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*) Biruescl.
2J Fără frică și fără prihană. — Red.
3) Vorbă englezescă': trecere de vreme, 

distracția.

4) Ună fotoliu lungă, la ună capetă ridi
cată, pe care pote sta omulă lungită ca în 
pată. — Red.
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Brașovfl, 17 Noemvre v.
ț)is’a procurorul^, care a sus- 

ținutu acusațiunea în procesulQ. de 
pressă alu lui Albu, că „Românii, 
ca ori-ce poporu, care n’are nici 
cultură, nici literatură, nici arta- 
se alipescu cu fanatismu la reli, 
giune, care suplinesce la ei trebu
ințele sciinței, literaturei și artei. “

E adevărată, că ne iubimîi re- 
ligiunea pănă la fanatismu și mul- 
țămită acestei împrejurări, care a- 
tâta amărîciune îi pricinuesce pro
curorului, ca tuturoru șoviniștiloru 
unguri, amu. rămasă Români cu
rați, nepângăriți, cu tdte încercă
rile din trecută ale Calviniloru, d’a 
ne face să părăsimu religiunea nbs- 
stră și părăsind’o să ne îmormen- 
tămu naționalitatea în maghia
ri smă.

Ce privesce aserțiunea acusato- 
rului, că n’am ave nici cultură, nici 
literatură, nici artă, mărturisimu că 
ea, și decă ar fi adevărată, n’arface 
decâtă a arunca unu blamu în fața 
regim uriloru ungurescl.

Ori-ce omu nepreocupatii, unii 
streină neinițiatu în starea lucru- 
riloră dela noi, va întreba: der 
bine, cele trei mil i one de Români 
nu contribue și ele la sarcinile sta
tului, ca în măsura greutățiloră ce 
le suportă se se bucure și Românii 
de tolbsele publice?

Ce voră răspunde procurorulu, 
guvernulu ori șoviniștii unguri ? 
Pute-voru ei c|ice> că nu contribu- 
imu deopotrivă cu naționalitatea 
maghiară la tdte sarcinele statului ? 
Nu, acesta nu o voru pute 4i°e, 
voră pute 4i°e însă, că ne’mbiă 
cu cultura, cu literatura, cu arta 
ungurescă, der că noi le refusămu.

Negreșită? că va uimi acestă 
felă de dărnicia ungurescă pentru 
naționalitatea românescă, care nu 
e o adunătură venită de erî-alal- 
taerl în aceste țări și care are pe 
lângă altele și dreptulă la cultură, 

literatură și artă românescă, fiindă 
și o naționalitate cu totulă dife
rită de rassa maghiară. Va uimi, 
cficemă, că guvernulă ne îmbiă cu 
cultură, literatură și artă streină, 
contrare înclinăriloră, caracterului 
și firei poporului română.

E cu putință într’ună asemenea 
casă, ca acelă streină nepreocupată 
să nu cțicâ, că curidse stări dom- 
nescă la noi ? E cu putință se nu 
se gândescă la nenumărate pedeci 
ce trebue că ni-se pună în calea 
desvoltărei ndstre? Și cercetândă 
va afla:

că ni-se ’nchidă în fie-care anu 
șcdle sub pretextă că ară fi ne- 
corăspun4etdre, înființându-se în 
locu-le șcdle unguresc!, ori că ni-se 
trântescă în fața școleloră ' româ
nesc! șcdle unguresci;

că ni-s’au desființată șcdlele 
românesc! de industria, silindă pe 
copii Româniloră se mergă la șcd
lele industriale ungurescl;

că li-s’a interzisă Româniloră 
de a-și ridica gimnasii în Caran- 

■ sebeșă și în Arad;
că ni-s’a introdusă limba un

gurescă în șcdlele ndstre încă din 
clasa înteia primară, în care copii 
abia ajungă să silabiseze în limba 
loră maternă, necum se mai’pdta 
învăța o limbă greoiă, contrară 
spiritului românesc, cum este limba 
ungurescă;

că ni-se țină în posturi cu 
forța, de cătră regimă, dascăli răi, 
destituiț! de autoritățile ndstre au
tonome bisericesci-școlare, numai 
ca să nu ne progreseze șcdlele, or! 
fiind-că acei dascăli suntă unelte 
unguresci;

că nici învățători, nici profe
sori nu mai potă .fi la șcdlele] nds
tre aceia, cari nu sciu limbă ma
ghiară, ca și cum cultura și sci- 
ința ar aterna decunoscința aces
tei limbi;

că copiii Româniloră, cari de 

nevoiă învăță la școlă ungurescă, 
șiliți ori din lipsa unei șcdle ro
mânesc!, prefăcută, în multe lo
curi, prin uneltiri în școlă ungu
rescă, nu audă bdbă românescă în 
șcdlă și nici iertată nu le este a 
vorbi românesce.,

Va afla multe de totă, și re- 
sultatulă gândirei sale pute-va fi 
altulă, decâtă că poporului ro
mână i-se pună bețe înrdtele des- 
vnltărei sale culturale, în scopă 
de a’și perde cu timpulă națio
nalitatea maghiarisându-se ?

Der acusatorulă publică a tă
cută înfundată despre tote aces
tea, căci bine scia, că amintin- 
du-le s’ar fi adusu cea mai grea 
acusațiune asupra regimului.

Destulă ne mirămă, că a în- 
drăsnită să afirme — mâniată că 
ceremă se se ajutore din banii 
noștri ce intră în visteria statu
lui scolele ndstre confesionale, 
— că nici șcdlele confesionale 
unguresci n’au ajutore.

Ei bine, e cu putință se nu 
scie procurorulă, că și în buge- 
tulă ministerului culteloră și in- 
strucțiunei publice pe anulă 1889 
suntă înscrise sume de bani pen
tru subvenționarea unoră șcdle 
confesionale ungurescl, între cari 
figureză și gimnasiulă din Seghe- 
dinu?

Decă n’a sciutu, cu atâtă mai 
rău pentru acusatorulă publică, că 
afirmă neadevăruri în fața publi
cului ; er decă a sciută, ceea ce 
credemă, atunci a blamată pe stă
pânii săi, cari’și iau refugiulă la 
asemenea manopere, ca se amă- 
gescă opiniunea publică dinafară.

