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„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Octomvrie 1888 st. v. s’a deschisu nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri

jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unt anii 12 fl.

Pentru România și străinătate :

pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unu and 40 franci.

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

Domnii, cari se voriî abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Aiministrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovii, 12 Octomvrie v.
De când cu nenerocita ordo

nanță a ministrului ungurescu 
Tisza, d’a se urmări cu cea mai 
mare asprime tricolorul^ tradițio
nală ardelenesc^, organele guver
nului, încependu dela „măriile“ 
loru fișpănesc! și solgăbireesci pănă 
la ,, domniile44 loru ușieresci, au 
căutatu se’ș! câștige care de care 
mai multe merite patrioticescl, 
făcendu venetore după brene și 
panclice tricolore. Și în acestă 
„patriotică44 lucrare au fostu aju
tați gonacii guvernului cu vorba 
și cu fapta de sumedeniă de alțî 
agitatori, cari ’și-au făcutu din 
agitațiune o meseriă ca mijlocii 
de esistență.

Nu-i vorbă, niciodată guvernulu 
și organele lui, ca și ceilalți ne- 
numerați agitatori unguresc! n’au 
pututu șuieri brenele și panclicele 
nostre tricolore, precum nimicii 
ce e românescu și curatu arde- 
lenescu nu potu suferi; der de 

când cu. ordonanța, care le lasă 
deplină libertate d’a’și juca men
drele, acestă nesuferire s’a tra
dusă în pedepse cu bani și cu 
temniță.

In multe părți au foștii urmă
riți Românii, cari la ocasiuni săr
bătoresc! au pusii pe pălăriă tri- 
colorulu or! s’au încinsu cu elu; 
der și în acestă privință a tre
buită se esceleze totu pașalîculu 
lui Banffy.

Suntu vr’o doi ani și mai bine 
de când o nevinovată petrecere a 
Româniloru bistrițen! în luna Mai 
a fostu turburată de organele ad
ministrative și polițienesc! la or- 
dinulu „măriei sale44 fișpanului, 
pentru că călușerii au jucatu în 
costume naționale cu brene trico
lore venetu-galbenu-roșu. Nu s’a 
mulțămitu fișpanulu cu înscenarea 
acestui scandalu, îi trebuia jertfe 
și, în urma unui procesu intentat 
călușeriloru, voia i-s’a împlinită.

Românii au fostu condamnați 
și sentința viceșpanului or! mai 
bine c|isa a vice-pașei din Bistrița 
a fostă aprobată de vizirulă dela 
interne.

Precum amă comunicată în 
numerulă de er! ală „Gazetei44, 
Teofilu Grigorescu, fostulă înve- 
țetoră din Bistrița, er acum înve- 
țătoră în Jiăpușulă ungurescă, s’a 
dusă la Bistrița, ca se ’și facă a- 
restulă de 18 c|ile la care a fostă 
condamnată, și totă asemenea își 
voră împlini pedepsa și ceilalți ti
neri români, cari au fostă loviți 
de mânia pașei din Bistrița-Năse- 
udă, pentrucă în nevinovăția loră 
au crecjută că și în acestă țeră li
beră e omulă a purta ori-ce cos
tumă și a se încinge cu ori-ce breu 
îi place.

Der tinerii noștri români ’și-au 
făcut socotelafără fișpanulă Banffy, 
care le-a dovedită și le dovedesce 

la ori-ce ooasiune, că se scie în
capi de libertățile muscălescl. 
Mai lipsea ore altceva decâtă 
cnutulă, când organele adminis
trative și polițienesc! din Bistrița 
au fostă puse se smulgă femeiloră, 
la eșirea loră din biserică, hainele 
și brenele loră cu colori arde
lenesc! ?

Așa se scie purta cu Românii 
acestă „promovătoră ală culturei 
românesc!44, cum cu ună neruși
nată cinismă l’a calificată o foiă 
ungurescă care’nțelege libertatea 
cetățenescă totă ca Banffy.

Promoveză elă bre vieța ro- 
mânescă, când acelora, car! portă 
costumulă nostru națională și co
lorile ardelenesc! face se li - se 
deschi4ă ușile temniței? Este a- 
cesta libertate or! persecuțiune de
testabilă ?

Der nemulțămire și amărîciune 
semenă agenții guvernului ungu
rescă în brazda românescă, ne- 
mulțămiți voră fi și ei de r o dele 
ce le voră culege.

0 foiă austriacă oficioși contra Ungariei.
In urma amenințăriloră foiloră 

unguresc!, că Ungaria se rupe de 
Austria, îndată ce se va vede, că 
ministerulă Taaffe prin aducerea 
noiloră miniștri în cabinetă începe 
a realisa federalismulă, foile ce- 
hice au luată posițiun! contra Uu- 
gariei scriindă articol! forte vio- 
lențî, în specială fdia „Hlas44. 
Acum vine și fbia oficibsă „Mah- 
risch-schlesischer Correspondent44, 
și într’ună articulă inspirată, cum 
se crede din Viena, în contra Un
gariei și a guvernului ungurescă 
4ice:

Nu numai Ungaria, ci și Austria se 
bucură de independență în administrarea 
afacerilor^ sale interne. In cursulu aniloră 
s’au petrecută și în Ungaria lucruri, care 

s’arii fi pututu esploata în sensu dușmană 
pentru Ungaria. Der cei din Viena au 
preferită a ține la punctuln loră de ve
dere, că Ungaria e stăpână în casa sa 
și că o intervenire supărăciăsă nu pote 
să aducă folosă. Sprijinulă din partea 
organeloră ungurescl n’a fostă în casulă 
acesta necesară'și în Viena Jvocile ungu
rescl n’au făcută de astă dată nici o im- 
presiune deosebită. Guvernul ă ungu
rescă se pote provoca la libertatea es- 
primărei păreriloră și cu acesta se pote 
desbrăca de ori-ce responsabilitate. Der e 
cu totulă altceva, când cineva se ridică 
pănă la amenințări, că schimbări în mi- 
nisteriulă austriacă ară pute face nece
sară o schimbare a dualismului. In Un
garia e bine cunoscută, că în Austria 
se guvemeză după voința, după cugetulă 
împăratului. In specială numirea minis- 
triloră este ună dreptă ală coronei și 
ori ce atingere a acestui dreptă tre- 
bue respinsă cu cea mai mare hotărîre.

