată cu 

socră-mea pe când făcea negoț! cu portocale, cu lă
mâi, cu ardei și cu pătlăgele vinete. .. Am căpătată 
o scrisore dela soru-ta“, grăi Păuna, „și ml-a trimisă 
patru galbeni; ți-iface și tu ceva haine șl-apoine-om

socoti. Trebue să mergi la BucurescI, căci aici nu mai 
suntă câștiguri?

Chiva încă audea aceste vorbe; era supărată, der 
nu dicea nimic!. Nu-i venea însă la socotelă, ca și 
soru-sa cea mică să plece, să se bage slujnică, căci 
ori cum ar fi năcazurile, tot! e rușine lucrul! acesta. 
E destulă că a mersă Linca. Ii era amărîtă sufletul! 
și cu tote acestea nu’i spuse nimic! nici tată-său nici 
soru-sii celei măritate. Der în cele din urmă chiar să 
le fi spusă, ce putea face cineva decă Marina și ma- 
mă-sa .erau hotărîte pentru lucrul! acesta.

„Când să plec!, maică ?u întrebă Marina cam rară, 
așa că se părea ca cum ar vrea să mai îndelungescă 
cu plecarea.

„Ne-omă socoti“ grăi Păuna veselă.
Era veselă Păuna ca o vrabiă când primăvera 

se află într’un! cuib! de rândunică. Ea avea patru 
galbeni ce’i trimesese fiă-sa Linca din BucurescI și se 
cugeta să facăcâte ceva pentru Marina, der cu deosebire 
se cugeta să o îmbrace nemțesce. Cămăși avea, avea și 
câteva sucne, se gândia să mai cumpere ceva stambă, 
să-le dea la o croitoresă și să’i facă două rochii nem
țesc!. In sufletul! ei vedea cum Marina va aduna 
gălbiorl, cum apoi după o bucată de vreme îi va tri
mite și ei, cum se va întorce acasă și cum se va mă
rita pote după un! negustor!, și nu ’șl putea închipui 
altfel!, decât! ca fata negreșit! se plece; aștepta nu
mai un! răspuns! dela Linca că i-a găsit! stăpân!.

„Apoi maicău, începu Marina, „nu ar trebui să’ml

mai cumpăr! câte ceva, uite că aș! avea lipsă de unele 
lucruri?“

„Cum nu, draga maichii? Cum păcatele nu? 
M’am gândit! eu. Am să te îmbrac! coconă, căci la 
BucurescI așa se cuvine, pentru că tu nu te duci ca 
slujnică, nu, Domne foresee? dice Păuna cu încre
dere. „Tu mergi într’o casă de boer!, ca domnă 
peste celelalte slujnicl?

Chiva adormise, er din tindă se audia Niță tu
șind!, și tuseațlui grea te făcea să credl, că mai mulțl 
omeni tușesc! de-odată. Afară șuera vântul! și isbea 
strașinile căsciărei, care se clătina de credeai că acum 
acum cum se surpa.

Se aucji o șuerătură ceva mai cu putere, se audi 
apoi un! pocnet!, stoborul!, nenemai putându-se ținea 
în luptă, cădu la pământ!.

„Stobor!, fire-ai fi fost! al! dracului, stobor! !“ 
grăi Păuna și se uita pe ferestră. „S’a dus!“, dise ea 
dând! din mână, „âcam trebue să’l! facem!?

Marina se ridică, se uita și ea pe ferestră, se 
întorse apoi și începu să se desbrace. Era cuprinsă 
de gândurile, ce i-le pricinuia plecarea și-i venea cu atât! 
mai greu, cu cât! scia că nu mai are să stea multă vreme. 
Sera când e întunerec! și când vântul! urlă și isbesce fu
rios! costele caselor! șubrede, omul! e cuprins! de 
gânduri mai bănuitore și astfel! Marina copleșită de 
fel! de fel! de idei, care i-le pricinuia plecarea, nu 
putea adormi.

Păuna suflă în lumina de său, ce ardea strâmb!
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e de convingerea, că învingătorea Ger- 
maniă în urma acestui răsboiu va reda 
Finlanda Svediei, va anexa ținuturile bal
tice ale Rusiei și va restitui regatulă 
vechei Polonie, punându-i-se ca rege ună 
archiduce austriacă. România ar căpăta 
Basarabia, în timpu ce părțile nordice 
ale Franciei s’aru anexa la Belgia. Italia 
ar redobândi Nizza și Savoia, er ca re- 
bonifîcare pentru timpulă câtă a fostă 
lipsită de aceste provincii, ar primi Tu- 
nisulă, eventuală chiar și Tripolisulă.

Melodii de propagandă ruteană.

