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Brașovu, 19 Octomvrie v.
Amu ajunsă timpuri, în care 

nu ne-a mai rămașii decâtu se 
plătimii dare și erășî dare.

Mulțămită risipei guvernului, 
imensei armate de funcționari, de- 
ficiteloră bugetare, datorieloru ne 
mai pomenite de mari ale statu
lui, defraudăriloră nesfîrșite, lă
comiei nemărginite a șoviniștilor 
unguri, cari în numele „ideii de 
stătu maghiară“ înghită milione și 
totă nu se mai satură, amă ajunsă 
se nu mai muncim decâtu pentru 
plata dăriloră de totă felulă în 
stată, în comitate și în comune.

N’a fostă destulă cu atâta, a 
trebuită se mai facemă și trista 
esperiență de-a vede impunendu-se 
comitateloi’ă românescl dare pen
tru o societate privată, cu sco
puri subversive, cum e reuniunea 
ardelenă de maghiarisare, ocrotită 
și patronată de guvernă și de or
ganele lui; de-a vede impunen
du-se dare comitateloră românescl 
pentru fondurile de pensiune ale 
slujbașiloră unguri, impuși și ei Ro- 
mâniloră cu forța de atotputernicii 
fîșpani și solgăbirei.

Și care e răsplata ce se dă 
poporului română în schimbulă 
atâtoră sarcine grele?

Nici respectulă ce se datoresce 
desvoltării simțului său națională, 
autonomiei bisericei și școlei sale; 
nici ocrotirea intereseloră sale 
culturale, morale și sociale; nici 
promovarea comerciului, industriei 
și agriculturei sale în interesulu 
bunăstărei materiale; nici împăr
țirea slujbeloră în stată, în comi
tate ori în comune, amăsurată nu
mărului poporațiunei și inteligenței 
române: nimicu din tote acestea 
nu’i e dată Românului să guste, 
pentru că așa e voința guvernului, 
a organeloră sale și a agitatori- 
loru ejiariștî și kuluregyletiști.

E durerosu să vecji că nu se 
găsesce nici ministru, nici $iară, 
nici unu organă ală guvernului, 
care să aibă atâta simță de uma
nitate, încâtă să protesteze și să-lă 

cuprindă indignațiunea de atâta 
dispreță de greaua muncă a po
porului.

E forte durerosă să vec|i de- 
că$endă la atâta înjosire o parte 
a societății, maghiare anume cea 
care stă în strînse legături cu gu- 
vernulă, cu euristica și cu dife- 
riții agitatori unguri, ca în Solnoc- 
Dobeca, Hunieddra, Ternava mare 
ș. a., încâtă și în cele mai rare 
cașuri — când adecă se mai ridică 
câte o voce în contra nenoroci
tului curentă șovinistică — să te- 
roriseze și să silescă a se arunca 
în abisulă șovinismului chiar și 
acei rari omeni de bine mai pu
țină înveninați de acestă nenoro
cit curent, de 'temă numai că să nu 
li-se impute, că ar sta în conivență 
cu elementulă nemaghiară.

Acestă curentă distrugetoră, 
încuragiată de guvernă și de în- 
tregu aparatulă oficiosu și neofi- 
ciosă de care dispune, a adusă 
ac|i lucrurile acolo, că poporulă 
română e lăsată pe mâna celui 
dinteiu venită a’i impune sarcine 
de totă felulă, tără nici o consi- 
derațiune cătră dreptu, lege și 
simțulă de umanitate, sarcine din 
care nu i-se face nici o parte, 
deărece menite suntă a servi sco- 
puriloră contrare tuturoră intere
seloră lui de v îță.

Astfelă amă ajunsă ac|î de 
ni-se iau mereu, ni-se iau în in
finită dări drepte și nedrepte, le
gale și nelegale, pentru stată, co
mitate, comăne, pentru fonduri 
de pensiuni unguresc! ca în Hu- 
nedora și alte părți, pentru reu
niunea de maghiarisare și peste 
totă pentru cultura maghiară ca 
în Solnocă-Dobeca, Ternava mare 
și în alte comitate.

In fața acestoru lapte, e cu
rată ironiă, decă foile ungurescl 
cu agitatorii unguri mai susțină, 
că poporulă română nu e apă
sată și că e egală îndreptățită.

Din Bulgaria și Grecia.
In 27 Octomvre s’a deschisă So- 

brania bulgară. In discursulă tronului, 

rostită de însuși principele Ferdinand, 
acesta îșl esprimâ speranța, că deputății 
se voră distinge printr’o activitate lumi
nată și fecundă pentru binele națiunii, 
prin devotamentă și alipire cătră patriă 
și coronă. Causa bulgară, dice mesa- 
giulă, se consolideză din (fi. în efi, mul
țămită păcii generale și ordinei și liniș- 
tei din țeră. Deschiderea liniei ferate 
Țaribrod-Sofia-Vacarel, construită de 
Bulgari cu bani bulgari, și încă în mo
mente grele și critice, a mărită creditulă 
țârii și a legată capitala ei cu celelalte 
orașe mari din Europa, dândă streiniloră 
putință de a cunosce mai deaprope națiu
nea și d’a apreția sacrificiile și silințele 
ce și-le dă paclniculă și laboriosulă po
potă bulgară pentru progresulă său mo
rală si materială, și pentru ocrotirea 
libertății și independenții sale. Primirea, 
ce poporulă i-a făcut’o principelui în 
călătoria sa întreprinsă prin Bulgaria, 
dovedesce credinciosă afecțiune și devo
tamentă pentru patriă și pentru persona 
sa. Dela suirea sa pe tronulă bulgară, 
dice principele, instrucțiunea și armata 
au făcută progrese însemnate în desvol- 
tarea loră. Armata se află la înălțimea 
situațiunii și la trebuință va sci răspunde 
speranței și încrederei ce patria și tro
nulă le-au pusă în ea. Sobrania va ave 
să se ocupe în sesiunea acesta cu pro- 
iectulă de lege pentru organisarea servi
ciului sanitară, proiectulă de codă penală, 
■proiectulă pentru succesiuni, proiectulă 
pentru greutăți și măsuri ș. a.