Chiar și în privința amenințării, că 
s’ar pute tinde la o schimbare a dualis
mului, suntemă deplină liniștiți. In ast- 
felă de cestiunl și afaceri suprema de- 
cisiune o are împăratulă Austriei și re
gele Ungariei, și foile ungurescl împușcă 
peste {elă, decă dândă espresiune proprie- 
loră simțăminte nutrescă parerea cu Un- 
gariă singură ar avâ se decidă asupra vii
torului monarchiei.u

La sferșitulîi articulului se pro- 
testeza în contra faptului, ca în 
Ungaria caută a se înfățișa totulu 
ca perfectu, ca modelu și ca fără 
prihană.

Cehii și Rușii.
„Narodni Listy44 publică tex- 

tulil unei adrese, ce cji°e ca au 
adresat’o președintelui sfântului 
sinodu din Petersburg diferite 
orașe, comune, reuniuni și singu
ratice persona cu ocasiunea tre- 
cerei coloniștiloru cehi din Rusia 
vestică la biserica ortodoxă și din 
incidentulu, că sino dulii 11-a con- 
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NIȚA DRAGA.
Schiță din vieța unui muncitorii.

Păuna intrase în casă. Ea era de totă fericită, 
și astădl, fiindcă era a doua di de Rosalii și se făcea 
jocă în Pajiștea mare, avea să mergă cu fetele acolo. 
Ea se uita la galbenii ce-i mai rămăseseră, își 
desfăta privirile uitându-se la ei, și cum scia ea bine 
că Chiva e pregătită din tote și că s’ar putea mărita 
numai decâtă, nu putea să’șl stăpânescă bucuria; și 
mai avea și altceva pe sufletă : Marina își făcuse două 
rochii nemțescl, și când se gândia că planulă ei 
de-a o îmbrăca nemțesce numai ai casei îlă 
cunoscă, nu mai scia ce să facă de voiosă ce era.

JȘC

Era așa pe la optă cesurl sera, când leica Păuna 
trecea „Podulă Crețului" și se întorcea acasă. Ală
turea cu fetele ei, ea arăta de totă tînără, așa de 
bine se păstrase, pe lângă tote năcazurile, ce le-a în
durată ; era ună felă de femee, care totdeuna arată 
bine, ună felă de femee trainică din fire.

Alte soțe de ale ei, cu care copilărise, erau 
sbârcite și urîte, atâtă le trecuseră năcazurile, der 
Păuna se păstrase bine, așa, că parcă dela etatea de 
29 de ani nu se schimbase de loculă locului. Acestă 
Ibu.

lucru nu este puțină pentru o femee, cu tote acestea 
Păuna nu’șl făcea multă dintr’asta și’șl vedea de tre- 
bile ei.

Pe la porți', pe lavițl, seu pe bolovani ciopliți 
stau femei mai în verstă, cari nu merseseră, seu cari 
se întorseseră dela jocă, și se uitau la trecători, și 
acum cum trecea Păuna lui Dragă, cu fetele ei, nu 
puteau să nu intre în vorbă, căci de, ori și cum, 
chiar fără să ai vr’ună cugetă, nu se pote să lași pe 
trecătoră nebăgată în semă, și cere buna-cuviință 
să cjicl vr’o vorbă, căci fetele mari suntă cinstea 
casei.

Decă trecea pe lângă vr’o portă, pe unde sta 
vr’o vecină cu care era în dușmăniă, pleca capulă în 
pămentă și nu se uita. Vrea să se arate, că nu’i pasă 
și că’i mai pre susă ca ea, seu, spunendă de-adreptulă, 
îi dă mâna să fiă sumeță.

Așa făcea ea, der fetele ei nu făceau totă ast- 
felă; cu deosebire Chiva, care era mai cu minte, da 
„bună vremea44 în dreptă și în stânga, după cum se 
cuvine dela o fată, care vrea să trecă că este mai 
desghețată.

Nu era lungă drumulă ce avea se-lă facă pănă 
acasă, de aceea nu s’a bucurată multă Păuna de mer- 
sulă acesta, care îi făcea inima să’i salte de bucuri o, 
căci odată într’ună anu se face jocă la crucea din 
„Pajiștea mare44 și cine scie câte se mai potă în
tâmpla, așa că nimenea nu pote sta bună și nimenea 
nu pote dice cu siguranță, că va mai merge ca vr’o- 
dată cu fetele la jocă.

Simția parcă și Păuna acestă lucru, căci pentru 
Chiva intrase în vorbă cu ună fecioră, er câtă despre 
Marina scia bine, că nu are să mai zăbovescă multă 
în prejma casei sale. Ea era sumeță, întocmai cum 
fusese și la jocă, și mergea mândră, de parcă n’o în
căpea ulița. I se părea că anume a eșită lumea pe la 
porți să o privescă, i se părea că are dușmane multe 
pentru fetele ei, și cu deosebire pentru cea din țeră, că
reia îi mersese vestea de parale ce a adunată și de bună
tatea casei în care se află. Așa’i omulă din firea lui, 
bănuitoră afar’ din cale, i se pare că lumea nu mai 
încape de elă, i se pare că toți îi voescă rău și îi 
suntă pismătarețî.

După ce-șl făcu drumulă pănă acasă, se opri 
înaintea porții, și îi venea parcă să nu intre, ca și 
cum ar fi gândită în sine: „la ce să intru, căci adl 
suntă Rosaliile, și cine scie când mă voiu mai întdree 
cu fete mari dela joculă din „Pajiștea mare44. Acestă 
gândă îi trecea Păunii prin capă și o umbră de mâh
nire se aruncă peste sufletulă său.

Când intră în curte, găsi pe bărbatu-său șecjendă 
pe prispă. Fetele deteră „bună sera14, der Păuna se 
uită numai la elă și, fără să dică ceva, intra în casă. 
In casă intra și Marina, der Chiva rămase lângă prispă 
și începu vorba cu tată-său. Ii spuse cine a fostă la 
jocă, îi spuse cum șl-a petrecută, îi mai istorisi din 
cele aurite și astfelă căuta să’i facă tată-său bucuriă, 
căci îlă vedea posomorită de totă.