Cetimu în „Revista Politică/' 
dela 3 (15) Octomvre :

Corespondentulă nostru din Cernă
uți ne scrie: „O femeiă din marginea 
suburbiului Roșa vine la ună preotă din 
apropiere și-lă avorbesce rusesce. Preo- 
tulă, judecându-o după portă, îi răspunde 
românesce, der replica urmeză totă în 
limba ruteană. Atunci se țscolă ună 
studentă de teologie, care pănă la mo- 
mentulă acela fuse martoră mutuală la 
acestă nostimă conversațiă, și dice: „d’a- 
poi bine, leliță! suntă și eu din Roșa și 
te sciu, căci ml-ai fostă vecină. Atunci 
nici nu sciai rusesce, cum se face că ai 
deprins’o așa de iute, și. cum de țl-ai ui
tată limba cu care te-ai născută?" — 
„Să trăescl domnișorule, decă mă cu
nosc! și nu-țl este rușine să stai cu mine 
de vorbă, apoi ți-oi spune dreptatea: 
Vândusem odată lapte la un domn din Cer
năuți; ajunsă la densul acasă, el ml-a ținut 
o cazaniă frumosă și mî-a 4ish> că nu“ 
mai acela pote să aibă parte de raiu și 
de împărăția ceriului, care vorbesce în 
cara sa limba lui Dumnezeu, adecă limba 
rusescă. Eră cine vorbesce limba țigă
nescul seu moldovenescă, acela va sta 
afară la porta raiului ca cânii și Dum- 
nedeu s’a feri de a-lă lăsa în raiu, cum 
ne ferimă noi astădl de-a lăsa pe țigani 
în ogrădile nostre!.. De atunci mă fe- 
rescă a vorbi în limba părințiloră mei, 
și soțulă meu și copii mei. Totă așa 
face și o vecină de-ale mele!"

VedI! astfelă răspândescă rușii limba 
loră!.. Și omenii noștri îi credă pe cu
vântă și-i ascultă și facă totă ce-i înveță 
căci pănă acuma nime nu 11-a deschisă 
ochii să le arete lumina adevărului!

SOIRILE DILEI.
Cetimă în „Ellenzek": „Vicespanulă 

din comitatulă Bihorului a împărțită 
dilele acestea liste de colectare in favorulu 
„Kulturegylet“-ului. 0 domnă română din 
ținutulă Belului (Beel), care ostenesce 
în causa colectărei cu zelă vrednică de 

laudă, a făcută încercare și la o familiă 
de domnă de confesiunea gr. or. unde 
domnișora de casă, care este cunoscută ca 
una, care . nu pote suferi pe Maghiari, 
a întâmpinat’o cu cea mai mare tulbu
rare și scandalisare când ’i s’a cerut*; 
săsubsrie ceva pentru „Kulturegylet?" Ea 
a respins’o clicândă, că „cugetulă că ea 
a contribuită pentru astfelă de scopuri, 
o-ar face să nu mai aibă nici ună mo
menta de liniște; mai bine și-ar tăia dege
tele, decâtă să facă ună lucru ca acesta. 
I-se face rău chiar și atunci când nu 
aude mai multă, decâtă cuvântulă: ma
ghiară “ etc.

De ce nu ne spune foia Kossuthistă 
numele acelei „Românce vrednice de 
laudă", care ostenesce cu zelă colectândă 
pentru Kulturegylet?

* * *
In adunarea comitetului cornitatensfl 

din comitatulă Cojocnei s’a hotărîtă să 
se intenteze 66 de cercetări disciplinare 
contra a 66 învățători și primării co
munale din causă că n’ar fi făcută co
rectă și punctuosă statisticele școlare.

Cu a cui autorisațiune ?
** *

Sub titlulă rNikss deutscl^ scrie 
„Ellenzek" în numărulă său mai nou, că 
Direcțiunea Societăței căii ferate din 
Oradea mare a primită din partea mi
nistrului ungurescă de comunicatiune 
ună răspunsă dăscălitoră. Lucrulă stă 
așa: Direcțiunea numitei societăți s’a 
obicinuită a-șl ține ședințele sale când la 
Viena, când la Budapesta. De astă-dată 
ar fi urmată să-și țină ședința în Viena, 
der ministrulă Baross a declarată hotă
rîtă, că nu dă voiă unei societăți ungu- 
rescl să-și țină ședințele sale în Viena. 
Societatea de repețite ori a recurată 
contra acesta, cerendă să-și potă ține 
și în Viena ședințele sale pe basa, că o 
parte din membrii direcțiunei locuescă 
în Viena, der ministrulă a oprită chiar 
și pe cale telegrafică ținerea ședințeloră 
în Viena.

Grozavă lucru!
** *

Generalulă Mihailă cav. de Trapșa, 
comandantulă brigadei 11 de artileriă, 
e transferată la brigada 3 de artileriă. 
Colonelulă Carolă Soos de Bodolt, coman
dantulă regim. 2 de infanteria a trecută 
în pensiune, primindă ordinulă Coronei 
de feră cl. III. fără taxă.

** *
In stagiunea de ăstă timpă a tea

trului națională din București se va re- 
presenta o tragediă în versuri „ Virgiliu^, 
datorită penei măestre a d-lui Alexandri.

Congresulu naționalii bisericesc!!.
(Urmare.)

Ședința a V-a, 3/15 Octomvre.
Presidiulă presenteză: a) credențio- 

nalele deputațiloră Teodoră Popă și 
Georgiu PopovicI; b) cererea dep. P. 
Pipoșă a se verifica deputatulă I. Sla
vici și în lipsa credenționalului și a’i se 
acorda concediu pe întrega durată a se- 
siunei, fiindă deputatulă I. Slavici în 
închisore la Vață.