Nu se va găsi ună singură pro- 
curoră, care se fiă în stare a nega 
afirmările și dovecjile ndstre de 
mai susă, precum nu se va găsi 
nici unulă, care să fiă în stare a 
nega faptulă:

că la judecătorii nu ni-se pri- 

mescă hârtii scrise în limba ro
mânescă ;

că la cărțile funduare pănă și 
actele originale ale partideloră se 
refusă, decă nu suntă traduse în 
unguresce;

că oficiile de dare nu dau bani 
decâtă numai pe chitanțe scrise 
în limba ungurescă;

că peste totă în afaceri cu 
oficiile publice nu-o mai poți scote 
la cale fără limba ungurescă;

că tribunalele judecă părțile și 
le dau sentințele numai în limba 
ungurescă.

Și în fața unoră asemenea fapte, 
acusatorii publici ai regimului 
au cutezanța a face pressa națio- 
nalitățiloră mincinosă, când vor- 
besce de asuprire și de nedrep- 
tățire.

E calumniă și neadevără, că 
poporulă sărăcesce nu numai din 
causa dăriloră celoră grele, ci și 
din aceea causă, că maghiarisân
du-se tdte oficiile, bietulă țărână 
pentru orice hârtiă trebue să plă- 
tescă, ca se i-se scrie în ungd- 
resce, și sufere mulțime de pagube 
din causa întârcjieriloră și a al- 
toră neajunsuri ce le ■ pricinuesce 
acestă stare de lucruri?

E calumniă și neadevără, că 
în tdte cestiunile economice, când 
e vorba de Ardelă ânteiu suntă 
consultați de regimă matadorii 
unguri, că ore cutare lege, ordi- 
națiune ori disposițiune nu cumva 
vatemă interesele unguresci, der 
niciodată nu se consultă și inte
resele românesci?

E calumniă ori neadevără, că 
pămentulă Hunedorei se coloni- 
seză cu Ciangăi în scopulă ma- 
ghiarisărei ?

E calumniă ori neadevără, că 
în Bârcia mică s’a făcută în anii 
din urmă propagandă de calvi
ni sare ?

E calumniă ori neadevără, că 
Kulturegyleturile aleșuescă cu bani

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS. “

Elemente și ieqnute.
Mai în săptămâna trecută, primii dela 

o amică următorea scrisore:
Scumpa mea! Când vei ceti aceste 

șire, vei dice: Eliza trebue că șl-a pe
trecută erășl bine și aflându-se acum 
subt impresiunea aceloră momente, e în 
elementulă său“.

Care adecă, după părerea ta, este 
elementulă meu? Să’țl esplică eu:

Precum natura mare consistă din patru 
elemente, astfelă și naturelulă meu trebue 
se fie alcătuită totă din atâtea.

Acum ar rămâne numai a se constata, 
ce felă a fostă acelă unulă, din care s’au 
formată celelalte trei?....

Când cugetă la teoria lui Thales, 
mă’nfioră ore-cum. Fi done1), acestă în- 
țeleptă luase apa dreptă principiu ală 
tuturoră lucruriloră. Ce mai cjicl și tu? 
Umecjela bătrânului din Milet de siguri^ 
n’a fostă prototipulă celorlalte părți cons
titutive ale naturelului meu.

Multe suntă dovedile în privința 
acesta. In prima liniă, să mărturisescă

Românesce ar fi, deși necomplectă: Uf! 
Mai potrivită e nemțesculă: Pfui! — Red.

disgustulă ce mă cuprinde, când vădă 
că apa se descarcă de susă în formă de 
pic‘L. Egoismulă meu trece aici tote 
marginele; nu iau în socotință bucuria 
bietului economă, carele pdte o aștep
tase ca pe o binecuvântare cerescă, nu, 
eu am în vedere numai tina, nămolulă 
fără fundă ce se produce în urma ei pe 
ulițele rău pardosite ale orășelului nos
tru. Mă cuprinde mila când vădă câte 
ună cavaleră ajungendă în vre-ună sa- 
lonă cu ghetele garnisite, încâtă nu mai 
giuescl1) a-lă mângâia spunendu’i, că 
— deși cavaleră sdns peur el sa/ns re- 
pocherf) — totă e muritoră și dumnealui 
și totă ce e muritoră se cam nămolesce 
în orașulă nostru.... măcar de ar umbla
pe susă ca duhurile, și atunci totă s’ar 
afla unii, cari ară asvîrli cu câte ună 
sdrobă de tină în elă, ecă așa din sportă3 4) 
numai, ca să’lă înegrescă înaintea lumii...

Der să revină la elemente.
Eu aprobă teoria lui Heraclit; elă 

considera foculă dreptă principiu ală în- 
tregei creațiuni. Ah, ce plăcere, ce bună
stare fisică și morală cuprinde pe omă

chiar și la simpla noțiune a căldurii. In 
acâstă vreme de emă nu numai că fan
tasia îți înfățișeză ună cabinetă parfu
mată, lângă a cărui sobă, pe ună cliaise- 
longuef) zace a lene o tînără amică, cu 
gândurile pribegindă cine scie pe unde, 
der închipuirea, ca ună caleidoscop, îți 
mai presentă îndepărtate plaiuri încân- 
tătore, cu palmi și cedrii înalțî, unde 
vara nu încetă a domni.... Der las’ că
astfelă de fenomene îți potă umplea 
inima cu doruri necurmate, cari nu s’ar 
potoli decâtă prin putemiculă șuerată 
ală locomotivei, firesce, după ce țl-ai fi 
ocupată locă în cupeu, ca să nu rămâi 
cu doră cu totă pe josă....

Din aceste vei admite, că am o sută 
și o miie de cause a mă’nchina preceptelor 
de văpaie eraclitice.

In filosofia acesta amă pute să ur- 
cămă la crearea lumii, precum amă pute 
să trecemă la chestiile sociale și culturale.

Așa-i că sorele e ună globă de focă ? 
Lumineză, încăldesce; deci concepțiunea 
Dumnedeirii e aprope identică cu lamina 
și căldura. Asemenea1 sorele platonică, 

după care ar ave a se’nverti toți cei
lalți sori și nenumărate stele în nesfîr- 
șitulă spațiu, n’ar pute fi altceva, decâtă 
ună felă de centru de putere creatore 
adecă, acolo să fie atelierulă naturii, ma- 
șina-motor ce pune totulă în mișcare. 
Treci acum dela macrocosm la microcosm, 
afli în miniatură totă acea iconă; aici 
inima e centrulă de pulsațiune; calori- 
ferulă inimei însă este — amorulă, fără 
de elă nu este căldură, nu este lumină 
în ființa nostră. Nu înzadară mitologia 
Greciloră dice, că Eros a resfirată ceța 
chaotică din universă ; eră religia dua- 
listică persană pune pe Ormuzd, prin- 
cipiulă luminii și ală dragostei, în con
tinuă luptă cu Arihman, principiulă 
întunerecului și ală urei. La creștini totă 
aceste principii fură întrupate în ângeră 
și demonă.