In aceeași di s’a deschisă și camera 
Greciei. In discursulă său Regele mul- 
țămesce țărei pentru dovedile de iubire 
ce. le-a primită cu ocasiunea jubileului 
său. M. Sadice, că situațiunea financiară 
este escelentă; constată progresele săvâr
șite în armată și în marină și dice că 
în timpă de pace progresele săvârșite 
suntă cei mai buni apărători ai dreptu- 
riloră Greciei. Der decă va isbucni ună 
răsboiu, Grecia va proba, că n’a neglijată 
nimică în interesulă apărării naționale. 
Regele anunță apoi logodna principesei 
Sofia de Prusia cu Principele moștenitoră

SOIRILE BILEI.
Din Pojună se telegrafiază, că Pri

matele stărue pe lângă locuitorii de 

acolo, ca să persiste în speranța, că voră 
obține o a treia universitate ungur (iscă, 
pentru care celă mai potrivită locă ar 
fi, după părerea Primatelui, Pojunulă. 
Primatele să fi declarată cu ocasiunea 
călătoriei sale în Pojună, că în privința 
acesta intrase în seridse învoell cu răpo- 
satulă ministru Trefort, care stăruia pe 
lângă Primatele, ca, în schimbulă unui 
edificiu din Budapesta, se dea ună pa
iață ală său pe sema universității. In- 
voelile dintre Trefort și Primatele ară 
fi ajunsă departe, decă nu 11-s’ară fi 
pusă în cale starea critică a finanțeloră 
statului.

** *
Curia r. a resolvată în fine pro- 

cesulil ce se continua timpă de 32 de 
ani între familia contelui Lazar și între 
2 comune din Săcuime pentru dreptultt 
de proprietate asupra băilor u dela Bor secii. 
Familia Lazar a perdută procesulă și 
astfeliu dreptulă de proprietate asupra 
băiloră a rămasă definitivă comuneloră 
proprietare de pănă acum.

** *
Din Roșia se scrie diareloră ungu

rescl, că în urma unei investigațiuni ri- 
gurdse s’a descoperită, că colectorulă 
comunală de dare de acolo, Csora Sandor, 
cunoscută pănă acum ca omă conscien- 
țiosă și dreptă, în decursă de 10 ani a 
defraudată câte-o anumită, sumă în fiă- 
care ană din banii colectați de elă. 
Soirea acesta a produsă o impresiă de- 
primătore, deorece colectorulă era re
cunoscută ca omă de omeniă. Suma 
baniloră defraudațl se socotesce cam la 
3000 fl., din cari se speră, că celă pu
țină o parte se va restitui din averea 
defraudantului, ce s’a și pus sub secuestru

** *
Cu ocasiunea înaintăriloră dela 1 

Noemvre, au fostă înaintați în armata 
comună: Colonelulă Teodoră Seracin, co- 
mandantulă brigadei de inf. 59, la gra- 
dulă de generală; căpitanii de eh 2 
Olimpiu Pistrilă din reg. 2 de inf. și 
Dioniu Sabailă din reg. 64 de inf. la 
gradulă de căpitană cl. 1; locotenentă 
Nicolau Ceușianu din reg. 64 din inf., 
Iuliană Brote din reg. 62 de inf., Aurelă 
Predovid din reg. 64 de inf., Nicolau 
Băilă din reg. 63. de inf., Iosifă Mușteiu 
din reg. 50 de inf. și Alexandru Zurzulu
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(2)
11 eu a Sandului.

Novelă din poporil.

Era ffumosă fata Sandului. Mulți 
flăcăi se băteau după ea, și mai multă 
ca toți Florea lui Popică. Ce folosă însă 
decă elă nu’și era lui’șl stăpână, așa 
diceu omenii, așa vorbea sătulă, și vorba 
satului adevărată era. Numai Vilucă ală 
lui Costană și Mărina verișora lui Florea 
sciau de lacrimile lui, de nâcasurile și 
jalea lui. Multe’i spunea Mărina lui Vi
lucă și multe vorbea acesta cătră fiica 
lui Bulbucă. Vorba ceea, din gură’n 
gură se face povestea.

In aceeași di, în care feciorulă bo
gătanului Popică o pățise, la casa lui 
Bulbucă se petreceu lucruri ciudate.

„Ce se-i facă, mamă? Florea ml-e 
dragă, mi-e dragă mai alesă că-lă sciu 
bună, răbduriu, frumosă și jucăușă bună. 
ErI, di de Duminecă, când amă înche

iată joculă, m’a luată pe mine și pe 
Mărina și ne-a jucată de sâ i-te în
chini. “

Așa vorbea fata lui Bulbucă mamei 
sale Lunea, după ce gătară de strînsă 
bobulă și mazărea din câmpă.

„Hei, draga mamei, ce folosă de tote 
astea? Florea-i totă Florea!“

„Voinică, frumosă și drăguță," (fise 
fata. „Totă ce mâ neliniștesce e că de 
câteva ori l’am vâdută trecendă ,în josă 
nebăgendă în semă pe nimeni.u

„VedI asta-i, fiică dragă!"
„Der ml-e dragă, mamă, de....u
„Sâ fi tu pe pace, că vomă sci noi 

sâ-i facemă și lui apa. Haide sâ cer- 
nemă de moră. Acuși vine tată-tâu dela 
câmpă și ne pune pe focă de va sci 
c’amă furată vremea lui Dumnecleu.u

Lelea Safta și fiica intrară într’o 
cămară și s’apucară de lucru. Mai târ- 
diu betrâna scirici de feliulă dragostei 
lui Florea și se făcu nevâtlută. Pe semne 
s’apropia sera și trebuia sâ-și vedă de 
trebuii, căci și Telegă, sluga, nimeri dela 

hotară și argatulă Filucă încă se arătă 
ca sâ-i asculte poruncile....

Și fugi iute Filucă pănă la Sandu 
și veni și spuse, că elă se află la moră 
c’ună sacă de măcinișă, er Ilena e sin
gură. Și bine scia Veta lui Pârjolă, 
prietina fetei lui Bulbucă, sâ iscodescă 
minciuni, precum că Bena zace de morte, 
și sâ le spună Mărinei, er Mărina sâ le 
spună apoi lui Florea, și la vremea ho
tărâtă s’o scotă pe Ilena, totă cu min
ciuni despre Florea, pănă la pariază și 
sâ povestescă multe nimicuri, în vreme 
ce Florea simțea fiorii morții în casa lui 
Sandu; er când tatălă Benei era aprope 
de casă, ea sâ fugă pe altă parte și sâ 
dea semnă printr’ună fluerată lui Te
legă, schimbată ca o ciumă, sâ iesă din 
casa Sandului.