V. Mangra face următorea pro
punere :

Considerândă, că § 32 din statutulă 
organică nu prescrie, cine pote fi ale- 
gibilă din statutul preoțesc ca membru 
în scaunulă protopresbiterală, conside
rândă, că statulă organică nu preciseză, 
decă membrii scaunului aleși odată prin 
sinodulă protopresbiterală au să fiă și 
întăriți din partea episcopului diecesană, 
deasemenea mai considerândă, că § 57 
din stat. org. nu cuprinde disposițiunl 
analoge § 19 ală statutului organică în 
privința impedimentelor de consangenitate 
și afinitate pentru membrii comitetului pro
topresbiterală ;

considerândă, că în aplicare acești 
§§-I se interpreteză în diferite moduri, 
după vederile singulareloră consistorie 
eparchiale; în fine

considerândă, că de a interpreta 
§§-ii stat. org. cu înțelesă dubiosă com
pete congresului: Măritulu congresă sg 
însărcineze comisiunea organisătore cu 
compunerea unui proiectă de condusă, 
care să cuprindă interpretarea corectă 
a §§ 32 și 57 din stat. org.

Luându-se la desbatere raportulă 
generală alu consistoriului metropolitană 
plenară despre activitatea sa dela con- 
gresulă din 1886 încoce (despre care a 
referată pentru comisiunea organisatore 
C. Rădulescu) cu mici escepțiuni s’au 
luată aprbpe tăte punctele spre sciință; 
o desbatere mai întinsă s’a făcută la 
punctulă, care tracteză despre delega- 
țiuneâ congresuală, esmisă în causa des- 
părțirei de ierarchia sârbescă, la care 
punctă comisiunea propune :

Delegațiunea se îndrumă, ca pe vi
itorii, dela proximulă congresă începând, 
la fiăcare congresă sg aducă pe calea 
consistoriului metropolitană raportă de- 
taiată despre activitatea sa și despre 
stadiulă în care se află singuraticile 
cause.

Preasânția Sa d-lă episcocă I. Me- 
țiană e de părere, că afacerea despăr- 
țirei comuneloră mixte sg se relege pe 
viitoră în competința dieceseloră Aradă 
și Caransebeșă, după-cum adecă acelea 
aparțină la una seu alta dintre aceste 
diecese, căci numai consistoriile cunosc 
mai bine referințele și dispună de da

tele necesare la purtarea proceseloră. 
In diecesa Aradului d. e. o comună a și 
purtată deja procesulă de despărțire, 
care e terminată și încă cu resuitată 
mulțămitoră pentru noi, ce se pote privi 
de ună casă de precedență favorabilă, 
și încâtă scie, atâtă în diecesa Caranse
beșului, cât și în diecesa Aradului mai 
suntă câte 2 comune, cari au intentată 
procesulă de despărțire, și decurgă în 
cea mai bună ordine, pentru aceea e de 
părere, ca activitatea acestei delegațiunl 
sg se sisteze.

I. Lenger, consideră instituirea aces
tei delegațiunl de o însâmnătate cu mult 
mare decâtă ca aceea sg se delăture nu
mai așa per incidens, și nu e dovedită 
prin nimică, că comisiunea a devenită 
de prisosă seu nepractică, pentru aecea 
d-sa încă e de părere, ca delegațiunea 
sg se îndrumeze a veni cu ună raportă 
detaiată despre activitatea sa prin or- 
ganulă nostru competentă administra
tivă , resp. susține propunerea comi- 
siunei.

Dr. I. Gallă arată, că în trecută, 
pănă când erau cestiunl de principiu de 
regulat a fostă bine, că s’a concentrat 
totă lucrarea așa dicândă într’o mână, 
astădl e vorba de esecutarea lucrului și 
pentru acestă delegațiunea s’a aflată de 
nepractică, căci vedemă că la tote se
siunile ne vine cu câte ună reportă abia 
de câteva rânduri, cu nimică promovând 
afacerea. Pentru aceea d-sa e de pă
rere, ca acestă punctă sg se predea unei 
comisiunl speciale de 9 membri, care 
încă în sesiunea acesta se ne vină cu 
propuneri în acestă obiectă.

V. Hamsea află, că cestiunea e de 
interesă generală, pentru-că privesce pe 
50 de mii de suflete, și astfelă' trebue 
sg se reguleze prin congresă, astfelă 
congresulă a și relegată deja acestă 
afacere în competența sinodeloră epar
chiale prin conclusulă sgu de sub nr. 
173 din an. 1886.

N. Popea încă află, că cestiunea 
cade în competența congresului, căci e 
de ună interesă națională, și pentru 
ceea susține propunerea comisiunei.

I. Deseanu susține, că ar fi forte 
greu sg se designeze prin congresă, cari 
comune, la care eparchiă aparțină și 
astfelă sprijinesce propunerea Preas. Sale 
d-lui episcopă I. Mețiană, ce nu se al
terează prin propunerea dep. D. I. Gali.

Punnâdu-se la votă propunerile fă
cute, se primesce propunerea deputatu
lui Dr. I. Gali, avândă a se alege co
misiunea încă în ședința de astădl.

Celel’alte puncte din raportulă con
sistorială, cu puține modificări, s’au 
luată spre sciință, er față cu membrii 
răposați ai consistoriului metropolitană 
N. AndrievicI, Iacobă Bologa și Dr. N.

aședată într’o ulcică verde de pământă și merse sg se 
culce.