VedI că isvorulă luminei este unul 
și același pretutindenea, numai rîurile 
cari îșl luară dela elă începutulă curgă 
în diferite direcțiuni.

Der la naiba cu filosofia sterilă! Nu 
mă lasă a fi sedusă, nici de panteiștl, 
nici de darviniști; sunt femee creștină 
și încă ortodoxă, credă deci, că facerea 
lumii s’a efectuită în șese dile, după 
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pe învățătorii noștri în interesulti 
maghiarisării ?

E calunmiă ori neadeveru, că 
se maghiariseză de cătră fișpani 
numele țeraniloru și numirile co- 
muneloră românesc!, ca în Sol- 
nocă-Dobeca, cu ajutor ulu socie
tății istorice unguresc!?

E calumniă or! neadeveru, ca 
poporului român îi este interzis a-ș! 
serba sărbătorile sale naționale 
istorice ?

E calumniă or! neadevăru, că 
portulă românescu e persecutată, 
cum s’a întâmplată în Bistrița, pe 
la Ternave și la Brașovă, decă 
pe elă fîgureză colorile ardele
nesc!, că Românii suntă condam
nați, decă arboreză ună stegă în 
colorile ardelenesc! ?•

Pressa nostră nu face altceva, 
decâtă dă pe față aceste persecu- 
țiun! și nedreptățirî, face ceea ce 
4ice unica lege de pressă a lui 
Franciscă Deak, cum 4i°e procu- 
rorulă : nu minte.

Pentru ce der 4iariștii înfundă 
temnițele? Și încă nu în cașuri 
rari, cum asemenea a afirmată 
acusatorulă publică, ci fârte desă, 
căci multe suntă șepte procese de 
pressă intentate Româniloră în- 
tr’ună singură ană.

Le înfundă pentru că spună 
adevărulă, pentru că ceră dreptate.

Nu pressa naționalitățiloră com
promite regimulă în afară, ci fap
tele lui nedrepte și ilegale îlă 
compromită, și actele arbitrare și 
abusurile organeloră lui.

Și să o scie regimulă și pro
curorii săi, că nu procesele de 
pressă voră fi în stare se ne abată 
vrodată dela împlinirea sfintei da
torii de abapera drepturile popo
rului nostru, de a-lă feri de ile
galități, nedreptățirî și abusuri.

Și acesta o vomă face pănă 
când dreptatea va eși învingetore, 
curmândă situațiunea tristă și anor
mală de a4i și stabilindă deopo
trivă pentru toți egala îndreptățire 
politică și națională.

Fortificarea cosiei albaaese.
Din Scutari se scriu următb- 

rele: >
Se confirmă scirea despre fortifica

rea câstei albanese. Guvernulă otomană, 
forte închietată în ce privesce durata 
puterei sale în Albania, s’a decisă a oon- 
strui fortificațiunî d’alungulă costei al
banese, silindă populațiunea din Albania 
de susă și de josă la prestați uni seu bei- 

care a urmată drăgălașa diuă de odichnă 
a Duminecii. Oh! eu adoră Duminecile!.. 
Par’că ’ți vădă surîsulă tău răutăciosă ; 
cugețl numai decâtă, că omului numai 
de lene îi placă sărbătorile...

Acum, după ce țl-am analisată în- 
câtva elementulă fundamentală ală fiin
ței mele — în urma cărei analisărl tu 
îți vei închipui cu groză, pote, că eu 
sunt o salamandră*)  ce prosperează nu
mai în flăcăii — să vedemă care este 
elementulă tău?

*) Ună reptilă-amfibiu, despre care se 
credea în vechime că p6te trăi în focă. — Red.

'**) Citesce: splin, vorbă englesescă, prin 
care se 'nsemneză o bolă sufletâscă, ce constă 
în a ave desgusth mare de vieță. — Red.

Pe tine și alte prietine v’am vă- 
dută adesea făcândă mutre sarbede în 
împrejurări forte hazlie. In secululă a- 
cesta ală pessimismului devenițl și 
voi pessimiste. De pildă Letiția Soreană, 
una din cele mai vrednice, deveni cu 
desăvârșire apatică, după ce s’a înșelată 
în societatea bmeniloră; âr Gabriela 
Veseleană, numai cu numele așa, veselă 
însă nu e, ci sufere mereu de spleen**)  
ca o fiică a Albionului.

Fără multă bătaiă de capă eu gâ-

licurl pentru lucrurile de terasamentă.
Din garnisdna Scutari s’au trimisă 

la Durazzo doi oficerl, cari să efectu
eze „Croquis“-urile topografice în orașă 
și împrejurime. Planulă s’a trimisă la 
Monastiră.

După cum se pare , sultanulă vo- 
iesce să transforme orașulă Durazzo în- 
tr’ună locă întărită de răsboiu, care să 
nu potă fi luată , și să fiă susceptibilă d’a 
eclipsa renumele Polei, Speziei, Toulo- 
lonului și Wolwichului. Oelă puțină ast- 
felă a spusă în modă oficială guvernatorulă 
generală Bahry-pașa consulului italiană 
pentru aesplica refusulă stăruitoră opusă 
de guvernulă centrală cererei presintate 
de trei Italieni spre a obține autorisa- 
țiunea ca să facă ună cuptoră pentru fa
bricarea cărămidiloră împrejurulă orașu
lui Durazzo.

Omenii suntă însă curioși să scie de 
unde va lua seraskieratulă banii necesari 
pentru nisce lucrări de apărare atâtă de 
importante.

Protestul!! reginei Natalia.
„Le Temps*  a primită din BucurescI 

textulă protestului pe care l’a înaintată 
regina Natalia sinodului generală ală 
bisericei române. Regina contestă lega
litatea actului de divorță, emanată dela 
mitropolitulă sârbă, și-lă numesce ună 
actă de servilismă păcătosă. După ca- 
nonele bisericei sârbesc! autoritatea bi- 
sericâscă supremă este sfântulă sinodăși 
nu mitropolitulă, care este pură și sim
plu episcopă, primulă între egală îndrep
tățiți. Regina aruncă dela sine totă răs
punderea pentru ivirea conflictului con
jugală și declară, că ea se consideră ca 
fiindă în posesiunea tuturoră drepturiloră 
ce i-se cuvină ca regină și nu ca soțiă 
divorțată, de-drece divorțulă, astfelă cum 
a fostă pronunțată, este lipsită de con
sacrarea și valorea legală. Tot-odată re
gina promite să nu facă nimică ce ar 
pute vătăma pe regele seu ar putea 
strica binelui dinastiei și ală patriei ser
besci, de dre-ce ea este gata să sacri
fice totulă pe altarulă patriei. „In fine 
orl-câtă de mari ar fi durerile nostre, în
cheia regina", pe viitorăle vomă suporta 
în tăcere pentru că iubirea nostră de 
patriă este multă mai mare decâtă sen- 
timentulă nedreptăței ce ni-s’a făcută."