Tote astea se petrecură fără soirea 
și cunoscința Ilenei și a tată-sâu, fiindă 
puse la cale de cei cari n’o puteu suferi 
pe ea, cea mai frumosă din sată; și apoi 
totă ei sâ-șl râdă de Florea și sâ scor- 
nescă vorbe, că’n casa Sandului a um

blată ună strigoiu, o dihaniă urâtă.
Bine-i umbla lelii Safti și reu îi 

cădeu Benei și lui Florea trebșorele 
acestea.

II.
Patru dile mai avea Florea lui Po

pică pănă ce sâ-șl pună traista, ’n băță 
și sâ pornescă la drum, așa suna porunca 
împârătescă. Patru dile încă mai putea 
Ileana Sandului, cea din urmăȘ oră ] ite, 
sâ caute la Florea în ochi, sâ-i spună 
că-lă iubesce, că de dragulă lui plânge 
și codrulă și plugulă, și tote fetele din 
sată și mai multă ca tote ea, Beana, ce 
avea elă mai scumpă.

„Ce vieță chinuită și amară o se 
aibă elă în cătăniă!“ îșl dicea Beana 
învertindă fusulă încărcată cu tortă, 
cum sta în pragulă porții, căutândă în 
susă ca doră sâ zărescă pe Florea ori 
fiă și numai umbra lui.

Cum o sâ trecă peste patru clile 
vieța loră odinioră atâtă de fericită! Ni
mică nu va râmânea din tdte, afară de 
aducerile aminte ce-i voră împresura pe 
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din reg. 64 de inf. la gradulă. de că
pitani cl. 2; cadeții Ionii Popovic! din 
reg. 31 de inf. și Adolf Basarabă din reg. 
50 de inf. la gradulă de sublocotenenți. 
Apoi căpitanii Michailii Ivanovict, și Teo
doră Sucliy din reg. 2 de inf. la gradulă 
de maiori, celii dinteiu in reg. 62 și 
celă de-ală doilea în reg. 82 de inf. Co- 
lonelulă Emilii cav. Perin de Wogenburg 
e numită comandantă ală reg. 2 de 
infanteria. ** *

In clilsle trecute oficeri bulgari au 
cumpărată în Segliedinti cu prețuri bune 
cai pentru armata bulgară.

*
* *

Localulti Redutei din locu e închiriat 
pe anulă întregă de directorulă de teatru 
Wolff, care va juca cu trupa sa aci în 
carnevală. Directorulă Wolff a încredin
țată partea economică d-lui Geist birtaș, 
er administrațiunea locaHtățiloră lui 
Gustav Hedwig (strada Scheiloră Nr. 118), 
care dispune de sală pentru baluri, se
rate, nunte ș. a.

Jji* *
Ministrulă comună de finanțe Benja

min .Kallay, care călătoresce acum prin 
provinciile ocupate, ajungândă la 16 
Octomvre n. în Mostar, puse de se vesti 
în orașă că densulă în diua următore 
între 10 și 12 ore primesce pe ori și 
cine, precum și petițiunl. Ministrulă vrea 
să cunoscă în modulă acesta dorințele 
și plângerile poporațiunei.

La noi de asemenea lucruri nu se 
pomenesce, mai alesă când e vorba de 
dorințele și plângerile poporațiunei ne
maghiare.

¥* *
Ună ărecare Constantină Bokk din 

Budapesta a lăsată Kulturegyletului ar- 
deleanti 20,000 fi.

Păcată de bani, că se dau pentru 
scopuri atâtu de neumane.

*
*

O scrisore cu 1480 fl., trimesă prin 
poștă din Csaba la Viena, nu se găsesce 
nicăerl. Cercetările de pănă acum n’au 
dată nici ună resultată positivă. Scri- 
sorea a ajunsă în Budapesta, și de acolo 
s’a espedată mai departe, der n’a ajuns 
la destinațiune. Se crede, că s’a perdută.

Congresul! naționalii bisericesc!.
(Raportă specialii alti „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 12/24 Oct. 1888.
Ședința a XIV, 12/24 Octomvre.
Deschiderea la 5 ore p. m. Presi- 

diulă ordinari u.
ț. Se autentică protocolulă ședinței 

precedente.
2. V. Băbești face mențiune de lă- 

sământulă „Trandafiră“ pentru tinerimea 
de confesiunea gr. or. din întregă mo- 
narchiă. Testamentulă răposatului Tran- 
dafiră sună, că y3 parte a averii sale 
să se folosescă pentru tineretulă din Ar- 

deală. Administrația e pusă sub îngri
jirea Patriarchului serbescă din Car- 
lovitz.

Face propunerea, pe care Congre- 
sulă o și primesce, ca Esc. Sa Metro- 
politulă să aibă voiă a face pașii nece
sari la patriarchulă serbescă din Car- 
lovitz, pentru partea ce se cuvine tine
retului ardeleană de rel. gr. or.

Ordinea dilei:
3. Comisiunea organisătore prin ra- 

portorulă său V. Babeșu comunică Congre
sului, că a studiată propunerea deputa
tului Ioană cav. de Pușcariu, ca Consis- 
toriulă metropolitană înainte de întrunirea 
Congresului să provoce pe deputatulă 
alesă în 2 cercuri a opta pentru unulă 
și a ordona nouă alegere în celă rămasă 
vacantă.

Propune a se delătura acestă pror 
punere și a se trece la ordinea dilei. — 
Congresulă primesce propunerea comi- 
siunei.

4. Totă comisia organisătore prin ra- 
portorulă din punctulă precedent propune, 
ca membrii Consistoriului metropolitanu, 
cari suntă în vieță și nu și-au depusă man- 
datulă de membrii, să fiă realeși și pe 
periodulă proximă de 3 ani, eră în lo- 
culă celoră răposați său demisionați să 
se alegă de nou anume:

a) în senatulă bisericescă ună mem
bru preoțescă din diecesa Aradului ca 
membru ordinară.

b) în senatulă epitropescă ună mem
bru ordinară preoțescă din diecesa Ca
ransebeșului, și

c) în senatnlă școlară doi membri 
suplenți mireni din archidiecesă.

