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timpă mai scurtă seu mai lungă 
fără a se înstrăina întru nimied 
de căminulă părintescă seu de 
patria natală.

La noi când individulă nu mai 
pbte birui cu mulțimea de dări 
și sarcine și când Fau covârșită 
cu totulă datoriile, atunci elă trece 
în România, pe o veră seu celă 
multă pe 1—2 ani, pănă ce’și a- 
dună capitalulă necesară pentru 
plata contribuțiuniloru și a dato
riei, și apoi se reîntorce acasă. 
Cei mai mulțl, cu deosebire dintre 
Săcui mergă primăvera când în
cepe munca câmpului și se întorcă 
tomna încărcațl de poli (Napoleoni) 
și galbinl acasă, pe cari ei în Tran
silvania nici în 3—4 ani nu-i pu
teau câștiga, er alții se ducă tomna 
ca să se tocmescă ca servitori prin 
orașe pe timpulă iernii, când acasă 
nu a.u ce lucra și n'ar face alt
ceva, decâtă să consumeze ce au 
câștigată vera, și apoi primăvera 
se întorcă erăși cu bani frumușei 
ca să-și cultive moșiărele.

Ce va să (țică căștigulă aces
tora se va vede îndată: In cfilele 
trecute se întorceau vr’o 18 băr
bați din Baia de Crișă, cari fuse
seră la lucru în România și anume 
la Călărași. Ei ’mi istoriseau, că 
s’au dusă în România de 3 luni 
de 4ile și acum se întbrce fie
care cu câte 55—60 fl. valută austr. 
ca se-și culegă cucuruzulă și să-și 
facă sămănăturile de tbmnă. Decă 
ne gândimă, că în Transilvania 
ună servitoră de 17—18 ani bă
gată la PascI și pănă la Crăciună 
capătă afară de mâncare o simbriă 
numai de 35—40 fl., ni se va 
presenta suma de 60 fl. pentru 
munca pe 3 luni a aceluiași in
dividă și câte 20—25 lei=?=10—13 
fl. lefă lunară a unei servitbre, 
ca o sumă destulă de însemnată, 
și echivalentă cu-o remunerațiă 
de trei ori mai mare decum 
se obicinuesce în Ardeală. Decă 
vomă calcula numărulă absentiș- 
tiloră din categoria acesta numai 
la 60 de mii suflete, de altmin
trelea o cifră forte modestă, și 
câștigulă anuală îlă vomă lua pre- 
porțională cu celă de susă, vomă 
vede îndătă că iese o sumă ce se 
urcă la milione. Facă Esccelnța 
Sa d-lă ministru ungurescă ală 
agriculture], prin direcțiunea pos- 
teloră Sibiane, la poștele din co
mitatele Ciucă, Treiscaune, Odor- 
heiu, Brașovă, Făgărașă, Sibiiu și 
Târnava mare o anchetă despre 
sumele ce încurgă din România, 
nu pentru mărfuri trimise seu 
capitale alocate, ci pentru acele 
lucrări brute și simple — seu 
c’ună cuvântă despre sumele ce 
încurgă dela servitori, și fiă con
vinsă că îndată va cunosce im
portanța economică a României 
pentru Transilvania și viceversa.

Și erăși acești lucrători pasa
geri și servitori nu suntă nici 
ună periculă pentru România și 
nu cadă în sarcina nimărui de 
acolo, căci în sesonulă mortă și 
în lipsa de serviciu ei se întorcă 
pe la caminurile loră, și nu trebue 
să se îngrijescă nimeni de subsis- 

*

La sittiaținnea Economică a Ardealului
ȚII.

BrașovO, Septemvre v.
In cțilele din urmă gazeta ofi

cială și după ele gazetele neofi- 
cibse și neoficiale ne surprinseră 
c’ună comunicatei din partea con
sulatului generală austro-ungară 
din Bucuresci, în sensulă căruia 
în urma unei învoieli încheiate cu 
guvernulă românii, toți acei su
puși austro-ungari. aflători în Ro
mânia, cari nu au pașaporte în 
regulă și nu le voră pute obține 
într’ună anumită timpă, voră fi 
espulsațl în massă și trimiși sub 
escortă în patria loră.