„îmi pare bine Chivo44, grăi Niță după ce as- 
oultâ c bună bucată de vreme. „PănăeștI tînără să-ț
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cesu să folosescă limba cehă ca 
limbă a serviciului dumnecjeescu. 
In adresă se consideră trecerea 
coloniștiloru cehi la ortodoxismu. 
ca unu pasu importantă cu privire 
la apropierea spirituală și la unitatea 
slavă spirituală. Mai departe se 4ice 
în adresă :

Der și pentru noi, pentru cei rămași 
pe pămentulă patriei, vestirea limbei 
cehe ca limbă a bisericei are mare în
semnătate, fiindă că sfântulă sinodă cu 
acestă vestire a atribuita limbei nostre 
o însemnătate culturală, ce n’a avut’o 
niciodată în biserica catolică, și fiindă 
că sinodulă a ațîțată în inimile nostre 
o nouă scânteiă și puterile nostre le-a 
îmboldită mai departe la lupte pentru 
pământulă patriei nostre și pentru limba 
nostră maternă. Adresândă sfântului si
nodă cea mai sinceră mulțămită pentru 
acestă faptă atâtă de însemnată pentru 
poporulă nostru, precum și pentru în
tregii slavismulă, esprimămă speranța, 
că întrunii viitorii apropiată va răsuna 
cântată slavă și in bisericile nostre, precum 
răsuna sub Cirilă și Metodiu, precum și 
pe timpulă patronilor!! noștri, a sfintei 
T.ndmilla, a sfântului Venzel și a sfân
tului Procopiu.

SCntlLE DILEI.
Ministrulă Tisza promisese, ca mi

nistru' de finanțe, că în bugetulă anului 
1890 Ungaria nu va mai ave nici ună 
deficits. „Ellenzek44 admite posibilitatea 
acestei minuni, cum o numesce elă, der 
nicidecum nu se bucură de ea. In articululă 
său de fonda dela 22 Octomvre, numita 
foiă dice, că scăderea dificitului în Un
garia este întru tote indentică cu nimi
cirea totală a puteriloră materiale ale 
„națiunei44. După proiectulă prin care 
Tisza voiesce să scape Ungaria de defi
cite, forte multe din trebuințele culturale 
și materiale ale națiunei se reducă la 
minimum, în timpă ce dările se ridică la 
maximum. Se împedecă desvoltarea cul
turală și materială a „națiunei44 și’i se 
iau acesteia tote isvdrele de puteri, 
cu cari ar trebui să-și susțină institu- 
țiunile sale publice. Tisza rescumpără 
regaliile pe ună preță de nimica și prin 
acesta sărăcesce cu desăvîrșire clasa pro
prietarilor, ce și fără de asta era paralisată 
prin dările peste măsură urcate. Pe lângă 
astfelă de administrația financiară, sfîr- 
sesce „Ellenzek44, nu mai încape îndoelă 
că deficitulă se va șterge numai pe hârtia.

Tote bune, der de care „națiune44 
vorbesce foia kossutistă ?

* * *
Se scie, că guvernulă ungurescă a 

luată măsuri, ca se coloniseze Ceangăi 
pe ună domeniu de lângă Deva. Precum 
se comunică din acestă orașă, se așteptă 
să sosescă vr’o 30 de Ceangăi, ca să’șl 
ia în primire pămentulă ce li s’a dată 
și să’ncepă cu sămânatulă de tdmnă. 
Apoi se ducă îndărătă și la primăveră 
se’ntorcă cu familiile loră cu totă.

Crede guvernulă, că are să pape 
după ce’i lasă gura apă? Câtă e hăulă!

* * *
Ministrulă ungurescă de culte și ins

trucțiune publică face mereu curte pri- 
matelui Simor dela Strigoniu. Pănă acum 
ministrulă a cercetată de două ori pe 
primatele, avendă împreună discuții în
delungate, ală căroră obiectă se crede 
cu siguranță că-lă voră fi formată Ges
tiunile politico-bisericescl.

* * *
Primarulă din Cașovia a invitată pe 

representanții tuturora orașeloră din Un
garia la o conferință în cestiunea rega- 
lieloră pe diua de 24 Octomvre n. Con
ferința se ține în Pesta în sala casei 
comitatense. * * *

Ministrulă ungurescă de justițiă a 
proiectată pentru anală viitoră îmul- 
țirea personalului judecătorescă în anumite 
locuri, unde acesta se vede a fi neapă
rată necesară. Astfelăse simte necesi
tate de ună sub-jude în cerculă ală 
V-lea ală Budapestei; ună altă sub- 
jude la tribunalulă din Chezdi-Oșorheiu 
pentru resolvarea mai repede a cestiu- 
niloră urbariale și de proprietate; la ju
decătoriile de cercă ținătore de Pojună 
și Clușiu asemenea se simte necesitatea 
de a se îmulți numărulă sub-judiloră 
din causa îngrămădirei lucrului, și fiind-că 
singuraticele judecătorii de cercă voră 
trebui să servescă și în anulă viitoră 
tot-odată și ca judecătorii pentru cărțile 
funduare, avendu-se în vedere întregirea 
personalului necesară pentru acestă timpă, 
ministrulă de justițiă are de gândă să 
institue 2 posturi nouă de subjude, 4 
de subnotară și 5 de conducători adjuncțl 
de prima clasă a cărțiloră funduare.

Se va pune capătă restanțeloră ?
** * (

In Eăcăștia, lângă Hunedora, foculă 
a nimicită la 11 Octomvre n. totă avu- 
tulă la 5 economi.

Congresul! național! bisericesc!.
(RaportU specialii alU „Gaz. Trans.“) 

Sibiiu, 7/19 Oct. 1888.
Ședința a VII.

Presidiulă ordinariu. Ședința se des
chide la 10 ore a. m.