SCH11LE I)ILEI.
I
Adunarea generală estraordinară a Aso- 

ciațiunei 'pentru sprijinirea învățăceilor# și 
Sodfdiloru români meseriași s’a ținută în 
7 (19) Noemvre a. c. Președintele a des
chisă adunarea generală printr’ună cu
vântă potrivită și apoi s’a trecută la dis- 

cescă, că tu escl creată din — țerină, 
după cum dice biblia, de aici gravitatea, 
pedanteria ta; . . . er Letiția Soreană, 
subțirică, ușoră, cu ilusiunl înalte, are de 
elementă predominantă — aerul#, ca și 
silfidele. Pe lângă acesta trebue și voi 
să aveți în naturelulă vostru încă o dosă 
de mixtură din celelalte elemente, pentru 
ca să fiți așa, precum unei femei — după 
eruările d-lui Valeriu Floriană — cade- 
se a fi, adecă de ună temperament# ames
tecat#, sanguinico-sanguinică, sanguinico- 
colerică ori melancolico-colerico-sangui- 
nică, c’ună cuvântă, tutti-frutti, din care 
însă sanguinico nu pote lipsi, întocmai 
precum nu pdte lipsi șampania dela ună 
prândă bună!...

Apropos de temperamente. Cetit-ai 
în nrii din 6 și 7 Oct. n. ai „Gazetei", 
cumcă chiar și legumele au tempera- 
mentă? Vecjl, aflu de mare folosă, ca o 
gospodăriță bună să se ocupe mai cu 
deamăruntulă cu studiarea acestoră lu
cruri, ca să cunoscă firea zarzavateloră 
ce le bagă în olă ca să fârbă; mai scii 
soro, decă nu cumva din nepricepere în 
acâstă materiă provină uneori certele 
căsătorițiloră ?! ... Am cunoscută o pă- 
reche de omeni, se iubeau ca doi po-

cusiunea obiecteloră puse la ordinea dilei. 
Din incidentulă, că adunarea generală 
s’a ținută tocmai în precjiua onomastică 
a generoșiloră fundatori ai Associațiunei 
acesteia, adunarea generală a luată con
dusă, ca generoșii fundatori soții Mihailă 
și Elisa V. Stroescu să fiă felicitați prin 
președintele în numele adunării generale. 
Venindă la pertractare obiectele puse în 
ordinea de 4i: „Cum s’ar putea în
mulți meseriașii români și cum s’ară putea 
asigura ocupațiunea loră?*  d-lă Dr. I. 
Bozoceanu propune și adunarea generală 
a luată condusă: „Din considerațiune, 
că n’au putută lua parte mulțl membri 
la adunarea acesta se decide: ca obiec
tele puse la ordine să se pertracteze în 
adunarea generală ordinară din Ianuarie 
a. v.“ Cu acestea s’a declarată adunareș 
generală de închisă.

* * *
Răscumpărarea regaliiloru Jde cărciu- 

mărită în fostulă confiniu militară bănă
țeană, ale cărora jumătate venituri anu
ale au fostă dăruite de Maiestatea Sa 
monarchulă cu ocasiunea provincia- 
lisării comuneloră politice spre mai 
buna loră consolidare, după o descope
rire a ministrului președinte și de finanțe 
Colomană Tisza, se va efectui astfelă, 
că guvernulă va respecta dreptulă co
muneloră din fostulă confiniu militară 
bănățeană și prin urmare cu ocasiunea 
răscumpărării regaliiloră va da comune
loră îndreptățite: seu jumătate din inte
resele anuale ale capitalului de răscum
părare, sâujumătate din venitulă anuală 
ce va incurge în ,cassa statului din mo- 
nopolulă beuturiloră. Guvernulă pănă 
acum n’a hotărîtă, care dintre aceste 
două modalități să se aplice în comunele 
din cestiune.

* **
D-na Ecaterina I. Radulescu născ. 

ULunteanu s’a făcută membră fundatore 
a „Reuniune! femeiloră văduve din Bra
șovă și provinciă", înscriindu-se cu fru- 
mosa sumă de 40 fl. Ce binefacere ar 
fi pentru reuniune, ală cărui scopă e 
ajutorarea văduveloră sârmane, decă 
fapta d-nei Rădulescu ar afla câtă de 
multe imitatore!

* * *
Cetimă în „Foia Diecesană" din 

Caransebeșă, că d-lă generală c. r. Te
odoră Seracinu, cercetândă pe sora Ilus- 
trității Sale, se află în Caransebeșă, unde 
a rămasă numai vre-o 3—4 dile, reîn- 
torcendu-se apoi prin Budapesta seu 
Viena la Cernăuți. In onorea d-lui ge
nerală, Preasfinția Sa părintele episcopă 
diecesană Ioană Popasu a dată iMiercurl 
în săptămâna trecută ună prândă de 
gală, la care au fostă invitați mai mulțl 
honor ațiorî din Caransebeșă.

** *

rumbei, cu tote acestea, în decursulă 
prândului se disputau vehementă adesea, 
nu e mirare, sălata lor favorită era — cole
ricul țelina (zeller) Decă prefereau ei cras- 
tavețl cari — după recentele descope
riri — au temperamentulă celă mai fleg
matică din lume, pote că certele nu -is- 
bucneau între tînăra păreche... Iată avan- 
tagiulă ce ară resultâ din studiulă 
amintită.

Din parte-mi, orl-ce obiectă văclă 
acum, îndată mă gândescă: ore de ce 
temperamentă să fiă?...

Der e vremea să încheiu tractatul# 
meu... cu atâtă mai vertosă, că începă 
a simți deja efectulă acelui mixtum-com- 
positum ală temperamentului femeescă, în 
urma căruia, fără transițiune și fără nici 
ună motivă par’că d’odată devenii seriosă 
și întristată... Privindă însă pe ferâstră, 
aflai la momentă causa consternării 
mele, — adecă elementulă lui Thales 
se varsă cu furiă din ceriu.