Partea primă se primesce. Pentru 
partea a doua se otdineză votarea prin 
ședule.

După îndeplinirea votărei se alegă 
de membrii scrutinatori deputății Dr. 
Ilarionă Pușcariu, Ignatie și EmilănBa- 
beșă, cari se retragă în o odaiă laterală, 
eră Congresulă continuă ședința.

Comisiunea petiționară prin depu
tatulă Todea dă cetire mai multoră pe
tițiunl, cari neaflându-se la. forulă com
petentă, se transpună acelora spre a fi 
luate în considerare.

Aci însemneză, că s’a cetită și pe- 
tițiunea protopopului Simeonă Popescu 
pentru grabnica deslegare a causei sale 
disciplinare. Acestă afacere s’a trans
pusă Consistoriului archidiecesană.

Deputatulă Brote din acestă inci
dență a făcută apelă cătră Escelența Sa, 
ca să caute a se deslega acestă causă 
câtă se pote mai în grabă.

Escelența Sa Metropolitulu spunândă 
căușele întârdierei, a promisă, că va face 
totă posibilulă ca causa ■ să se decidă 
câtă mai în grabă.

Cererea fostului cancelistă metro
politană Petroviciu, carele cere ună 
ajutoră, a fostă respinsă, lipsindă fonduri 
pentru asemenea ajutore.

6. Comisiunea financiară prin rapor- 

torulă Dringău raporteză despre starea 
financiară a metropoliei și despre fon
durile ce aceea le afiministreză. Tote 
s’au aflată în stare bună, pănă la tăerea 
unoră cupone, cari tăindu-se prea târdiu, 
au cășunată unei fundațiunl o pa
gubă de 9 fl. 40 cr. Acestă pagubă s’a 
propusă și Congresulă a primită, ca să 
o restitue amploiații cari au cășunată 
paguba.

7. Membrii însărcinați la punctulă 
4 cu facerea scrutiniului raporteză, că 
s’au alesă:

a) în senatulă bisericescă deputa
tulă George Crăciunescu. protopopă în 
Belintă

b) în senatulă epitropescă Pavelă 
Miulescu protopopă în Ciacova și Filipă 
Adamă preotă în Jamă, fără ca vre-unulă 
să fiă întrunită majoritatea voturiloră

cj.în senatulă școlară s’au alesă 
domnii Dr. I. Mihu și Dr. Barcianu.

Ordinându-se de nou alegeri pentru 
senatulă școlară între candidați! numiți 
sub b) scrutinatorii raporteză, că depu
tatulă Pavelă Miulescu a întrunită din 
62 voturi 40.

Președintele enunță pe Pavelă Miu
lescu, protopopă în Ciacova, de membru 
alesă în senatulă epitropescă, pe George 
Crăciunescu protopopă în Belintă de 
membru ord. în senatulă bisericescă, pe 
care Es. Sa Metropolitulă în înțelegere 
cu ceilalți doi Episcop! îlă și întăresce 
în acestă funcțiune din punctă de vedere 
canonică.

In fine enunță ca alesă în senatulă 
școlară pe Dr. Mihu și Dr. Barcianu.

8. Biroulă dă cetire proiectului de 
spese și diurne ale deputațiloră, care se 
statoresce cu 6434 fl. 43 cr. împărțiți 
pe trei diete.

Finindu-se ordinea dilei, Escel. Sa 
președintele comunică, că agendele Con
gresului suntă finite, adreseză apoi cu
vinte de mulțămită deputațiloră pentru 
zelulă, bunăvoința și înțelepciunea, cu 
care au luată parte la afacerile acestui 
Congresă, și declară sesiunea Congresului 
de încheiată.

Deputatulă Dr. Iosif Gall mulță- 
mesce Escelenței Sale pentru înțelepta 
și neobosita conducere a ședințeloră și 
desbaterile congresuall, accentuândă, că 
dela acestă conducere a depinsă în 
partea cea, mai mare resultatulă con- 
cluseloră.

Congresulă erumpe în nesfârșite „să 
trăiescă Esc. Sa Metropolitulă“, er Esc. 
Sa replica „să trăiescă Conștituționa- 
lismulă“.

După acesta la 9 ore sera au ple- 
.cată toți deputății în tote părțile țării, 
părăsindă Sibiiulă o. parte însemnată 
din deputați chiar în aceeași seră.

Iii alo doilea pașalM alo Ini Bai®.
Solnocu-Dobeca, 24 Octomvre 1888. 

„Biru-i greu, podvada-i grea11.
In 16 1. c. s’a ținută adunarea de 

tomnă a comitetului comitatensă. Intre 
obiectele acelei adunări, s’au pertractată 
două obiecte însemnate, care reclamă 
publicarea, unulă pentru lumina ce o 
răspândesce asupra gradului moralităței 
în care a decădută societatea și altulă 
pentru noua greutate ce o-a adusă asu
pra contribuențiloră acestui comitată.

Comitatulă Clușiului a făcută o adresă 
la dietă pentru împedecarea căsătoriilor 
nelegiuite seu concubinateloru și o-a 
trimisă și comitatului nostru se-o spri- 
jinescă. Comisiunea administrativă însă 
hotărîse să se ia simplu spre sciință, se 
se pună „ad acta“, și aci e caracteris
tica morală. Acestă comisiune față cu 
ună rău ce amenință societatea cu dis
trugere, s’a arătată nepăsătore! In adu
narea comitetului însă, acestă scandalu 
morală nu s’a putută trece cu vederea.

"Gabrielti Mânu adv. a făcută pro
punerea, ca să se ia spre sciință cu păr
tinire acea adresă. Propunerea și-a 
motivat’o cam-așa:

1) Din punctă de vedere alti drep
tului, pentru că prin concubinată (vad- 
hâzasâg) omenii ’și reguleză relațiunile 
vieții prin înlăturarea culpabilă a ordi- 
nei de dreptă, și prin acesta se ignoreza 
și se vatămă în modă păcătosă ’dreptulă 
positivă; eră căsătoria e relațiune de 
dreptă și ca atare trebue să se încheiă 
totdeuna pe basa dreptului.