1. Se verifică protocolulă ședinței 
precedente fără observare.

2. Rămănândă in suspenso la auten- 
ticarea protocolului de alaltăerl auten- 
ticarea amandamentului făcută de E. 
Stănescu la §. 2. din Regulamentulă 
pentru procedură la alegerea de protopres- 
biter, se autentică acum. * 1 Amandamen- 
tulă era, ca comuneloră, cari prin alege
rea de protopopă îșl perdă dreptulă de 
a-șl alege pe parochulă loră, să li-se 
dea ună numără mai mare de membrii 
în sinodulă protopresbiterală. Acestă 
amandamentă însă a fostă respinsă deși 
era spriginită din multe părți, între a- 
acești spriginitorl a fostă cu deosebire 
deputatulă congresuală I. Lengeră, ca
rele a arătată, că prin amandamentulă 
deputatului Stănescu s’ar restitui în parte 
ceea ce s’a luată dela respectivele co
mune.

3. Președintele comunică exhibi- 
tele.

petreci, căci cu atâtă te alegi, sciu bine că după ce 
te-i mărita, nu te’i mai ține de jocuri, căci vei ave 
destulă de lucru cu casa ta; uite biata Trina, soru-ta, 
că-i măritată numai de 4ece ar^ Ș3 are C331C^ GOP33 totă 
ca ulcelele, așa încâtă nu are răgază să mai stea de 
jocuri. Așa’i omulă în lumea asta lăsată dela Dum- 
netjeu, ca totă în năcazuri să’șl ducă cailele. îmi pare 
bine Chivo/ repetă Niță și era mulțămită în sine că 
a fostă jocă frumosă și lume multă. După ce gătâ 
vorba, Chiva vru să intre în casă să se desbrace de 
hainele cele bune, să le întocmescă frumosă și să le 
așede în ladă.

Niță când văcju, că fie-sa intră în casă, îi făcu 
semnă.

„Ce mai spunea mumă-ta? Totă o trimite pe 
Marina la BucurescI?44

„Așa, taică/ grăi Chiva și intră în casă.
Niță clătină din capă, îșl ațînti privirea în josă 

și rămase astfelă pe gânduri multă vreme.
I se părea că’i încă totă tânără, căci cu gân- 

dulă mersese departe, tocmai în timpulă când era fe- 
cioră și mergea și elă la jocuri; parcă vedea în în
chipuirea lui pe toți prietinii din fecioriă, parcă era 
prinsă într’ună „brâu44 voinicescă, seu într’o „sârbă44 
și astfelă cutropită de aceste amintiri se însenină la 
față și părea așa de fericită, cum nu fusese pote nici 
în copilăriă. „Las’ să-și petrecă/ gândi elă în sine, 
și începu se se plimbe prin curte totă plină de acele 
^rumose amintiri. Când am fostă eu la jocă în „Pa

a) contractulă încheiată de represen- 
tanța fundațiunei lui Gozsdu cu familia 
Poonară pentru cumpărarea unei casse 
dela cea din urmă. — Se predă spre refe- 
rare Comisiunei speciale pentru funda- 
țiunea lui G-ozsdu.

b) Membrulă Oonsistoriului Metropo
litană Meletie Drăghiciu îșl depuse man- 
datulă ca membru în consistoriu. — Se ia 
spre sciință.

c) Petițiunea unui preotă spre a fi 
restituită în parochiă. Se predă Comisiu
nei petiționare.

4. Cav. I. Pușcariu face propune
rea a se înființa în sînulă Senatului 
epitropescă ală Oonsistoriului Metro
politană ună contabilă-controloră (exac- 
toră) pentru tote fondurile ce stau în 
administrarea și supraveghiarea Consisto- 
riului Metropolitană.

Se predă comisiunei organisătore.
Ordinea dilei.

5. Comisia verificatore propune ve
rificarea deputatului Eug. Brote alesă în 
cerculă Ilia cu reserva §-lui 15 din re- 
gulamentă.

Se primesce.
6. Continuarea desbaterii asupra 

Proiectului de procedură la alegerea de 
protopresbiteră.

a) Amendamentulă lui E. Stănescu 
făcută la §. 7. în ședința precedentă 
rămâne a se pertracta mai târdiu.

§§. 8. și 9. se primescă neschim
bați.

Deputatulă Zigre Ionă propune, ca 
după §. 9 să urmeze ună §. nou, în care 
se specifică cualificațiunea la postulă de 
protopopă.

Deputatulă Staneseu face propunerea 
când se nu fiă obligată candidatulă

ală
rea

a-șl documenta cualificațiunea cu ates
tate.

Deputatulă Mangra face propunerea, 
ca dreptulă de a statori cualificațiunea 
să’lă aibă numai congresulă.

Tote trei propunerile se predau co
misiunei organisatore pentru a le com
bina și a face propunere.

§. 10. Se primesce cu modificări de 
stilă și ștergerea cuvinteloră „foiă ofi
cială/ cari s’au înlocuită cu „foia me
nită pentru publicările oficiale.44

§.11. Se primesce cu modificări 
stilistice.

§§. 12. și 13. se primescă.
§. 14. Se primesce cu adauselefăcute 

de comisiunea org. prin referentulă său 
Partenie Cosma:

a) Se compune lista de candidare.
b) Toți cei cualificațl au să fie puși în 
listă de candidare.

§. 15. Se primesce.
§. 16. Se primesce cu modifică

rile :
a) „foiă oficială44 schimbată ca în 

§• io.
în locă de „deputată44 „membru 

sinodului protopopescă44 la propune- 
deputatului Zigre.
c) La propunerea deputatului De- 

seanu se primesce adausulă în finea §-lui 
„cu recepissă și foe de inmanuare.44

§. 17. Se primesce cu modificări 
stilistice.

§. 18. a provocată îndelungată des- 
batere.

Comisiunea org. : propune ștergerea 
cuvinteloră : „și eventuală-minte o între- 
gesce44 ; eră deputatulă Ii Lengeră pro
pune „eventuală întregesce și corege lista 
candidațiloră, decă s’au călcată disposi- 
țiunile §-lui 14.“

La votare s’a primită propunerea 
făcută de I. Lengeră.