Atâtă ea, câtă și fiă-sa, se așezară în așternutu- 
rile loră, der leica Păuna băgă de semă, că muculă 
luminei nu s’a stinsă și o necăjea acestă lucru, de aceea 
se ridica și’lă stinse.

„Suflă ventulă prin fereștri", grăi scuturândă din 
umeri și se aședâ lângă fiă-sa Marina.

Multă mai vorbiră împreună Păuna și Marina,’ 
pănă când totă mai rară începeau vorba,în tocmai ca 
cânteculă unui omă ce se depărteză, totă astfelă și 
graiulă se audia mai depărtată, pănă ce amuți cu 
totulă.

VI.
Era mare învălmășala la casa lui Niță.
Leica Păuna însă și fiă-sa Marina se totă învâr

teau în drepta și în stânga, așa că se vedea că suntă 
cuprinse de gânduri și de griji. Ele lăsară ca sg plece 
toți și râmaseră singure cu băiatulă celă mică, cu 
Niculae, și astfelă începură sg se sfătuiască între ele 
despre lucrurile ce ară fi de cumpărată pentru ple
care.

Erau ca amețite, căci aveau patru galbinl și 
atâta nu mai avuseră în mână de când suntă ele. Le
gaseră banii într’o cârpă, și cârpa aceea o legară în- 
tr’alta, așa erau de îngrijate ca nu cumva săseperdă 
ceva. Se totă pipăia leica Păuna și parcă nici când 
nu se încredea cu desâvîrșire, că galbinii suntă toți 
jn ființă. I-se părea că a greșită adineaori când îi

numărase, deci deslegâ cârpa, număra încă odată banii, 
îi puse pe masă și se uita și ea și fie-sa Marina la 
ei și le fugeau ochii, atâtă de frumoși erau.

Păuna îi plimba prin mâni, îi suna încetișoră 
ca se nu sară prea departe, îi risipea pe masă, îi a- 
duna er în pumnă, și era veselă la față. Se cu
geta, câtă ar fi de bine, decă ar avea o ferdelă și în
cepu să zimbescă.

„Mai întâiu și mai întâiu mergemă la zarafii", 
grăi Păuna după ce ’șl desfăta din ajunsă ochii pri- 
vindă la galbinl, „și adecă să schimbămă unulă să 
vedemă câtă căpătămă pe el, după aceea cumpărămă 
o materiă bună și frumosă și apoi mergemă la cusă- 
torâsa de lângă biserică, să’țl ia măsură ; mai schim
bămă ună galbină să-ți iai nisce păpuccl cu Iacă 
și cu găurele, nisce ciorapi și alte ce ne va mai veni 
în minte.u

Cum diseră așa făcură. Păuna era hotărîtă, ho
tărîtă era și Marina, și acum nu mai era multă de 
zăbovită.

Marina însă cu câtă se apropia timpulă plecărei, 
cu atâtă mai tristă era. Deși înainte vreme totă 
mereu cânta să plece, acum parcă îi cădea greu lu
crulă acesta. Era cuprinsă de ună felă de nemulță- 
mire, și totuși nu era altceva de făcută decâtă sg 
plece, căci tote erau puse la cale.

După ce hotărîră ce au sg târguiască, plecară în 
cetate, er casa râmase pustiă.

piua acesta era o di de totă frumosă, și cum

sorele dase vieță împrejurimei întregi, n’ai fi sciută 
ce sg faci de bucuriă, căci pe nesimțite erai cuprinsă 
de o voiă bună și de ună neastâmpâră, și nu te mai 
săturai uitându-te prin grădini, ai căroru pomi erau 
parcă poleițl cu aură.

Vântulă de primăveră îșl făcea mendrele sale 
șuerândă în depărtare și atingândă strașinele, elă da 
naștere unui sunetă înțăglată. Porta se isbea într’una, 
er prafulă se ridica vârtejă oblu în susă ca fumulă 
dela jertfa lui Abelă.

❖

Așa după prâncjă pela cinci se întorcea Niță 
Dragă din cetate și venea încetă și vorbea cu sine 
însuși. Elă se mustra pentru că tăcuse pănă acum, 
se mustra că nu s’a amestecată în tote lucrurile, și 
era cuprinsă de o zăpăcelă când gândea că are sg se 
împotrivescă la trebile pe cari le pusese la cale ne- 
vastă-sa cu Marina. Aucjise dela Chiva, a dată o 
raită pe la fie-sa cea mare pela Trina și acum apă
sată de povara gânduriloră întră în curte. Ișl roti 
ochii în tote părțile, dor de ar vedea pe Niculae, și 
astfelă după-ce ’șl phmbâ ochii deajunsă rămase în 
mijloculă curții uitându-se în pământii. Ișl scbss fu
nia de după gâtă, o aruncă pe prispă și apoi se puse 
și elă lângă ea și rămase pe gânduri.

Intr’aceea sosi și Niculae băetulă; era sgăriată 
pe față și plângea.

_________ (Va urma).
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Popii, congresulii șl-a esprimată con- 
dolența prin sculare.

Urmândă alegerea comisiunii 
speciale, propuse mai nainte de Dr. 
Gali, în acea comisiune se alegă depu. 
tații: Crăciunescu, Hamsea, M. PopovicI, 
cav. de Pușcariu, Dr. Ios. G-all, Dr 
Alexandru Mocioni, V. Băbești și Bar- 
tolomeiu.