2) Părtinescă adresa Clușieniloru și 
din punctă de vedere umanitara, pentru 
că concubinatulă prea de multe-ori se 
întâmplă pe ruinele căsătoriei legiuite; 
muerea legiuită se vatămă în drepturile 
și posiția sa în modă dură și fără cru
țare, ceea ce e în contra legei și în 
contrastă și cu umanitatea; der concu
binatulă e periculosă și fatală și pentru 
pruncii născuți în urmarea acestei rela- 
țiuni anormale, cari pe lângă aceea că’s 
urmașii unoră părinți relativă timbrați, 
voră fi totdeuna lipsiți de receruta cres- 
cere religiosă, îngrijire și iubire familiară ; 
der decă s’ar și împărtăși de ele, acesta 
se va întâmpla totdeuna pe contulă 
drepturiloră pruncului legiuită.

3) Părtinescă adresa și din punctă 
de vedere socialii, căci societatea pe cei 
ce trăescă în concubinată îi întâmpină 
totdeuna cu orecare răcelă, ca să nu 
dică chiar că-i cadă spre greutate, eră 
față cu pruncii născuți din o atare re
lațiune păcătosă, aibă ei ori ce calități, 
totdeuna se țină în anumită distanță.

4) Părtinescă adresa și din punctă 
de vedere alti statului, pentru că basa 
statului totdeuna a fostă și va fi fami
lia legiuită. Dela fii, cari nu și-au câș
tigată dela părinți legiuiți iubire, cres- 
cere, învățătură și simță de dreptă și 
nici nu le-au putută învăța, nici sta- 
tulă și societatea nu le pote pretinde 
acelea dela ei. Dealtmintrelea scimă, 
că viâța familiară stabilă și de dreptă 
formeză stată puternică, și decăderea

amândoi, departe unulă de altulă. Visu
rile norocului înșghebate în sufletulă ei, 
au să se ștergă, să piară. Ilusiile ce le 
au răsărită în cale ca ună cârdă de pa
sări primăvăratice de-odată cu dragos- 
tile loră au să shore, căci tomna a so
sită. Durerea pentru pierderea lui are 
să-i pricinuescă o veclnică mustrare, de 
ce ieri sera n’a fostă în casă când Flo- 
rea iubitulă ei a venită să-i spună, că 
mai are patru dile, după care porunca 
împărătâscă îlă va răpi din brațele ei. 
Ea îi vedea, în oglinda părăului luminat 
de radele lunei, figura lui cuminte, vidiă 
și curată ca picurii apei, și cum vedea 
și gândea ea aceste, parcă nisce valuri 
mari și negre de umbre ale desnădăjdu- 
irei simția că-i apasă inima și mintea.

Ileana vărsa lacrimi. îșl aducea aminte 
de povețele mamei sale, să nu scape 
nici odată din vedere, că Dumnedeu e 
sprijinulă tuturora, și se mai liniștea 
blânda copilă. Der gândindu-se că ce 
o să facă fără elă, în culmea înduioșă- 
rei simția parcă despicându-i-se fruntea 

și sdrobindu-i-se inima.
„Nenorocită a fostă zodia, în care 

m’am născută!“ îșl dicea bieta Ilenă. 
Câte clădiri trebue să se dărîme, câte 
măriri să se sdrobescă de porunca îm
păratului și câtă norocă să perdă ea pe 
urmele lui! Firea întregă i-se părea în
trupată în elă, și acum din tote nu mai 
rămânea nimică, nici măcară o slabă 
mângăere! Se mai gândia și la aștep
tare. Der așteptarea ei pote să fiă de
șertă. și atunci ea slăbită o să îmbrân- 
cescă sub greutatea durerei. N’o să mai 
p<5tă nici plânge, și vieța ei amăgită 
pote să i-se pară o veclnică povară. Din 
câte au fostă odată n’o să se mai în- 
torcă nimică, n’o să • mai vedă ni - 
mică . . . .

In vreme ce ^gândurile aceste tre- 
ceu ca fulgerulă prin mintea Ilenei, la 
casa lui Popică aceeași supărare, ace
eași,mâhnire era. Lelea Sera scotea of
tări, badea Popică cerca să împartă 
mângăerl, în vreme ce Florea se gătea 
să iesă din casă.

Prin sată în josă trecea feciqrulă 
bogătanului Popică, fără să’șl mai arun
ce ochii înlături. Viluca, prietinulă său, 
îlă urmări pănă la ună locă șl-apoi se 
reîntorse strigândă după Florea: „Ilena 
te are dragă, der cu greu o se fiă 
a ța.“

Florea, mișcată de glasulă acesta, 
stete locului și se uită înapoi. Nu vădu 
pe nimeni, da însă cu socotela, că cine a 
fostă.

„Se qote să nu fiă Ilena a mea? 
Ce-o mai fi și asta, Domne ?u îșl dise elă, 
apoi plecă înainte la drumă.

In scurtă vreme ajunse lângă părău. 
Se trase dup’o salciă și se uită bine 
dincolo. In casa Sandului nu se vedea 
lecă de lumină. Tușă odată s’audi 
scârțăitulă ușei. Ilena, care mai înainte 
torcea sub frăgarulă din mijloculă curții, 
prindendă de veste, că e cineva în apro
piere, eși să vedă decă nu cumva e Flo
rea, și-lă strigă pe nume.

Lui Florea i-se părea, că i-se întu
necă vederea, că-i furnică ceva prin corpă 

și de mișcată, ce era, nu putu scăte 
graiu. Ilena mai strigă odată. Atunci 
elă, fără să răspundă, sări părăulă, păși 
spre ea, o îmbrățișa și dreptă răspunsă 
la a treia întrebare a ei, „tu ești?“, o 
săruta cu focă.

„Păcată de dragostea nostră, Ilenă 
Ce folosă, că mâne, poimâne o să plecă 
la cătăniă“, dise Florea.

„Ard’o foculă!"
„S’o ardă, Ilenă dragă. Der ce să 

ne mai plângemă ? Dragostea nostră nu 
mai e ca odată, când, decă ne întâlneamă 
și căutamă desă să ne întâlnimă, sciamă 
să fimă noi de noi, să ne spunemă unulă 
altuia foculă dela inimă. Pare-mi-se, că 
tu ori eu nl-amă mai lăsată năravulă. 
Aseră te-am căutată, și ce să vedl, dragă 
Ileno? Era pe-aci să mă prăpădescă....“

Ilena tremura. Sprîncenele ’i-se în
crețiră, de genele ei lungi și negre atâr
nau bobi de lacrimi și suspina adâncă.