Ca adausă la linia din urmă a aces
tui §., după propunerea deputatului Eug. 
Brote, se primescă următorele cuvinte: 
„er la verificarea membriloră ad hoc 
participă toți membrii sinodali. “

Asemenea se primesce la propunerea 
deputatului Bărcianu, ca alineatulă din 
urmă să se așede înaintea cuvântului: 
„Reclame44 din textă.

§. 19, 20 și 21 se primescă cu mo
dificări stilistice.

§. 22. Se primesce cu ștergerea cu
vinteloră: „se face alegere nouă și ur- 
mândă totă acelașă resultată44 după 
propunerea comisiunei.

§. 23. La acestă § comisiunea org. 
a propusă autenticarea protocolului nu
mai în fața sinodului și a recomandată 
ștergerea cuvinteloră celorlalte.

Congresulă a primită textulă ori-

jiște44, grăi elă mai tare, „eram de 23 ani, și stamă 
să rupă feru’n dinți/ isprăvi elă vorba și deodată din 
fericită ce se simțea se posomori la față. Parcă-lă 
plouase, așa se schimbă de repede, îndată ce aucli 
gura neveste-si.

Marinei i se făcuse rău, și Păuna umbla să-i facă 
de diochl.

„Am pățit’o44, dise ea și alerga după cărbini să-i 
stingă, ca nu cumva nedescântându’i să se încuibe 
vre-o bolă în osele fetei.

Niță băgă de semă acesta, și îi părea parcă bine 
că s’a întâmplată astfelă. I-ar fi părută bine să i se 
fi făcută și mai rău Marinei, ca să întârdiă cu ple
carea ei la BucurescI/

VIII.
pilele trecă una câte una și fiăcare di lasă o 

urmă în sufletulă nostru.
Marina s’a bolnăvită rău și a zăcută vr’o cinci 

săptămâni. Acum era mai bine, se ridicase din pată, 
umbla prin curte, der era slabă de totă.

Niță, când o vedea, ’i se făcea jale de ea, și 
deși o vedea în piciore, parcă totă nu se încumeta a 
crede că se va mai face ea cum era odată. „Decă 
s’ar fi întâmplată între streini, cine scie la ce m’așă 
fi mai putută aștepta/ gândea în sine și era cuprinsă 
de o amărăciune mare. „Pănă era sănătosă, totă mai 
câștiga și ea ceva, der acum ce va face?“^se întreba 
elă câte-odată și când se vedea și pe sine atâtă de 
slăbănogită, i se rupea inima, și nu se putea dumeri 

din pricina gânduriloră, ce năpădeau în sufletulă său.
„Parcă când îți vine ună rău, nu vine niciodată 

singură, ci totdeuna întovărășită de alte rele. Așa și 
cu casa nostră. Biata Trina, fiă-mea cea măritată, este 
cu o casă de copii, și astădl câștigurile suntă mici, și 
când mă gândescă că i-a dusă hainele și sculele din 
casă pentru dajdiă, îmi vine să-mi sfărîmă capulă 
de ciudă.44

Ce să mai dicl despre ună, omă care era cople
șită de atâtea năcazuri!

Der bună e Domnulă! Elă avea mai multe fete, 
și sci unde suntă copii mulțî la casa omului, nu se 
întâmplă răulă de-arândulă, ci icl-colea totă se mai 
presară câte ceva bine.

Pe Chiva o logodise cu ună tânără cum se cade 
și peste puțină avea să fiă nunta.

Bună, rea, cum va eși, destulă că acestă întâm
plare adusese bucuriă în casa lui Dragă și era voiosă 
sermanulă de nu scia cum să-și mai arate starea lui 
sufletescă. Câte-odată sta ceasuri întregi de vorbă 
cu vecinii, cu prietinii, și chiar cu svânturata lui ne
vastă, și de câte-orl era vorba, pe aprope seu pe de
parte despre căsătoriă, Niță Dragă spunea, că bună 
lucru este ca o fată să se mărite când îi vine noro- 
culă, „căci uite, decă la casa nostră a vrută Dum- 
nedeu ca să avemă nuntă, așa a fostă să fiă; etă și 
noi, adecă eu și nevasta, cum suntemă bătrâni, are să 
ne cadă bine, că avemă pe cineva, care să grijescă 
de neputințele nostre.44 (Va urma.)
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ginală, adecă protocolulă se pote au
tentica și prin o comisiune alesă.

După primirea acestui § deputatulă 
Zigre face propunerea, ca să se primâscă 
adausulă, că în acestă protocols ală si
nodului electorală comuna, care’șl perde 
dreptulă de a’șl alege pe parochulă său, 
să-și esprime dorința pe cine doresce de 
protopopii.

§. 24. Se primesce cu schimbări sti
listice.

Zigre propune a se regula dreptulă 
de apelă pentru scăderi formale la în- 
tregă actulă de alegere.

Patița propune, ca comisarulă să 
așternă actele la consistoriu în termină 
de 8 cjil®- '

Pavelă Miulescu propune în locă de 
8 dile „inmediată“, ceea ce se și pri
mesce cu delăturarea propunerei lui Patima.

Deseanu propune a se spune, „că 
în Consistoriu numai Consistoriu plenară 
este competinte pentru afacerile de ale
gere ale unui protopopă14, nu singurati
cele senate.

Propunerea Zigre și Deseanu se 
predau spre referare și propunere comi- 
siunei organisatore.

Cu acesta ședința se’ncheiă la iy2 
anunțându-se procsima ședință pe mâne 
la 10 ore.

Sibiiu, 8/20 Octomvre 1888.
Ședința VIII, se deschide punctă 

la 10 bre. Presidiu ordinară.
1. Se autentică protocolulă ședinței 

precedente cu puține schimbări.
2. Se comunică adresa sinodului 

eparchială din Caransebeșă pentru stir- 
pirea concubinateloră.

Acestă actă se transpune comisiu- 
nei bisericescl spre raportare.

3. Președintele comunică în cuvinte 
sărbătorescl, că mâne după sânta litur- 
giă se va ține în bis. catedrală parastasă 
pentru răpos. Metropolit Marele Andreiu 
și pentru mecenatulă Bisericei române 
gr. or. fericitulă în domnulă Emanuelă 
Gozsdu.