Privitorii la scrisorea consistoriului 
metropolitană, prin care se face cunos
cută, că ministrulă nu a eliberată preo- 
țimea română gr.-orientală dela lucrurile 
publice, comisiunea organisătore pro
pune : congresulă cu părere de rău ia 
la cunoscință hotărîrea ministrului, er 
consistoriulă metropolitană se îndruma 
a înainta afacerea dietei ungare, care 
chiar în sesiunea actuală se va ocupa 
cu ună proiectă de lege în privința așa 
numiteloră robote. La propunerea pă
rintelui metropolită, propunerea comi
siunii se primesce fără exprimarea re
gretului.

Comisiunea organisătore mai rapor- 
teză apoi prin raportorulă ei P. Nemeșă 
în privința rescriptului ministerială des
pre numirea comuneloră în limba ma
ghiară în corespondențele bisericesc! 
cu alte organe publice, și propune, că 
dedrece între actualele împrejurări, mi
nistrulă totă nu’șl va schimba părerea, 
consistoriulă metropolitană să ia deo
camdată disposițiunile cele mai conve
nabile în acestă privință, er la timpă 
oportună să revină asupra obiectului. Se 
primesce.

In sfîrșită totă comisiunea organi
sătore raporteză prin raportorulă ei Par- 
tenie Cosma asupra proiectului de regu- 
lamentă pentru procedura la alegerea 
de protopresbiterl.

Deorece proiectulă din cestiune s’a 
tipărită și s’a distribuită între deputății 
congresuall, se privesce de cetită și se 
primesce dreptă basă pentru desbaterea 
specială.

Trecându-se la desbaterea specială 
a acestui regulamentă, titlulă și §-ulă 1 
se primescă fără desbatere. §-ulă 2 a 
produsă însă o discuțiune mai lungă, la 
care au participată deputății R. Patița, 
P. S. S. părintele metropolită, Stănescu, 
Desseanu, Lenger, Sorescu, Hamsea și 
Dr. Ilar. Pușcariu. Propuneri ce se abată 
dela propunerea comisiunii au făcută 
numai R. Patița; a propusă adecă, ca la 
alegerea de protopresbiterl să nu par
ticipe și deputațl aleși, cari nu aparțină 
protopopiatului respectivă.

Stănescu își motiveză apoi urmă- 
torea propunere:

„Deorece „Statutul organică“ tocmai 
referitoră la alegerea de protopresbiterl 
dispune principii generale numai, fără 
de a precisa și tote amănuntele, de unde 
s’a observată și se observă totă mereu 
că în practică se facă disposițiunî și di
vergențe supărăciose pentru credincioși, 
așa de esemplu în cestiunea atinsă de 
condeputatulă Patița, der regulată deja 
de congresă în 1886, — decă adecă ci
neva neaparținătoră de tractulu unui pro- 
topresbiterată pote seu nu fi membru 
în sinodulă protopopescă electorală? — 
Așa mai cu semă: cum are să se pro
cedă în casulă, unde alesulă protopres- 
biteră are să fiă totodată și parochulă 
alesă ală unei par ochii din centru? — 
Și considerândă, că tocmai acum este în 
lucrare ună regulamentă pentru o ase
menea procedură, care decă ar ave me
nirea să stabilescă ună procedeu uni
formă, care însă numai în acelă modă 
ar atinge scopulă, când de-o parte ar 
cuprinde tote conclusele congresului în 
acâstă materiă, er de altă parte s’ar 
bcupa și de cestiunile pendente; însă 
considerândă, că §-ulă 2, precum elă ni 
se presentă de comisiune, nici nu cu
prinde conclusele deja luate de congresă 
în anii ee mai nainte, nici nu se ocupă 
cu regularea mai mulțumitore a drep
tului de alegere a parochieniloră cu pro- 
topopă-parochă în centru, ore-cumva de 
după analogia procedurii la alegerea me- 
tropolitului-archiepiscopă propună: ca 

pre lângă indigetarea acestoră principii 
de explicare și executivă, § 2 să se re
lege comisiunii pentru chibzuire și pre
lucrare din nou.“

Punendu-se propunerile la votă, se 
primesce propunerea comisiunii organi
sătore.

Literatură.
Merinde dela școlă, seu învățături 

pentru poporu, culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgia Popa. Gherla 1888. 
Sub titlulă acesta a eșită de sub țipară 
în tipografia „Aurora" din Gherla ună 
opă, care pentru povățuirile lui valorose 
va ave să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecele nostre poporale. D-lu autoră 
a avută nimerita ideiă, de a publica 
prin opulă de față ună diară de șcălă, 
ce și-lă făcuse ca elevă de anulă I ală 
școlei poporale superiore din Câmpeni, 
va să dică pe când era în ală 4-lea ană 
de școlă. In acestă diară se cuprindă 
diferite impresiunl din copilăria, atâtă 
din școlă, câtă și afară de școlă; o co
lecția bogată de diferite povățuirl pri
mite dela învățătorulă său, pe cari au- 
torulă le-a prelucrată și desvoltată cu 
multă îngrijire. Cele mai fundamentale 
principii cu privire la morală, religiune, 
naționalitate, igienă, economiă, istoriă 
etc. etc. se află în acestă opă, așa că 
singură numai câteva din cele 32 ca
pitule, cum ar fi d. es. capitululă des
pre fumata, despre curățirea trupului etc. 
ar fi de ajunsă pentru a merita să nu 
lipsescă din nici o bibliotecă poporală 
românescă. Opulă cuprinde 289 pag. 8° 
și costă 1 fl.