Adio der, căci ml-e teamă, că con- 
tinuândă pe această cârdă, o să mă fac 
și eu melancolică ca ună — ploieră.

Lucreția C. OJariu.

Artista română Irena de Vladaia s’a 
angagiatu pentru sesonulă carnevalului 
la teatrulă Ristori din Verona (Italia), 
după care apoi va cânta la teatrulă Man- 
zoni din Milano.

* 
& *

Academia ortodoxă pentru literatură, 
retorică și musica bisericâscă în Cernă
uți s’a constituită pentru anulă scolas
tică 1888/9 în ședința sa din 4/16 No
emvre în următorulă modă: Presidentă 
ală academiei: Victoră Zaharoschi-Za- 
harescu; secretară de esteme: Teodoră 
Const. Petrucă; secretară de interne: 
Onofreiu Malcinschi; Comisiunea secțiu- 
nei literar-retorice: Preses ală secțiu- 
nei și vice-preș. I. ală acad. Dim. cav. 
de Zapa ; bibliotecară: Vasile cav. de 
Volcinschi; economă: Titu Popescu. Co
misiunea secțiunei musicale: Pres, al secț. 
și vice-preș. H ală acad.: Lazară Grigoro- 
vicl; cassară: Ilie P. Berlinschi; contro- 
loră: Dionisie Ieremiciucă. Comisiunea 
revădătore: Ioană Voloșciucă; Vasile 
Lucană; Mihaiu Bocea, toți auditori de 
teologiă și alumni seminariall.

* * *
In comuna rurală Bârza din județulă 

Doljă în România a apărută ună di ară 
cu numele „Dorobanțul# victorios#", „or- 
gană rurală ală eroiloră dela Plevna, 
Grivița, Smârdană, Rahova, Vidină". 
piarulă este menită mai cu sâmă pen
tru populațiunea rurală.

* * *
„Românului" i se afirmă, că parti- 

sanii Reginei Natalia din Belgradă pre- 
gătescă o mișcare în întrâga țâră, favo
rabilă Reginei.

* * *
Facultatea de medicină din BucurescI 

e forte cercetată în anulă acesta. Mai 
mulțl oficeri bulgari s’au înscrisă ca as
cultători, urmândă cursurile acelei fa
cultăți.

* * *
Săpându-se la țărmulă părîului Bo- 

halnița din districtulă Iași, s’a găsită în 
Iută o cțeiță de brom#, care se va preda 
museului.

Cestionea qiliinării in dieta dh- 
prescă.

(Urmare și fine.)

Colomanii Tisza: (Ș’aucjimă! S’au
dimă !) Mai nainte de tote, celă puțină 
într’o privință, (S’audimă! S’audimă!) 
trebue să iau în apărare pe d-lă depu
tată antevorbitoră. Eu totdâuna sunt 
cu recunoscință, când cineva nisuesce se 
ajungă la ună scopă cu mijloce acomo
date și cu consciință de sine. Scopulă 
la care elă a nisuită să ajungă a fostă, 
ca în afară, unde nu se cunoscă rapor
turile nostre, să propage ură (Adevărată !) 
contra rassei maghiare și contra Un
gariei (Adevărată! Așa este! în stânga). 
Elă nisuesce la ajungerea acestui scopă 
cu cele mai acomodate mijloce după ale 
lui vederi. (Aprobări în drepta.)

Der și din altă punctă de vedere 
îlă iau în apărare. D-lă președinte să’ml 
ierte, der nu este adevărată, că n’ar fi 
vorbită despre regale; elă despre regale 
a vorbită, fiindcă a voită să mulțumescă 
atâtă guvernului ungurescă, câtă și dietei 
ungurescl pentru bunătatea — căci doră 
nici elă înșușl nu le va disputa aces
tora dreptulă necondiționată de a su
pune dărei de venită pe beutură întregă 
teritoriulă țărei — cjică, a voită să ne 
mulțămâscă pentru bunătatea, că n’amă 
dată atențiune împrejurărei, că pe pă- 
mântulă săsescă niciodată n’au esistată 
regalii — măcarcă aici e vorba de răs
cumpărarea regaliiloră — și că după 
dreptate, dâcă țâra n’ar fi voită să mă- 
sore fiăcărei părți cu măsură egală, ar 
fi putută introduce acolo monopolulă 
fără nici o despăgubire. (Viue aprobări). 
Pentru acâsta a voită să mulțămâscă 
d-lă deputată. (Aprobare.)

Altmintrelea ce privesce meritulă 
lucrului, e pagubă a mai strica vorbele
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cu acesta. (Viue aprobări.) Nu pentru 
prima oră a făcut’o acesta d-lă deputată, 
o va mai face și de altă-dată, vomă ceti 
în diarele nemțesc! frumoșii ârticull scrișl 
în contra Ungariei, nu vomă face între
bare, cine i-a scrisă. (Așa este!) der 
după aceia îlă vomă judeca așa, pre
cum merită. (Viue aprobări.)

Una însă trebue s’o spună, și acesta 
este, că d-lă deputată Busbach din punc- 
tulă de vedere ală maghiarisărei n’a vor
bită despre forță, ci s’a provocată la 
maghiarisare numai ca la ună merită 
ală activității sociale din capitală. (Ade
vărată! Așa este!) Der, ca în țâra, în 
care fiăcare naționalitate are dreptulă a 
se îngriji de desvoltarea sa, tocmai Ma
ghiarului să nu-i fîă permisă (Viue apro
bări) a-șl desvolta prestigiile naționali
tății sale și pe cale socială și sS nu se 
potă considera ca merită la casă dâcă 
s’a făcută și unde s’a făcută pe cale so
cială (Aprobări), acesta, mă rogă de ier
tare, acesta stă în contrazicere nu nu
mai cu dreptatea, ci și cu mintea sănă- 
tosă. (Viue aprobări generale.) Eu — și 
cu acâsta îmi și termineză acestă parte 
a vorbirei mele — nu potă decâtă să-mi 
esprimă părerea de rău, că o rassă de 
poporă aflătore în patria nostră — care 
la totă casulă dispune de multe însușiri 
eminente, cum suntă Sașii din Ardâlă, 
— prin astfeliu de vorbiri ale unoră 
asemeni nefericiți bărbați conducători 
(Aprobări) devine urîciosă și sepresentă 
ca și cum ar fi ună dușmană ală sta
tului maghiară, (Adevărată! Așa este) 
măcarcă sunt convinsă, că decă condu
cătorii aceștia n’ară bate fără causă clo- 
potulă într’o dungă, acelă poporă iu- 
bitoră de lucru în veci n’ar face altă, 
decâtă și-ar împlini cu credință dato- 
rința (Viue aprobări) față cu acea patriă, 

®h care nici din punctă de vedere ală 
naționalității n’a fosță încă niciodată es- 
pusă nici la ună feliu de persecuțiune. 
(Viue aprobări generale.) .