4. Deputatulă Mangra face propu
nerea, ca măritulă congresă să însărci
neze pe veneratulă Consistoriu metro
politană să pregătescă pentru congresul 
viitoră ună regulamentă, carele să con
țină dreptulă materială disciplinară cu 
respectă la preoțimea din întrega me- 
tropoliă.

Se transpune comisiunei organisă- 
tore spre referare.

5. TJrmeză ordinea dilei. Continuare 
asupra „Regulamentului de procedură 
pentru alegerea de protopopă. Rapor- 
torulă comisiunei organisătore P. Cosma 
comunică, că s’a ocupată cu amandamen- 
tele ce s’au făcută în ședința de erî la 
§-ulă 9 cu respectă la cualificațiunea 
candidațiloră de protopopă.

Comunică propunerea deputatului 
Zigre și dice, că comisia o recomandă 
ca propunere de sine stătătore, care 
însă să fiă aci pertractată fiindcă pre- 
gătesce mulțl alțl §§. — Se primesce. 
Apoi Zigre comunică din nou cuprinsulă 
propunerii cerendă „ca fiă-care can
didată de protopopă să aibă a) cualifi
cațiunea unui paroch de clasa I. — §. 
15 din regulamentulă pentru întregirea 
parochieloră, plus esamenulă de ma
turitate.

Acesta se primesce unanimă, b) fiă- 
care candidată trebue să aibă 5 ani de 
serviciu ,cu deplină succesă pe terenulă 
bisericescă seu scolariu (— adecă să nu 
fi fostă nici o plângere în contra lui — 
raportorulă).

Și acesta se primesce.
c) să se fi distinsă cu opuri literare 

pe terenulă bisericescă seu școlară.
La votare acestă punctă cade.
d) să se fi distinsă într’ună modă 

deosebită și constatată, fiă pe terenulă 
bisericesc fiă pe cel scolariu și atunci să fiă, 
de ajunsă și 3 ani de dile de serviciu.

Acestă punctă cu emiterea aniloră 
se primesce și se alătură la punctulă b. 
legându-se de acela cu particula „și“.

e) fiecare candidată trebue să aibă 

atestată de cualificațiune preoțescă; decă 
ar fi studiată teologia afară de metro- 
poliă, esamenulă de cualificațiune îlă va 
depune la consistoriulă acelei eparchii, 
în care doresce a fi alesă de protopopă.

Se primesce.
f) punctulă că aceste merite să fiă 

constatate de consistoriu prin un atestată, 
ce ar fi să i se dea candidatului, nu se 
primesce.

Se facă adause la acestă §. a) din 
partea deputatului Babeșă, că decă ună 
candidată s’a distinsă și faptele dis
tingerii sale au fostă constatate de con- 
sistiriu, se potă fi alesă și întărită și 
fără atestată de maturitate.

b) Deputatuliî Gallă și Deseanu pro
pună, ca disposițiunile acestea să nu se 
aplice la cei cari s’au preoțită pănă 
acuma.

c) Escelenția Sa părintele metro- 
polită, carele cedase mai nainte părin
telui Episcopă ală Caransebeșului, pro-' 
pune, ca ună candidată, carele ar ave 
merite deosebite, în lipsa de candidați 
cu esamen de maturitate, să potă fi ales 
și întărită și fără esamenă de matu
ritate.

Asupra acestoră propuneri s’a în
cinsă o desbatere de totă interesantă 
din punctă de vedere practică. Au luată 
cuventulă toți trei episcopii, apoi Dr. 
Gali, Desseanu, Popea, V. Babeșă, Stă- 
nescu, Dr. G-. Popa, Dr. Al. Mocsony, 
Dr. Gr. PopovicI, Sorescu, Mangra, 
protopopulă Roșea și alții, care pen
tru una, care pentru cealaltă propu
nere, respective unii pentru admitere și 
fără maturitate, alții contra intențiunii 
„fără maturitate.u

In foculă desbaterii unulă dintre 
protopopii cu gradă academică cu multă 
nevinovățiă și sinceritate, der cu forte 
puțină tactă, a pledată pentru o ideă 
greșită, că adecă acei preoți, cari vină 
dela facultăți streine cu gradă academic 
sS nu mai facă esamenă de cualifica
țiune. Deși tinerețele densului au aflată 
multă cruțare, totuși nu credă că va mai 
dori se se dea ansă la o asemenea dis- 
cusiune.

La votare s’a primită propunerea 
făcută de metropolitulă Mironă Romanul, 
eră celelalte s’au delăturată.

Aceste desbateri au ținută pănă la 
21/., ore, când s’a încheiată ședința, anun
țându-se proxima pe mâne, după ținerea 
parastasului.

Editoră și Redactoră’ responsabilă :
Dr. Aurel Mureșiana.

Reuniunea femeiloru române din 
comitatulu Huniădorei.

(Urmare și fiine.)