Concentrările și manevrele armatei 
române.

Cetimîi în „Apârarea" din Bu- 
curescl:

Concentrările corpului I-iu d’armată 
s’au terminată.j

Reservele armatei permanente au 
fostă concentrate pentru dece dile, er 
regimentele de dorobanți au concentrată 
pentru 25 dile contingentele 1884 și 
1885, spre a li se da cea din urmă ins
trucțiune, urmândă a trece treptată în 
reservă.

Aflămă cu plăcere, că cu ocâsia 
acestoră concentrări s’a dată cea mai 
mare atențiune instrucției individuale, și 
omeni competențl ne-au asigurată, că 
s’au obținută resultatele cele mai satis- 
făcătore.

Contingentele cele mai vechi (1880, 
1881'și 1882)’ din reserva armatei per
manente, la 25 Augustă, diua de con
centrare, s’au presentată la corpurile 
loră (Regim, l-iu Linie și Batal. I-iu 
V enătorl.)

De îndată li s’a distribuită totă equi- 
pamentulă necesară și a doua di au în
cepută instrucția. Este îmbucurătoră a 
se vedea cum soldați liberați de 4—5 
ani, după două dile de instrucțiă nu se 
mai cunoscea că ună timpu așa de în
delungată lipsiseră din casarmă.

După noi, acesta este proba cea 
mai evidentă, cumcă li se predase cu 
stăruință și pricepere instrucția indivi
duală în timpulă serviciului de trei ani.

Din 4iua d0 26 Augustă,' corpurile 
avendă aprope efectivulă de râsboiu, au 
făcută exerciții asupra scolei de soldată 
de companiă, de batalionu și diferite 
eserciții de luptă.

Esactitatea cu care au răspunsă la 
chemare, disciplina și asiduitatea la ins
trucțiă a reserviștiloră, au fostă admi
rabile.

Acestă nouă ocasiune ne întăresce în 
convicțiunea, că reservele suntă nnă ele- 
mentă reală și puternică alu armatei 
nostre, îndestulă de instruită și la orice 
momentă gata pentru mobilisare. Decă 
spiritulă răsboinică reside în natura, în 
sângele poporului nostru, apoi și spiri
tulă militară vedemă că a prinsă rădă
cini în moravurile lui. Spiritulă militară 
ală unei armate este focarulă virtuți- 
loru militare; elă asigură acele victorii 
strălucite și durabile, elă face armatele 
puternice prin ordine și disciplină.

Reserviștii armatei permanente în 
diua de trei Septemvre s’au desconcen- 
trată pentru a se duce la vetrele loră 
cu aceeași liniște cu care s’au presentată 
la corpurile loră, după ce și-au reamin
tită întrega instrucțiă necesară infan
teristului.

D-nii generali Anghelescu și Cru- 
țescu, comandanții corpului de armată 
și ală divisiei, au rămasă încântați în 
diua inspecției de ținuta, disciplina și 
instrucția reserviștiloră armatei perma
nente.

Sistemulă nostru regională, organi- 
sarea depositeloră de recrutare, căile de 
comunicația, depourile de echipamentă 
și materiale etc. ne oferă mijlocele de 
a trece dela starea de pace la cea de 
resbelă cu repeziciunea de care nu se 
potă făli multe armate din Europa.

Regimentele de dorobanți ale cor
pului I-iu de armată avendă concentrate 
pentru 25 de dile contingentele cele mai 
vechi (1884—1885) s’au formată în bri
gade și au făcută diferite exerciții asu
pra reglementeloră tactice,- luptele și 
tirulă.

Nu putemu decâtă să ne felicitămă 
cu organisația armatei nostre teritoriale, 
ea nu este atâtă de costisitore ca armata 
permanentă și cu tote astea dorobanțulă 
are îndestulătore calități de soldată. Prin 
concentrările periodice este destulă de in- 
stuitu și disciplinată. Eără a lipsi dela 
modestiă, organisația armatei teritoriale,
— pe când la alte națiuni întâmpină di
ficultăți, ba chiar nu se pote aplica, — 
la noi, regimentele de dorobanți formeză 
masele de infanteria, care s’au pusă la 
încercare acum 11 ani și a căroră or- 
ganisațiă astădl este definitivă com
plectată.

Dela cele dinteiu dile de concen
trare, dorobanțulă nu se deosebea întru 
nimică de celă mai bună infanteristă, 
cu adăugire că: abnegația, tenacitatea 
și vieța sa rigurosă nu o pote suporta 
infanteria multoră națiuni din Europa,
— aceasta grație vieței laboriose a ță
ranului nostru, care petrece mai totă 
vera sub cerulă liberă, la arșița sore- 
lui, la vânturi și la ploi.

Brigadele divisiei I-ia au fostă con
centrate.

I-a la FiliașI, a 2-a la Craiova, er 
ale Divisiei a 2-a, a 3-a aprope de Dră- 
gășanl și a 4-a la Piatra.