Eu credă așadâră, că acuș a voră 
trece timpurile acestea (S’audimă! S’au- 
dimă!), nu voră fi ascultate în veci cu
vintele profețiloră fals! (Adevărată/ Așa 
este!), și atunci nu numai dieta, ci în ge
nere disă viâța, așa va trece la ordinea 
Zilei peste cele Z^36 a°i de d-lă depu
tată, încâtă voră uita chiar și de nu
mele acestoră conducători. (Viue aprobări 
generale.)

Causa parocliieloru mixte ro- 
mâne-serbe.
Aradu, 12/24 nov. 1888.
(Urmare și fine).

Pre aceste motive, judecătoria acâsta 
a treia, când să înpartă valorea averii 
bisericescl, a socotită, că numărulă sufle- 
teloră are să-lă aplice de proporțiune 
seu cheiă, precum s’a stabilită în învoirea 
A. a. subscrisă și de delegații congresului 
bisericescă serbescă, și conformă cons- 
cripțiunei oficiali C. a. din anulă 1866, 
ce acusații șerbi încă au primit’o de 
basă la 1872 după atestarea sub. O. și 
care conscripțiune, prin urmare, și acum 
,aicî a trebuită să se iee de basă, Serbii 
facă 7C și Românii 5/6 părți din comuna 
bisericescă gr. or. în Cfiinesă, și acestă 
proporțiune numerică n’au derimat’o 
essențialminte nici conscripțiunile oficiali 
ulteriori din anii 1873 și 1880,

Editoră și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Fondulă biserisei încă s’a lăsată ne- 
înpărțită în posesiunea actoriloră români, 
cu acea sarcină, ca din prețulă de es- 

"timațiune 76 parte s’o plătescă în bani 
Serbiloră acusațî. Pentru-că acelă fondă 
(seu câla de carte funduară) este o apar- 
tenință a bisericei, și Serbii nu ară pute 
să-și zidescă loru-și biserică pe l/6 parte 
din acela, seu decă ară zidi: acesta ar 
da ansă la conturbarea reciprocă în cul- 
tulă dumheZeescă, la frecări perpetue și 
la certe.

Suma de bani, depusă la inStitutulă 
de credită „Timișana“, este avere bise
ricescă ; să păte împărți fără nici o gre
utate ; și cu privința la proporțiunea îm
părțirii au să se aplice acele-și dispu- 
sețiunl, că la cealaltă avere bisericescă.

Der altă considerațiune se recere 
pentru cele trei sessiunl preoțescl, a că
rora origine se pote cerca îndărătă pănă 
la donațiunea domniei de pămentă, res
pective pănă la fondațiunea spre sco- 

pulă acela, ca să servescă de basă pen
tru susținerea ală loră doi preoți (unulă 
preotă română și altulă preotă serbă). 
Au și fostă totdeuna și suntă astăZl încă 
în Ohinesă ună preotă serbă și ună pre
otă română, cari au poșeZută și poședă 
cele 3 sessiunl, egală împărțite între dân
șii, și când Românii, cei în majoritate 
precumpănitore, au suferită acesta fără 
a ridica 6 reclamațiune : prin acesta au 
recunoscută direptulă egală ală preotu
lui serbescă. Prin urmare, în acestă pri
vință, au trebuită aprobate disposițiunile 
din sentințele judecătorieloră inferiori, cari 
dispusețiuni corespundă și posessiunei 
faptice.

La împărțirea averii școlare — în 
lipsă de veri ce dată, carele ar putâ să 
ne conducă inderetă la origine — a tre
buită să se iâe în socotință de o parte, 
că după O., este avere comună, eră de 
altă parte să se iee în socotință meni- 
țiunea acelei averi, carea adecă este pen
tru susținerea scoliloră și a învățători- 
loră la Români și Sârbi, și pentru lipsele 
ce se ivescă pe calea desvoltării. Suntă 
în Chinesă două scoli române și una 
sârbă, doi învățători români și unulă 
sârbă, a cărora susținere pănă acuma 
încă a fostă o sarcină a comunei biseri
cescl. In conformitate cu acestea, de 
cheiă la împărțire a trebuită să se sta
bil escă proporțiunea de 2/3 în favorea 
Româniloră și 1/3 în favorea Sârbiloră. 
Aici a trebuită să se iee în considerare 
și aceea, cumcă edificiele școlare și apar- 
tenințele acestora, — de după dechiara- 
țiunea măiestriloră, cari au fostă con
sultați la ocasiunea oculatei judecătorescl, 
— nu se puteau împărți în natură în- 
tr’ună modă corespunZStoră, însă nimica 
nu împedecă împărțirea fânațului și a 
grădinei suplinitore. Dreptă aceea, popo- 
rațiunea acusatore română, căreia rămână 
în natură și întregi edificiile școlare și 
aparținătore acestora, ce le posede și 
acuma eschisivă, se îndatoreșce a plăti 
poporațiunei incusate sârbe l/s parte din 
prețulă estimațiunei acelora, pre când 
pentru împărțirea în natură a fânațului 
și a grădinei suplinitore, de după pro
porțiunea stabilită, se îndrumă la pro
cedura de esecuțiune.

In privința celoră cuprinse mai susă 
în punctulă III la partea dispositivă 
din sentința de față, se susțină neatinse 
sentințele judecătoriiloră inferiori, pen
tru că în privința acelora nici o partidă 
n’a ridicată apelațiune.

Disposițiunea cuprinsă mai susă în 
punctulă IV este motivată prin aceea, 
că amândouă partidele au interesulă să 
ajungă câtă,mai curândă la o stare.re
gulată și definitivă, și suma de răscum
părare redusă aici pete comuna biseri
cescă acusatore română s’o plătescă în 
decursă de 3 ani fără mare îngreunare; 
eră acusata comună bisericescă sârbă 
pote pretinde cu dreptulă asigurarea ipo
tecară a sumei aceleia; și amândouă păr
țile au dreptă ca să incorporeze la cartea 
funduală dreptulă loră de proprietate 1 a 
nemobile, precum li s’a adjudecată.