Membre ajutătdre și membri ajutători. 
1. Dr. Ioană Mihu, 2. Francisca Hossu 
Longină, 3. Dr. Alesandru L. Hossu, 4. 
Demetriu Lacatoșiu, 5. Alex. Olariu, 6. 
Serafinu Olariu, 7. Constantină Popă, 8. 
Nicolae Șinca, 9. Ioană Popă, 10. Avramă 
Păcuraru, 11. Alesandru Moldovană, 12. 
Ioană Papiu, 13. Dr. Lazară Petco, 14. 
Iuliu Herbai, 15. Augustă A. Nicbră, 16. 
Nicodină Ardeleanu, 17. George Moldo
vană, 18. Petru Paveloniu, 19. Eliă Zu- 
gravu, 20. Maria Zugravu, 21. Iuliu Suciu, 
22. Fira Popescu, 23. George Popă de 
BăsescI, 24. Ana Băluțiu, 25. Domnica 
Băluțiu, 26. Elisaveta Orăciună, 27. Pro- 
copie Herlea, 28. N. Tebanu, 29. Ioană 
Munteanu, 30. Niculae Olariu, 31. George 
Leluțiu, 32. Pavelă Porumbariu, 33. Ioană 
Roth, 34. N. Szânto, 35. N. Sztiopi, 36. 
Iuliu Telman, 37. George Băluțiu, 38. 
Isidoră Hirsch, 39. losefă Fekete, 40. 
Vasilie Neagu, 41. Teodoră Petrișoră, 
42. Ioană Untsch, 43. Iacobă Lupea, 44. 
George Dubleșiu, 45. Ioană Băluțiu, 46. 
Teodoră Crișianu, 47. George T. Măr- 
gineanu, 48. Ioană Drăghiciu, 49. George 
Berianu, 50. Avramă Băluțiu, 51. Carolă 
Szasz, 52. Ioană Mihu, 53. Nicolae a lui 
Iuonă Baciu, 54. Ioană Ilina, 55. Petru 
Simedru, 56. Niculae Barabanțiu, 57. 
Pinter Serafină. 58. Crăciună Cugireanu, 
59. Ioană Baciu, 60. Petru Beleiu, 61. 
Niculae Andreiu, 62. Zachariă Iuonă, 
63. T. Haneșiu, 64. A. Bercianu, 65. A. 
Armeanu, 66. Saveta Mariuțiu Fleșieriu, 
67. Iosifă Dumitru, 68. George Oprea, 
69. George Ioandrea, 70. Aureliu Tas- 
nașiă, 71. Maria Mihaiu, 72. Emilia Po
povicI, 73. Maria PopovicI, 74. Leontina 
Dobo, 75. Aurelia Vladă Barițiu, 76.

Rosa Popă, 77. Fran. Dorner, 78. Iose- 
fina Andreiu, 79. Maria Herlea, 80. Elisa 
Herlea, 81. Amalia Bârsană, 82. Anița 
Dreg ană n. Mihaiu, 83. Saveta Ștefană 
Basarabă, 84. Salomia Baboiu, 85. So
fia Vaideianu, 86. Maria Hurdițio, 87. 
Ana I. Arionă, 88. Rosa Lăzăroiu, 89. 
Cornelia Lupu. 90. Florea Crișca, 91. 
Agnesia Rimbașiu, 92. Teofilă Tulea. 93. 
Simionă PopovicI, 94. George PopovicI, 
95. Paulă Bordeaux, 96. Ioană Olariu, 
97. Arcadiu Olariu, 98. Nicolae Iuga, 
99. Alexandru Tulea, 100, Niculae Anca, 
101. Mihailă Oârmăzanu, 102. însoțirea 
de anticipațiune „Huneddra“, 103. George 
BardoșI, 104. Aurelia Popă, 105. Silviu 
Moldovană, 106. Ioană Săcăreanu, 107. 
Sabină BardoșI, 108. Nicolae Păcurariu, 
109. Georgina Drăgană, 110. Ioană Bu
nica, 111. Simionă Dragomiră, 112. Ia- 
cobîi Ambrosie, 113. Iacobă Iosifă, 114. 
M. Kohn, 115. Iacobă Ioană, 116. George 
Lupșia, 117. Niculae Nisca, 118. Iosifă 
Todosie 1. Dionisie, 129. Rosa Waldner, 
120. Ioană Ardeleană, 121. Maria Avram, 
122. Serafină Olariu, 123. George
Drăgană.

Va să dică:
1) Membre fundatore 29. 2) Membre 

pe vieță 39. 3) Membre ordinare 72. 4) 
Membre ajutătore și membri ajutători 
123; cu totulă 263.
Din tacse și contribuirî
s’au încasată .... 913 fi. 14 cr.
Carnete după sumele
elocate............................ 46 fi. 6 cr.

Cu totulă 959 fi. 20 cr.
S’au spesată respective 
reuniunea are materială 
în preță de................... 295 fi. 35 cr.
Deci Reuniunea are . . 663 fl. 85 cr.
bani gata și sufită elocațl la institutele 
„Ardeleana11 și „Hunedora“.

Aceste date ne îndreptățescă a 
spera, că reuniunea nostră are ună fru- 
mosă și binecuventătoru viitoră.

Așa să fiă.
linii membru ajutătorii.

SCIBI TELEGRAFICE.
Berlinu, 24 Octomvre. Comu

nicărilor făcute de „Fremdenblatt“ 
despre împingerea de trupe rusesc! 
spre granița austro-germană li se 
dă în cercurile instruite forte mare 
atențiune. Nimenea nu se ’ndoesce 
de perfecta temeiniciă a fapteloru 
comunicate.

Londra, 24 Octomvre. Se vor- 
besce, că între Germania și An
glia se urmeză tractări confiden
țiale pentru o acțiune comună în 
Africa ostică.

Bulgaria a fostu făcută a- 
tentă din partea unei puteri amice, 
ca se nu se strice cu Tțircia, 
debrece e aprope de a se stabili 
o înțelegere între Rusia și Turcia, 
în puterea căreia, în casu când 
s’aru ivi încurcături în Bulgaria, 
ară ave se intervină acolo trupe 
turcesc!.

BucurescT, 24 Octomvre. Mi- 
nistrulu-președinte a adresată, în 
urma unei botărîri a consiliului 
de miniștri, o cerculară cătră pre
fecți, prin care le dă ordină se 
se abțină dela orî-ce influințare ne
legală a alegătorilor cu ocasiunea 
alegeriloră parlamentare ce începu 
acjl, debrece cabinetulă pune celă 
mai mare preță pe aceea, ca în 
aceste alegeri voința națiunei se 
se esprime nefalsificată.

ULTIME SCIR1.
Roma, 22 Octomvre. Soirile 

nenorocirei întâmplate pe calea 
ferată între Grassano și Salan- 
dra suntă din cele mai grave. 
Nouă vagbne au fostă sfărîmate 
și patru îngropate. Pănă acum 
s’au scosă 70 de răniți și 90 de 
morțl.

Londra, 22 Octomvre. Se a- 
nunță din Constantinopolă cțiaru- 
lui „Daily-News“ că se facă silințe 
mari pentru a provoca o alianță 
între Rusia și Turcia.

Cetimă în „Românulă“: E 
vorba a se numi o comisiune, 
care să iacă planurile pentru for
tificațiile dimprejurulă orașului 
Buzău.