Florea bine înțelegea.
In clipa înse, când voiau să lămu- 

rescă lucrulă, nimeri badea Sandu cu 
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vieții familiare cășunezi de ordinarii și 
decăderea statului.

Acestă propunere, pe lângă o moti
vare atâtii de rațională și cu temeiu, 
maioritatea o-a primitii. Și — semnă 
ală timpului de decădere — s’a aflată 
o minoritate nu neînsemnată, care era 
pe lângă propunerea comisiunei admi
nistrative, ca să se pună lucrulă la do- 
sară. Caracteristică!

(Va urma.)

Sinafluln protop. ur.-caL alî trrtlni 
CojOIM.

Din Câmpiă, 26 Octomvre 1888.
Sinodulă protopopescă de tomnă 

ală tractului Cojocna a fostă convocată 
în comuna Juculă superioră pe dii a de 
25 Octomvre n. c. Au luată parte la 
elă toți preoții din tractă, afară de doi, 
cari și-au legitimată prin scrisori absen
ți ele loră.

Sinodulă s’a deschisă la orele 9 a. 
m., prin d-lă protopopă Ioană Hossu, 
care luâ presidiulă. Dintre obiectele mai 
momentuose pertractate în acestă sinodă, 
mă mărginescă a aminti pe scurtă ur- 
mătorele:

In sensulă programului, împărtășită 
de timpuriu celoră interesați, mai întâiu 
de tote s’a discutată asupra efectului 
măsuriloră luate în sinodulă anului tre
cută cu privire la stîrpirea concubina- 
teloră.

Cetitorii acestui prețuită Jiară ÎȘÎ 
voră fi aducendă aminte, că în sinodulă 
din anulă trecută ală acestui tractă 
s’au luată cele mai eficace măsuri pen
tru stîrpirea concubinateloră, în urma 
cărora cu adencă mulțămire sufletescă 
potă să vă spună,. că, după cum s’a cons
tatată în sinodulă de ăstă timpă, con- 
cubinatele au scădută mai de totă.*)

S’a desbătută după acesta asupra 
§§-loră 4 și 53 din statutele fondului 
școlastică tractuală, presentate în sino
dulă tractuală ținută la Corpadea. § 4 
ș’a modificată, er § 53 s’a lăsată afară 
cu totulă, și astfeliu statutele se voră 
trimite Prea Ven. Ordinariată Metropo
litană spre aprobare.

S’a discutată pe lângă acestea și 
asupra altoră mai multe cestiunl de in
teresă practică, s’a raportată despre 
starea școlei, despre purtarea morală și 
oficiosă a învățătorului, s’au controlată

Dintre hotărîrile luate anulă trecută 
reproducemă pe cea mai remarcabilă, 
care sună astfeliu: „Să se formeze în 
tote comunele reuniuni de onore, în cari 
să potă intra numai bărbați cu purtare 
morală exemplară și cari din tote pute
rile să lucreze pentru stîrpirea imorali
tății din poporă, avăndă mai vertosă să 
lucreze contra patimei beției“. Amă 
dori să scimă, decă s’au făcută ceva 
pași pentru punerea în praxă a acestei 
lăudabile hotărîrl? — Bed.

oarulă încărcată cu paie depăpușoiu, trasă 
de două văcuțe.

Indrăgiții îșl luară „ndpte bună“ și 
Florea pleca. Elă nu se mai gândea, 
decă a făcută bine ce a făcută, când i-a 
spusă Ilenei închipă de mustrare, că ieri 
sera a căutat’o și.... Se gândea însă
Hena cu atâtă mai multă. Vorbele lui 
Florea „âseră te-am căutată....“ i-se în
tipăriră astfelă în minte, astfelă îșl lega 
ea inima de ele, încâtă diua-noptea se 
gândea, decă nu cumva Florea, din pri
cină, că aseră ea a lipsită, o să ridice 
bănuieli în potriva dragostei ei.

Trei dile trecură ca fulgerulă.
A patra di Ilena mea să-lă scie pe 

Florea plecată. De cătră seră ea-lă aș
tepta, dâr elă nu mai sosia. „Ce-o mai 
fi Domne, elă să mergă dimineță și să nu 
vină să ne luămă rămasă bună’!“ dicea » 
feta Sandului stândă erășl în pragulă 
porții. „De nu vine elă, o să mergă 
eu“, și vorbindă acestea întră în 
casă.

Cuprinsă de neastempără Ilena um- 

libelele privitore la solvirea contribu- 
țiunei bisericei, școlei, porțiunei cano
nice , solvirea echivalentului etc.

Sinodulă s’a încheiată după 2 ore 
p. m. Vorbirea de închidere a d-lui pro
topopă Hossu a fostă totă atâtă de po
trivită și alesă, ca și cea de deschidere, 
mulțămindă celoră presențl pentru con- 
cursulă ce l’au dată întru resolvirea mo- 
mentuoseloră cestiunl din programă, 
precum și pentru viulă interesă ce-lă 
manifestă față cu aceste sinode, pe cari 
le cerceteză cu atâta punctuositate, pe 
lângă tote neajunsele ce adesea 11-se 
pună în cale.

Timpulă nu’ml permite de astă-dată 
și nici nu credă că ar fi de lipsă a mă 
ocupa mai amărunțită cu venerabila per- 
sonă a d-lui protopopă Ioană Hossu, 
căruia îi datorimă prosperarea acestui 
tractă protopopescă pe terenulă comunei 
conlucrări și a solidarității naționale. 
Faptele d-lui protopopă Hossu suntă 
multă mai bine cunoscute publicului ro
mână, decâtă să aibă lipsă de lauda mea. 
Ceea ce voiu să mai amintescă înainte 
de încheiarea raportului meu este plă
cuta datorință, ce ml-o impune senti- 
mentulă de recunoscință față cu d-lă 
preotă Nicolau Cosma din Juculă supe- 
rioră, unde s’a ținută acestă sinodă, care 
pe lângă tote că stimabila-i soțiă este 
bolnavă în pată, a avută bunăvoința a 
întruni la ospitala-i mesă pe toți membrii 
sinodului. D-lă Cosma n’a cruțată nici 
o jertfă pentru mulțămirea deplină a os- 
pețiloră săi. La mesa d-sale s’au ros
tită frumose toaste în onorea Escelenței 
Sale Metropolitului Vancea, a protopo
pului Hossu, a d-lui Cosma etc., din a 
căruia simpatică casă ne-amă depărtată 
eucendă cu noi cele mai plăcute amintiri.