Noi după cum amă avutu oca- 
siune se ne convingemfi în diferite 
escursiunl făcute în România în 
diferite timpuri și în diferite re
giuni ale țârei, nu hesitămă a 
afirma, că în categoria celoru fără 
de pașaporte numai din Transil
vania suntă mai multe cțeciml de 
mii de persone. Deci este vorba 
despre sbrtea și viitorulă a cJecî 
de mii de compatrioți, după maiori- 
tate Secui, apoi Români și mai 
puțini JSașI, cari acum la intrarea 
iernii voru fi smulși dela ocupa- 
țiunile loru și dela câștigă și re
aduși cu forța în patria loru spre 
a deveni aici peritorl de fome.

Se ne întrebămu înse, care este 
causa emigrărei populațiunei ru
rale la noi ? Este bre populațiunea 
supranumerară, pe care nu o ar 
pute nutri Ardelulă însuși cu ro- 
dele pământului său, încâtă unu 
debușeu pentiu escedentul poporu
lui s’ar impune de si e, ori este 
lipsă de proprietate mică?

Nici una nici alta, căci Tran
silvania după întindere, climă și 
solă, chiar și fără industriă ar 
pute nutri o populațiune cu multă 
mai numerosă decâtă cea de acfl, 
și în întrega Transilvania predo
mină esclusivă numai proprietatea 
mică, încâtu proprietatea mare în 
adeveratulă sensă ală cuvântului 
— latifundiile — mai, că nu e- 
sistă, precum nu avemă nici pro- 
letariatulă agricolă pălmașă fără 
de locuințe stabile, ci toți suntă 
proprietărașl de case și mici mo- 
șibre, și peste totă loculu, din 
acești (țflerî potă deveni țărani 
mijlocași, fruntași, ba chiar și pro
prietari mari, fiă-care după destoi
nicia și noroculă seu.

Caasa trebuesce căutată în- 
tr’altă parte. Adevărata causă este 
lipsa de câștigă și de debușeu 
de o parte, și grămada a totă ie- 
lulă de sarcine și contribuțiun! ne
rumegate, aruncate în spatele po
pulațiunei și, în fine, politica eco
nomică cu totulă greșită a guver
nului ungară.

Și apoi la noi nu este o ade
vărată emigrare a poporului, unde 
individulă seu familia părăsesce 
pentru totdeuna căminulă părin- 
tescă, spre, a deveni membrii altui 
stată, cum se întâmplă cu Sașii 
din Transilvania și Ungurii și Slo
vacii din Ungaria de susă, cari se 
ducă în America, ci la noi este 
mai multă o absentare pe ună 

tența loră. Aceste absentări se 
facă chiar și înlăuntrulă țerii. 
Căci, este în deobște cunoscută, 
că lucrătorii agricoli din Secuime 
și din țera Oltului tăbărescă cu 
toții pănă în numără de 30—40 
mii suflete, pe timpulă secerii în 
țera Bârsei, ca se ajute la secere 
care se face cu vr’o 2 septemânl 
în urmă, fără ca să aibă cineva 
motivă d’a se plânge de absen- 
tarea loră, nici autoritățile se fiă 
neliniștite că și-ar părăsi satele și 
nici Sașii și Românii dințeră Bârsei 
că i-ar amenința cu revoluțiune seu 
prădare. Totă așa era casulă și 
cu îmblătitorii săcui, cari tbmna 
cutrierau Ardealulu și în timpă 
de 6—8 septemânl ’șl câștigau 
cu îmblăciul atâtea bucate de câte 
aveau lipsă pentru întreținerea 
familiei anulă întregă, și erăși nu 
avea nimeni motivă de-a se plânge 
de ei.