DIVERSE.
Unii funii monstru. „Militar Zeitung* 

anunță, că ună tună construită la Essen 
a fostă expediată pe o înpreunare specială 
de vagone, cătră Pola, prin Klagenfurt 
și Marburg. Tunulă acesta este unulă 
din cele mai mari cari au eșită din 
uzina Krupp; are o greutate de 48.000 
kilograme, și o lungime de 12 metri. 
N’a putută fi trimisă prin linia mai scurtă, 
Vilache-Tavris., din causa sinuositățiloră 
acestei căi și din neputința de a se sluji 
cu ună singură vagonă.

t ' f

Echipamentu nou pentru infanterie.
In ultima sesiune a delegațiuniloră s’a 
presentată ună nou model de echipamentă 
pentru infanteria austro-ungară, acestă 
echipamentă, dice „Revue du Cercle mili- 
taire“, a fostă definitivă adoptată. Ranița 
și marmita suntă acum mai ușore și 
mai micî; ranița este prinsă de centuronă 
prin două curele la spate și două din- 
nainte; nu stinjenește astfelă nici res- 
pirațiunea, nici mișcarea brațeloră. Două 
cartușiere suntă prinse de centuronă în- 
nainte, și o a treia, la spate, sub raniță: 
fiecare din cele d’întâiu cuprinde 20 de 
cartușe; capaculă pote fi dată înapoi cu 
o singură mișcare a mânei; cartușirea de 
la spate conține 60 cartușe. Toculă uneltei 
de pioneră și modulă de a’lă prinde au 
fostă simplificate. Mantaoa nu se mai 
portă de-a curmezișulă, ci se pune îm- 
prejurulă raniței. Gluga de cauciucă s’a 
modificată. Esperiențele cu sandalele 
(Hanfschuhe, opinci), dând rezultate bune, 
semi-cizma s’a desființată, și 6 menii ca
pătă o păreche de sandale și o păreche 
de pantofi cu ghete. Greutatea totală 
dusă de omă s’a redusă dela 28 și jum. 
kilogr. la 21, și numărulă cartușeloră s’a 
sporită dela 70, la 100. Noulă echipa
mentă se va distribui progresivă regi- 
menteloră care voră fi primită pușca cu 
magasine de 8 mm., modelă 1888.

Cursulâ pieței Brașovu
din 24 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă . „ 9.35 »* 9.40
Napoleon-d’orI . . . „ 10.90 M 10.95
Lire turcescl . . , „ 9.83 11 9.90
Imperiali.................... „ 9.90 n 9.95
GalbinI..................... „ 5.72 5-77
Scris, fonc. „Albina11 6a/0 „ 101.- n —.—

„ „ n &°/o „ . 98— ri 98.50
Ruble rusescl . . . „ 127— n 128—
Discontulă .... 6V3-8°/o Pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 23 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0...................................101.10
Renta de hârtiă 5°/0.............................. 92.—
împrumutul!! căiloră ferate ungare . 146.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 96.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră ierate de

o stă. ungare (3-a emisiune) . . 115.25
Bonuri rurale ungare..............................104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare ..... 104.40 
Bonuri rurale transilvane.........................104.50
Bonuri croato-slavone ........ 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă . . ............................... 99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

■ ghedinului............................................. 123.25
Renta de hârtiă austriacă . . ; . 81.75
Renta de argintă austriacă .... 82.40
Renta de aură austriacă......................... 109.80
LosurI din 1860 ........ 140.25. 
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 870.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 304.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 311.40 
Galbeni împărătesc! .......................... 5.78
Napoleon-d’orI......................................... 9.64l/2
Mărci 100 împ. germane...........................59.60
Londra 10 Livres sterlings .... 121.70
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Strada Căldărariloră Nr. 549 “XS 
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recomandă onoratului publicu din orașu și dela țeră unu deposits bogatu și bine asortată de coșciuge 
de metalu din fabricele cele dintâiu și cele mai renumite; mai departe tote feliurile de cosciuge 
de lemnu, cu deosebire imitațiuni de metalu de fasona nou, producțiune proprie, cununi pentru 
morminte, funde, panclici, îmbrăcăminte de morți, perine, ciarciafuri, fachiurî, papuci și tote cele
lalte obiecte necesare pentru înmormântări de tote feliurile și cu prețurile cele mai moderate. — 
Totodată primesce în cașuri de morte totă îngrijirea înmormântărei, precum e caru de gală seu 
carii negru, ciocli, eventuală decorațiunea odăiloru și a porților! și le socotesce cu prețurile cele 
mai moderate. Primesce mai departe transporturi de morți în tote direcțiunile și se află gata tote 
obiectele necesare pentru scopulă acesta. In fine orî-ce comandă privitore la înmormântări se primesce 

și se efectuâză coulantă și -prompt. 170,3-3

Rugămă pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponul! manda
tului poștală și numerii de pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Se deschide abonamentu pre analii 1888
la

77

i

AMICULU FAMILIEI, piară beletristicii și enciclopedicu-literarii — cu ilustrațiuni. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 
a lunei în numeri câte de 2—3 c61e cu ilustrațiuni frumbse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune

15 c|i 
ș. a. 
vieța 

socială a Românii ori! de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivi4iloru 
din familia, o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. f)iaru bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2V2 — 372 oble; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sferă tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiunî, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
mSnunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanțîi primesc! gratis! tot! al! patrulea esemplar!. 
dumeri de probă se triniHii gratisĂ ors-cui cere. 

WT A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania. ,
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Totă de aci se mai potă procura și următorele cărți din editura propnă:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români; 
învederite și rectificate de Dr. Gre-, 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 

■ falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Ună volumă. de preste 26 cole. Acest 
opă. de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sârbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fi.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. • Prețulă 20 cr.

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina 0. Z, Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

Elă trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

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

Hermanii și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

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

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

PetulantulQ. Comediă în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

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

Poesi i de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafir! și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 er.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

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

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

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normal! (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fi.J

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea, practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multi! folosii de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparam}!. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii prep ar an- 
dială. Prețulii 80 cr.

iftC,
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Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumoșii ilustrată. Prețuit! unui 
esemplari! broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de1 luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— ffumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumdse. Cu icone ffu- 
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov ii.
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