In aceste localități au făcută diferite 
eserciții, er în dilele din urmă au mane
vrată una în contra alteia.

Brigadele J. și 2 sub direcția d-lui 
generală Cruțescu a menevrată și a 
avută lupte de întâlnire pe posițiunile 
de la FiliașI, TatomireștI, Valea-rea, 
Brădeștii de susă și de josă, MorăreștI, 
er brigadele a 3-a și a 4-a de sub direcția 
d-lui generală Vlădescu, pe posițiunile 
dintre DrăgășanI și Piatra.

Temele pentru lupte s’au dată șefiloră 
de brigade de dd. generali comandanți 
ai divisiiloră.

D. generală Angelescu comandantulă 
corpului de armată a asistată la aceste 
manevre, în dilele hotărîte.

La 19 Septemvre regimentele s’au 
desconcentrată.

Regimentele de Călărași asemenea 
au fostă concentrate mai întâiu pe regi
mente ș’apoi la Craiova în brigadă — 
unde i-am admirată pentru precisiunea 
cu care esecutau diferite formații pe 
escadrone, regimentă și brigadă.

Instrucția și caii călărașiloră noștri 
corespundă pe deplină la servițiile ce 
este chemată a îndeplini o bună cava
leria în timpă de râsboiu.

Cu ocasiunea acestoră concentrări 
și manevre, dd. comandanți ai mariloră 
unități au rămasă pe deplină mulțămițl 
de resultatele dobândite.

Din parte-ne simțimă o deosebită 
satisfacțiă și felicitămă din inimă cor- 
pulă ofițerescă, căci totă lumea scie că 
soldatulă este oglinda în care se reflectă 
cu cea mai mare esactitate oficerulă, 
care l’a instruită și care a sciută să-i 
inspire disciplina, sentimentulă datoriei și 
iubirea cătră țeră și tronă.

ULTIME SOIRI.
Din Roma telegrafiază cores

pondentul u. de acolo alu cjia.i’ulu.i 
„Independance Beige", cumcă unu 
diplomată l’âr fi asigurată, că 
orf-ce încercare a Franciei d’a 
transforma protectoratulă seu asu
pra Tunisului într’o anexiune a a- 
cestei țeri, formeză un casus foederis, 
care e preyecțută în modă hotă- 
rîtă în protocdlele alianței triple.

<“-----
In cercurile bisericesel din Bel- 

gradă se vorbesce, că episcopulă 
Nicanov, care refusă a trece în 
pensiune, are să fiă internată în
tr’o mănăstire. Episcopulă inten- 
ționeză să adreseze Regelui ună 
memorandă prin Mitropolitulă și 
să clarifice atitudinea sa în ces
tiunea divorțului părechei regesc! 
din punctă de vedere canonică. 
Schimbările personale în singura
tice consistorii se esecută cu ener- 

giă. Președintele consistoriului din 
Belgradă, Alexa Ilic, a și plocată 
imediată la loculă destinațiunei 
sale. Schimbările ce se facă ne- 
mulțămescăpreoțimea. T<5te aces
tea se facă din causă, că divor- 
țulă întâmpină pedec! în sînulă 
clerului.

Londra, 19 Octomvre. Se anunță 
din Constantinopole lui „Daily- 
News că proiectulă unei note 
colective a puteriloră asupra ces- 
tiunei bulgare a fostă părăsită din 
causa refusului Engliterei de a lua 
parte la negocierile ce fuseseră 
conduse la Berlină. Lord Salis
bury a făcută cunoscută d-lui de 
Bismarck, că dorirța Engliterei e 
de a continua politica sa de ab
ținere pentru totă aceea ce privesce 
Turcia din Europa.

Madridu, 19 Octomvre. Gu- 
vernulă spaniolă a primită soirea, 
că împSratulu Wilhelm va visita 
MadriduJă și Lisabona. Der data 
acestei nouă căletorii nu este încă 
determinată.

DIVERSE.
Poporațiunea Germaniei. In impe- 

riulîl germanii populațiunea era la anulă 
1866 de 24.831,396 suflete; în anulă 1885 
aceeași populațiune era de 46.855,704 su
flete, ceea ce dă pentru 19 ani o spo
rire de 9O°/o. In Francia dela 1801 pănă 
la 1881, va se Zică în 80 de ani, spo
rirea a fostă numai de 24%- Densitatea 
populațiunei în Germania este socotită 
în termină mediu cu 67locuitori pe chilo- 
metru pătrată.

Dinamită într’o țigară. Ună locui- 
toră din Nagy-Pal, în Ungaria, cumpă- 
rândă o țigară Cuba din trafica de 
acolo, o aprinse dela capătulă celă sub
țire, dedre-ce la cel’altă capătă elă o simți 
tare ca pietra. Abia a trasă însă câte-va 
fumuri, când țigara a explodată, rănindă 
obrajii și arZendu’i ochii bietului omă. 
Au fostă chemați medicii la momentă; 
obrazulă s’a putută mântui așa cum s’a 
putută, der ochii ’i-au rămasă arși. Cum 
a ajunsă dinamita în țigară? Neferi- 
citulă fumătoră are să intenteze procesă 
guvernului pentru vătămare corporală.

din 18 Octomvre st. n. 1888.
Cursulu pieței Brașovii

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă . „ 9.35 r 9.40
Napoleon-d’ori . . . „ 9.62 9.64
Lire turcescl . . . „ 10.90 H 10.95
Imperiali.................. „ 9.90 n 9.95
Galbini.................. „ 5.70 H 5-74
Scris, fonc. „Albina" 6"/0 „ 101.- H —.—

h n n 5%. „ 98— n 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 128— j, 129—
Discontulă .... 67s—8% pe ană.