In fine, curmarea reciprocă a spe- 
seloră de procesă o motiveză circum
stanțele procesului și pentru că, întru 
câtva, amândouă părțile au cădută cu 
causa loră.

Budapesta, 21 Septemvre 1888.

Decisă.
Se dispune ca acestă sentință dela 

judecătoria a treia, să se comunice în 
formă autentică cu representanții par- 
tideloră.

Budapesta, 16 Octomvre 1888.
Despărțămentulu civilii dela tribunalulâ 

reg. din Budapesta.

Concurse pentru stipendii și aju
tore din fundațiunea „Andronicu“.

Din fundațiunea Andronică 4 suntă a 
se conferi pe anulă 1889 mai multe sti
pendii pentru tineri, cari au intenți- 
unea a se aplica ca novitâ la meserie 
și industrie, precum și pentru învățăceii 
aplicați deja la meserie, și indus.trie; de 
asemenea inai multe ajutore pentru în
vățăcei, cari au devenită sodall (calfe) 
în decursulă anului 1888, și pentru so- 
dalii, cari suntă în condițiunile recerute 
de a se face măestri.

Toți, cari voescă. a concurge la 
aceste stipendii și ajutore, trebue să do- 
vedescă:

a) prin atestatulă de boteză, că 
suntă greco-orientall români din Tran
silvania;

V) prin atestatulă oficiului comunală 
(primăriei) starea averei proprie și a 
părințiloră;

c) prin atestatulă oficiului parochială, 
la care aparține concurentulă seu fa
milia concurentului: dâcă trăescă părin
ții, câți copii minorenl suntă în familie și 
câți din aceștia umblă la școlă; decă 
petentulă este căsătorită și starea familiei 
sale. ~

în specială tinerii, cari au inten- 
țiunea a se aplica ca novițl la meserie 
și concurgă la ună stipendiu, afară de 
recerințele generale indicate mai susă, 
trebue să întrunescă și următorele con- 
dițiunX:

1. ‘ Să nu fiă mai tineri de 12 ani.’
2. Să fi cercetată cu succesă bună 

școla poporală, ceea-ce este a se do
vedi prin atestate școlare.

3- Să fi încheiată contractă cu mă- 
estrulă conformă §-lui 61 ală legei in
dustriale (art. de lege XVII: 1888), ceea- 
ce se va dovedi prin așternerea contrac
tului în originală seu în copiă legalisată.

învățăceii aplicați deja la meserie 
seu la industrie, cari concurgă la ună 
stipendiu, afară de reâerințele generale, 
trebue să mai întrunescă și următorele 
condițiunl:

1. Să fie angagiațl la ^re-ună mă- 
estru, cu contractă, care să se alăture 
la cerere.

2. Să aibă purtare bună dovedită 
cu atestată dela măestrii, la cari au fostă 
și suntă în învățătură.

Sodalii, cari concurgă la vre-ună 
ajutoră, afară de recerințele generale, 
trebue să întrunescă următorele con- 
dițiuni:

1. Să fie terminată periodulă de în
vățătură în decursulă anului 1888, ceea 
ce se va dovedi prin atestatulă autori
tății industriale conformă §-lui 67 din 
art.. de lege XVU: 1884.

Să se arate un sporă și o pur
tare bună, ceea-ce se va dovedi prin 
atestatulă măestrului, eventuală prin car
tea de lucru (§ 99 din legea citată).

3. Să arate ce limbi sciu vorbi și 
scrie (atestată dela măestru) și decă apar
țină ca membri la vre-o reuniune de me
seriași (certificată dela reuniune.)

Sodalii, cari concurgă la vre-ună 
ajutoră, pentru a se face măestrii, au 
să întrunească, afară de recerințele ge
nerale, încă următârele condițiunl:

1. Să fie provăZuțl cu certificatulă 
de măestru.

2. Să fi lucrată celă puțină șăse ani 
consecutivi ca sodală, ceea-ce se va 
dovedi prin atestatele măestriloră , la 
cari au lucrată.

3. In cerere să se arate anume, 
unde voiescă a să așeZa ca măestri , și 
ce felă de mijloce bănescl mai au pen
tru a-șl începe meseria pe socoteala 
loră; asemenea să producă și alte do
cumente recomandatare.

Dela toți concurența de orl-ce cate- 
goriă se recere, ca cererile să fiă scrise 
și subscrise cu mâna lorii propria, și adre
sate deadreptulă consîstoriului Șarchidie- 
cesană greco-orientală din Sibiiu; cere
rile au să între aici celă multă pănă la 
31 Decemvre 1888 stilă vechiu.

On. D. Preoți suntă rugați să fiă 
de ajutoră Părințiloră, ■ cari au copii la 
meserii, ca să puie actele cerute la 
suplică și să. o dea din vreme On.-lui 
Ofioiuprotopopescu spre a o trimite, seu 
să o trimită deadreptulă la Sibiiu.

Congresulti âe tiiberculose.
Raportulă d-lui Dr. Z. Petrescu asupralu- 

crăriloru ânteiului congres pentru studiată tuber- 
culosei, ținută la Pârisă dela 25—31 Iulie 1888.

■ (Urmare. *)
.1

VII. Mijlocele profilactice si curative ale 
diferiteloru forme de tuberculosa.
Atâtă igiena terapeutică, câtă și te

rapeutica medico-chirurgicală suntă încă 
forte limitate în acțiunea loră profilkc- 
tică seu curativă în contra tuberculosei.

Nu s’a găsită încă mijloculă radicală 
prin care s’ar putea preveni seu combate 
tuberculosa experimentală, și prin ur
mare nici cea ereditară, nici cea dobân
dită în timpulă vieței. Metoda profilac
tică seu curativă prin atenuațiă de virus 
sâu prin antidotă chimică, cuni se prac
tică astăZl în contra turbărei și pote în 
curândă în contra colerei, după cum 
pretinde Gtamalia din Odessa, n’a dată 
încă ună resultată positivă în contra tu
berculosei.

Arloing și Nocard credă deja în 
natura atenuată a baccilului țuberculosă 
ca agentă provocătoră ală scrufulosei. 
După dânșii scrufulosa ar fi o formă 
atenuată de țuberculosă, deși ea ar putâ 

fi atribuită mai multă unei resistențe or
ganice individuale.