Câmpenulă.

Coresmflența „Gaz. Trans.1*
De sub „Petra Pintii“ ni-s’a trimisă 

o corespondență,' în care nl-se descrie 
îmormentarea regretatului notară română 
Ioană Filipu din Libotină, despre care 
scimă, că a fostă împușcată în diua de 
12 Octomvre, bănuițl fiindă cu comiterea 
acestui omoră doi Unguri din aceeași 
comună.

Corespondentulă ne spune, că o 
îmormentare atâtă de imposantă nu s’a 
mai pomenită în acele părți. Poporă 
numărosă din sată și împrejurime s’a 
grăbită a da ultima onore multă iubi
tului loră decedată, luândă parte la îmor
mentarea lui, ce s’a oficiată prin d-lă 
protopopă gr.-or. Samuilă Cupșia, înso
țită de 10 preoți gr.-or. și gr.-cat.; pe 
lângă poporulă numărosă se aflau încă 
la îmormentare mai mulțl cantori din 
satele vecine, 5 notari, 2 subnotarî, ca 
colegi ai răposatului, precum și alțl mulțl 
inteligențl români între cari și mai mulțl 
Maghiari. Actulă îmormentărei a durată 
dela 1 oră p. m. pănă la 5 ore. Pe ră- 

bla încoce și încolo, mai cu trebă, mai 
fără trebă. Ii era friuă să iesă din casă, 
fiindcă Sandu pururea îșl ținea ochii 
pironiți pe ea și’i cam pricepea gându
rile.

Tată, mă ducă numai pănă călea și 
vină îndată. Mă lași, tată?“

„De ce drăguță ?“
Am o vorbă cu Veta lui.Pâijolfl, 

o vorbă, scii, trebl de-ale feteloră.“
„Mai bine di că țl-e de Florea“, răs

punse Sandu zimbindăși se sculă. Făcu 
câțiva pași în susă și în josă prin casă, 
îșl îmbrățișa fata și ca și când prin sem- 
nulă acesta i-ar fi disă „du-țe“, eșiră a- 
mendoi. Sandu Să-’șl prindă văcuțele la 
cară, ca să-’șl aducă puținele paie de 
păpușoiu ce le mai avea în bucățile de 
pămentă de după moră, er Hâna, ca să 
mergă unde o ducea gândulă și inima.

(Va urma). 

posatulă îlă deplângă 4 copii și nemân- 
găiata-i soțiă Lucretia n. Perția, care a 
rămasă în stare binecuvântată.

Corespondentulă ne spune totodată, 
că reposaiulă a fostă ună Română vred
nică, iubită și iubitoră de nemulă său; 
lăsă în urmă-i o avere frumosă, care 
după unii se evaluezăla50—60 mii florenl. 
Mortea neașteptată și prea timpuriă a 
bunului Română Filipă a făcută să ră
mână numai promisiuni multele daruri, 
ce răposatulă avea de gândă să le jert- 
fescă pe altarulă națiunei sale; cores
pondentulă nostru însă e în firma spe
ranță, că ceea ce reposatulă n’a putută 
să facă, va face familia lui, Jseu 'elă pu
țină copiii lui ajungendă odată majo- 
renl se voru grăbi a eternisa memoria 
tatălui loră, ridicândă în amintirea lui 
acelă sfântă și nobilă monumentă mani
festată prin fapte, pe care tatălă loră 
n’a apucată să și-lă ridice.

Dinparte-ne cjicemă regretatului re- 
posată să-i fiă țărina ușoră. Tot-odată 
ne luămă voe a da espresiune dorinței 
nostre, ca tinerulă studentă Nechita, fi- 
ulă reposatului, ce studieză acum în gim- 
nasiulă de stată din Baia-mare, să 
fiă dusă , celă puțină pentru cla
sele superiore, la ună gimnasiu româ- 
nescă, pentru ca să se cultive în limba 
lui maternă, ce, după cum nl-se scrie, 
a fostă atâtă de iubită de regretatulă 
său tată.

Literatură.
„Meseriașulu Românii/ foia pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună și 
costă pe 72 ană 60 cr. seu 2 franci. E- 
ditoră și Redactoră: Bartolomeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meseriașiloră români în Brașovă. 
— Nr. 20 dela 15 (27) Octomvre conține : 
Pedepsirea învățăceiloră dela meserii; 
Lege pentru meserii în România; Cosi- 
torulă, Zinculă, de A. St.; Domnulă 
Destremeaux (romană, tradusă din fran- 
țusesce); Feliurite pentru meseriași; Scirî 
economice și industriale; Multe și mă
runte ; Diverse; G-lume; Oonchiămare; 
Concursă; Anunță etc.

„Școla și Familia/ fi ă pentru pă
rinți și învățători, apare în Brașovă o 
dată pe lună și costă 2 fl. pe ană seu 
6 franci. Redactoră: Ioană Bariu. — Nr. 
6 dela 1 (13) Octomvre conține: Limba 
maternă în scola poporală, de I. Dariu; 
Principiile generali ale învățământului 
(Didactica); Este de Hpsă a se propune 
gimnastica la fete ? de I. D. Petrașcu; 
LecțiunI din învățămentulă religiunei în 
scolele primare, de Iosifă Aronă; Invă- 
țămentulă intuitivă; Bibliografia; Di
verse; Posta red.

„Convorbiri literare^ din BucurescI 
cuprinde în Nr 7 dela 1 Octomvre ur- 
mătorele: Transiția de A. C.; Emanci
parea Țiganiloră, de G. Sionă; Scrisori 
din Italia, de X. Y. Z. ; Câteva cestiunl 
metodologice (fine), de Ștefană Velovan; 
Lascară Viorescu, trad, de A., după 
Wilhelm de Kotzebue; Hărții vechi 
(Două foi de destre din secolulă XVH 
și XVJH), de G. I. Lahovari; Nimfa tî- 
nără Leuco..., Strofe (poesii) de Duiliu 
Zamfirescu; In Bacchum, In arborem, 
Ad Augustum Caesarem (poesii), trad, 
din Orațiu de D. C. Ollănescu; Biblio
grafia.