Cursulu Ia bursa do Viena
din 20 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0 ....... 
Renta de hârtiă5°/0...........................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) , . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostii ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare.......................
Bonuri cu clasa de sortare .... 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 
Bonuri cu cl. de sortare..................
Bonuri rurale transilvane..................
Bonuri croato-slavone.......................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă....................................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghe dinului....................................
Renta de hârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă...................
Losuri din 1860 ........................... ....
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei .......................
Napoleon-d’ori ......... 
Mărci 100 împ. germane..................
Londra 10 Livres sterlings . . . .

101.60
92.55

146.75

97.75

115.25
104.50
104.50
104.30
104.40
104.30
104—

99.50
130.50

123.25
82.20
82.70 

110— 
140.30 
872— 
407— 
313.75

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI, piaru beletristicii și enciclopediciî-literarfr — cu ilustrațiuni.— Cursulîi XII. — Apare în 1 și 15 <ți 
a lunei în numeri câte de 2—3 c61e cu ilustrațiuni frumOse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
_  maj departe tracteza cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românii orii de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturorfi indivicțilord 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețul! de prenumerațiune pre anulu întreg! e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTLILU ROMĂNU. Ț)iaru bisericesc!, scolaru și literar! — cu ilustrațiuni. — Cursul! XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2*/2 — 3Vî c61e; și publică portretele și biografiile archiereilor! și preoților! mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, _ mai departe articlii din sfera tuturor! sciințelor! teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă-
torl și diverse ocasium, mai alesu funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiul! de a- 
menunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară.—Prețulu de prenumerațiune pre anul! întreg! 
e 4 fl,_ pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primesett gratistt totu altt patrulea esemplarl
dumeri de proSiă se trimitsa gratisia ori-cui cere.

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

Totti de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:

•«

I 
. I.

•V.. ■
’*• I
MV

Apologie. Discusiunl filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Pauli Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețull 30 cr.

Renascerea limbei românesc!în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. H. și HI. Prețull broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura UI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Un! voluml de preste 26 cole. Acest 
opl de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acești soiu apărute 
pănă acum — avendl și o notiță is
torică la fiă-care sSrbătore, care arată 
timpul! întroducerei, fasele prin cari 

7 a trecutl și modul cum s’a stabilit! 
respectiva sărbătore. Prețull e 2 fl.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. 7i. Rovinaru. Prețull 20 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețull 
15 cr.

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

Fântâna dorului. Novelă poporală 
Georgiu Simu. Prețull 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețull 10 cr.
Ultimulu Sichastru. Tradițiune de

Georgiu Simu. Prețull 10 cr.
Elu trebue să se însore. Novelă 

de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruțl. Prețull 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

de

de

din emigrarea lui Dragoșl. Novelă is
torică națională. Prețull 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanl 
Tanco. Prețull 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emest Le- 
gouve. Prețull 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantini Morariu. Prețull 50 cr.

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
dlpă Augustl Kotzebue, tradusă de 
Ioanl St. Șuluțl. Prețull 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Uni voluml de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țull reduși (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafir! și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanl Pop! Reteganu. 
Uni voluml de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, U, IU, IV, cuprind! materii 
forte interesante și amusante. Prețull 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economiă, 
industrii, comerciu și chemi!. Prețul! 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulu intuitivă în folosull 
elevilorl normali (preparandiall), a în
vățătorilor! și a altorl bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanl, profesori pre
parandiall. Prețull unui esemplarl cu 
porto francat! 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura ndstră pedagogică abia aflăm! 
vre-unl opl, întocmit! după lipsele 
scoleloru nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îll și recoman- 
dăml mai aleși directorilor! și învă
țătorilor! ca celor! în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximi Popi, profesori la 
gimnasiull din Năsăudl. — Manual! 
aprobat! prin ministeriull de Culte și 
instrucțiune publică cu rescriptull de 
datl 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețull 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de loan! Buteanu, 
prof. gimn. Uni voluml de peste 30 
cole. Prețull 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioanl F. 
Negruțl, profesori. Opl aprobați și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptull de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendi composițiuni de totl 
soiull de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multi folosi de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulu 
1 fl. 10 cr.

Nu mă uita, Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețull 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavrilă Ttifu profesori prep ar an- 
diall. Prețull 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumos! ilustrată. Prețull unui 
esemplarl broșuratl e 40 cr., legat! 
50 cr., legați în pânză 60 cr., legatu 
mai fini 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxl 1.50—2.50

Miculu mărgăritar^ sufletesc^. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoși ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețull unui 
esemplarl broșuratl e 15 cr., — legați 
22 cr., legat! în pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-(|eu urmați de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețull unui esemplarl spedatl 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusfi Christosu. 
Prețul! unui esemplarl legați și spe
datl franco e 15 cr.

$

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov!.