In așteptarea descoperirei tratamen
tului antituberculosă cu virus atenuată 
prin cultură, seu inoculațiunl succesive 
pe animale de aceeași sâu diferite specii, 
atâtă medicii cât.ă și chirurgii se întrecă 
în a relata cașuri de ameliorări și chiar 
de vindecări ale diferiteloră forme de 
țuberculosă prin diferite substanțe medi- 
camentuose.

Chirurgii au relatată cașuri de vin
decări de țuberculosă .locală, înainte de 
generalisare. Mijlocele cele mai eficace 
în contra tuberculosei locale, au fostă 
cele relatate de cătră Ohauveau, Baretta, 
Verneuil, Redard și Richelot din Parisă, 
Turquomiam din Scutari și Wargas din 
Madridă.

Acești chirurgi au susținută cu fapte 
clinice, că o țuberculosă locală (tuber
culă anatomică, abscesă rece țuberculosă, 
aderată țuberculosă, sinovită seu artrită 
țuberculosă) atacată imediată la înce- 
putulă ei cu termocauterulă și cu ete- 
rulă iodoformată, sâu distrusă, excisată 
totalmente și apoi cauterisată, pote fi 
oprită în evoluțiunea ei ulterioră în 
modă definitivă. BasațI pe resultatele 
loră clinice ei au propusă urmărirea 
acestoră tuberculose locale, cu excisiunea 
sâu gratagiulă și cu cauterisațiunea ter
mică sâu iodoformică, tâte organele unde 
se voră manifesta, chiar în plămâni și 
în cerebru.

Medicii, asemenea, au adusă multe 
fapte constătătore despre acțiunea antitu
berculosă a medicamenteloră antiseptice, 
antifermentescibile seu microbicide apE- 
cate directă, prin inhalațiunl, în contra 
tuberculosei pulmonare, seu indirectă, 
prin metoda digestivă, și mai alesă prin 
metoda ipodermică, în contra tubercu
losei generaEsate.

(Va urma.)

TELEGRAMELE „GAZ. TRAXS”.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Bruxella, 29 Noemvre. Mișca
rea lucrătotilora din Belgia sudică 
ia dimensiuni amenințătore.

Belgradu, 29 Noemvre. In urma 
multeloru plângeri contra alegeri- 
loră de delegați, t6te alegerile de 
pănă acum au fostu anulate din 
ordinulu Regelui. Nouăle alegeri 
se voră face la 16 Decemvre. Pen
tru asigurarea libertății alegerilor^ 
s’a numită pentru fiecare cercu 
electoralii câte o coinisiune, care 
constă din câte trei membri apar- 
ținetorl tuturoru partidelorQ. Scup- 
cina se ’ntrunesce la 23 Decemvre.

Cursulu pieței Brașovu
din 28. Noemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.25 Vând. 9.28
Argintă românescă . „ 9.20 »1 9.25
Napoleon-d’ori . . . „ 9.65 M 9.67
Lire turcesci . . . „ 10.92 It 10.95
-Imperiali . . . ■ . . j, 9.92 n 9.95
GalbinI.................. n 5-70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina^/o n 10L— M —.—

n n n ®°/o „ 98.- 11 98.50
Ruble rusesc! . . . n 122— H 123—
Discontulă .... 67j—8’/o pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 28 Noemvre st. n. 1888.

100.60
91.85

144.25

98.20

Renta de aurti 4°/0.............................
Renta de hârtiă 5°/0 . .......................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căilorti ferate de 

ostti ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilorti ferate de 

oștă ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilorti terate de 

ostti 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 ...... 
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 împărătesc! . . .. . . 
Napoleon-d’orl ................................
Mărci 100 împ. germane..................
Londra 10 Livres sterlings . . . .

117.—.
104.50
104.50
104.50
104.50 
104—
104.50
81.75
82 40

109.40
139.70
876—
299 30
304.30

5.78
9.66

59.82 7-
121.95
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cu prețâ efi nu:
Done cazane cn vaporii verticale, doue 

mașine cu vaporii stabile, diferite verteje de 
ridicatu, țevi de metalu, foi, unelte de fău
rită 
litu 
ele

și lacătariă, nicovale, unelte de sfrede- 
etc. puținii folosite, parte din 
suntu chiar de totu noue.

A se informa la

BIROUL DE SPEDIȚIUNt 
strada Vămei Nr. 10,

2 I a Ș O V "CL-

Trenulă
Trenul ti

Trenulă

Trenulă
Trenulă

Trenulă

a)
b)
c)
d)

a)
b)

Dela
7

Ti

Ti

Ti

Dela

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovă la Pesta

de persone Nr. 307: 7-ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovti la Bucuresci:

mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amecll.
II. Sosirea trenuriloru:

I. Dela Pesta la Frașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci Ia Brașovu:
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
Brașovă la Reșnovă-Zernescl-Brană : 12 ore 30 m. după amedl.

Ti

73

,, Zizinu: 4 ore după amedl.
în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea- 
la Făgărașu'. 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Beșnovu-Zernesci-JBrană la Brașovă: 10 ore înainte de amedl

„ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovti: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovti: 6 ore 30 minute sera.

I

»
Se deschide abonamente pre anulă 1888

la

77

AMICULU FAMILIEI. ț)iaru beletristicii și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XII. — Apare în 1 și 
a luhei în numeri câte de 2—3 c61e cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 
— m&i departe tracteză cestiuni literare și sciențifîce cu refiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare

15 efi 
ș. a. 
vieța 
parte 

ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite, de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl:, pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMÂNU. Piară bisericesc^, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘Ă — 3*/ 2 cdle; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
tra,țiirnT, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarî; și în urmă totă soiulă de a- 
mănunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
q 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplară 
Numeri de probă se trimitu gratisu ori-cui cere.

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

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

istorice maghiare privitdre 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 UI. Prețulă broș. 
I. U. câte 40 cr. — Broșura UI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericescl 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 
până acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2'fl.

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 C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr. . , - .

Opera unui omă 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.

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

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

Elu trebue sâ 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 copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouvâ. Prețulă 10 cr.

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

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

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

Petulantulă. 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 
Iprin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas.' 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.,

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

Trandafiri și viorele/ poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cdle. Preț. 60 cr.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca 
Cu puii ei de aură. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, U, UI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 or.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învSțămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandia!!), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 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 Năsâudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă 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.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profeso.ră. 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 obveniențe în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 ,fl. 10 cr.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
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

Miculu mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă 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 frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 • fior.; 
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de1 mai 
multe rugăciuni frumose'. Cu icone fru
mos e. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosă. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.
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