SCniî TELEGRAFICE.
Berîinu, 31 Octomvre. Pe câtă 

este cunoscută, alegerile bărba
ților! delegați pentru campania 
electorală (Wablmânner) în Prusia, 
n’au adus! nici o schimbare în
semnată în raporturile diferitelor! 
partide. Orașul! Berlin! a ales! 
liberali-progressiști.

Bruxella, 31 Octomvre. Epis
copii belgian! au trimis! cătră 
Papa Leo XIII o adresă, în care 
pretind! în numele catolicilor! 
din Belgia restabilirea statului 
papal!.

O "a. zwuiTii ă_

Aurelu C. Popovici și Maria Ana 
Poltu îșl voră celebra cununia loră re- 

ligiosă Duminecă în 4 Noemvre 1888 St. 
n. la 1172 bre a- m. în biserica gr. or. 
la „Sânta TreimeK din Viena I, Fleisch- 
markt.

DIVERSE.
Dobitoce bețive. Forte multe ani

male nu numai că suntă iubitore de 
beuturî alcoolice, der suntă atâtă de pa
sionate, încâtă încâtă încercă tote mij- 
locele numai să potă obținea beutura 
dorită. Astfelă maimuțeloră din Dafur, în 
Africa, le place grozavă berea și caută 
orî-ce mijlocă să o potă obține. Ele 
se îmbată de ea, totă asemenea pre
cum se îmbată omulă. In stadiulă acesta 
suntă forte lesne de prinsă. Astfelă omenii 
întrebuințeză acestă mijlocă anume spre 
a-leprinde. S’auvădută și cloțanl, cari beu 
cu mare plăcere spirtuose; mai cu semă 
.în pivnițele de vinuri, unde se varsă 
seu crepă prin accidentă vre-o bute, 
cloțanii consumă beuturî cu mare 
poftă. Nici animalele domestice nu se 
sfiescă de beuturî spirtuose. Unii stă
pâni au.încercată să obiclnuescă pisicile și 
cânii la astfelă de beuturî. Mulțl papagali 
beu rumă, și elefantulă preferă să bea 
arrak, cailoră și măgariloră le place be
rea. Nu numai că aceste animale beu 
cu plăcere spirtuosele, dâră unele din 
ele sciu chiar să distingă calitatea 
beuturei. Se spune despre ună Oran- 
gutană, căruia îi plăcea tote felurile de 
rachiuri, pe când ună chimpanză, prefera 
și alegea numai vinurile cele mai bu
ne. Buffon spune despre ună oran- 
gutană, de Borneo, care cunoscea vi
nurile bune, când găsia câte-o butelia 
de vină de Malaga o bea pănă la cea 
din urmă picătură. S’a observată la urși 
îmblândițl plăcere mare să bea șampa- 
niă. Paserile se delecteză cu grâne 
muiate în spirtă. Unele albine se îmbată 
de suculă deosebiteloră flori. Urșii și alte 
animale mănâncă cu plăcere struguri, de 
cari se îmbată. Tocmai ca și între omeni, 
să gâsescă și între animale beutorî pasio
nați, cari moră în urma efecteloră, ce le 
are acestă pasiune. Buchner descrie 
ună orangutană, care a murită după ce 
beuse o buteliă de rumă pe care o 
furase.

Cursulu pieței Brașovă
din 31 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.38
Argintă românescă . „ 9.30 n 9.35
Napoleon-d’ori . . . „ 9.59 n 9.62
Lire turcesc! . . . „ 10.90 M 10.95
Imperiali..................... „ 9.90 M 9.95
GalbinI..................... „ 5.70 n 5-76
Scris, fonc. „Albina116B/0 „ 101.- ti —;—

» >, n ^°/o „ 98— ji 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 126—, u 127—
Discontulă .... Qlli—8% Pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 30 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4%...............................
Renta de hârtiă 5°/0..............................
împrumutului căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

ostii ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloră terate 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 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.....................................  .
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 ....

101.80
92.65 

144—

97.80

116—
104.90
104.80
104.40
104.40
104.50
104—

99.50
130.75

123.10

871—
305.75
312.30

82.20
82.60

109.75
140.25

121.25

Numere singuratice din „Ga
zeta Trausilvaniei“ ;1 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Crross, în li
brăria Niculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI. ț)iaru beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunl.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 c|i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumOse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturora indivicfiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2*/2 — 3'/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte poiirete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
mănunte și soiri eu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu tottt alâ patrulea esemplară.
Alinieri de probă se trimită gratisu ori-cufi cere.

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

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. H. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anfi, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cble. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
până acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpul! întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva s&rbătore. Prețulă e 2 fl.

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

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

IdealulB perdutii. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță

din emigrarea lui Dragoș!. Novelă is
torică națională. Prețul! 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de loan! 
Tanco. Prețul! 30 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețul! 10 cr.

Hermană și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantin! Morariu. Prețul! 50 cr.

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețul! 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Un! volum! de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țul! redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Un! volum! de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, H, HI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețul! 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr. :'<

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulii 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. TI. Prețulii 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulii 
eleviloru normali (preparandiali), a în
vățătorilor! și a altorii bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovan!, profesorii pre- 
parandialii. Prețulii unui esemplar! cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflăm! 
vre-unîi op!, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman
dăm! mai alesă directorilor! și învă
țătorilor! ca celor! în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maxim! Pop!, profesor! la 
gimnasiul! din Năsăud!. — Manual! 
aprobat! prin ministeriul! de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptul! de 
dat! 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețul! 30.

J

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de loan! Buteanu, 
prof. gimn. Un! volum! de peste 30 
cble. Prețul! 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioan! F. 
Negruț!, profesor!. Op! aprobat! și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptul! de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică fdrte bogată a acestui op 
— cuprindend! composițiuni de tot! 
soiul! de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

cu mult! folosii de cătră preoți, învă
țători și alți cărturari români. Prețul! 
1 fi. 10 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri funebrali, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețul! 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparând!. Broș. I. scrisă 
de Gavril! Trifu profesorii preparan- 
dial!. Prețulii 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumos! ilustrată. Prețul! unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legații 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculii mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețul! unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legat! 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

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

Epistolia D. N. Isusu Christosîi. 
Prețulu unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