De altmintrelea acestă peleri- 
nagiu ală lucrătoriloră agricoli se 
face și în alte țeri: Din Francia 
în Spania, în Prusia se ducă pri
măvara lucrătorii polonezi cu 4e* 
ciml de mii în Brandenburg, pro
vincia Sacsonia și pănă prin Alsația 
Lotaringia, de unde apoi tdmna 
bărbații și copii adulțl se întorcă 
în patria loră. Pentru marii pro
prietari din provincia Sacsonia sunt 
lucrătorii polonesi alfa și i.mega, 
și ună guvernă, care ar cuteza a 
împedeca emigrarea seu acceptarea 
loră ar fi răsturnată în timpă de 
24 de cesurl, din causă că ei suntă 
lucrători buni, străduitorl și ieftini, 
proprietarii au în ei brațele sufi
ciente și la timpulă oportună și 
în sesonulă mortă guvernulă nu 
trebue se le mai pbrte de grijă. 
De asemenea acești lucrători pa
sageri trecă regulată în fiă-care 
vară și în Polonia rusescă, unde 
suntă primiți de cătră proprietari 
și guvernă cu brațele deschise. 
Când cu ocasiunea espulsiunei Po
lonesi] oră ruși din Germania și a 
Germaniloră din Rusia, guvernulă 
rusescă nu numai că nu a espul- 
sată pe lucrătorii agricoli pasageri 
de pe teritoriulă seu, der a ținută 
de a sa datoriă de a publica și prin 
cjiarulă oficiosă „Dewnik War- 
schawskU, că cu tote espulsiunile 
făcute, și cu totă ucazulă din Martie, 
care interejice streiniloră intrarea 
în Rusia și cumpărarea de imobile, 
se permite și d’aci înainte libera 
intrare în Rusia a lucrătoriloră 
agricoli!! Va se cțică măsura cea 
mai nouă ce o proecteză guvernulă 
lui Tisza este mai căzăcescă de- 

| câtă celă mai oropsită ucază ală 
I Hetmanului tuuroră cazaciloră!

Afară de acești lucrători agri
coli pasageri mai avemă altă ca- 
tegoriă de absentiști, cari trecă în 
continuu și ’șl petrecă mare parte 
din vieță în vecina Româniă, și 
aceștia suntă Mocanii și Țuțuienii, 
adecă locuitorii din Săcele, Săliște, 
Reșinari și alte câteva comune măr
ginașe românesc!, cari de sute de 
ani portă o economiă întinsă de 
vite, cu deosebire de oi, pe cari 
și le văreză în munții Carpați, er 
de iernată și le ierneză înlăuntrulă 

țărei românesc! seu pe malurile 
Dunării, de unde vină numai iarna 
de-o petrecă în Transilvania în 
cerculă familiilor^ loră. Numărulă 
acestora se urcă la 200,000 suflete 
cari toți trăiescă din economia de 
vite. Ei fiindă proprietari de turme 
de mai multe mii de capete adu
ceau mari capitale în Ardeală și 
unii dintre ei se ocupau și cu bună 
succesă cu comerciulă, în deosebi 
cu mărfuri de Brașoveniă. încer
cările de a’i împedeca în emigra- 
țiunea loră n’au avută și nu voră 
ave niciodată vr’ună succesă, pănă 
voră mai fi ei. Șicanele îi potă 
numai îndârji, ca ei să se mute 
cu totulă în Dobrogea seu Româ
nia și să părăsescă pentru tot
deuna Ardealulă.

Adevărate emigrări, adecă aceia 
car! și-au părăsită pentru tot
deuna patria natală și au căutată 
alta nouă și mai bună, pănă acuma 
n’amă avută alte, decâtă pe căr
turarii români, profesorii, inginerii 
și totă felulă de funcționari ad
ministrativi ai statului, cari ne- 
putendă obține în patria loră ser
vicii publice și neputendă utilisa 
cunoscințele loră, au fostă siliți 
să-și caute pânea de tote cjilele în 
altă parte și mulțl dintre ei ocupă 
posturi și funcțiuni din cele mai 
de frunte în stată ; apoi 'meseriașii, 
cei crudă loviți prin răsboiulă va
mală — cei mai mulțl dintre ei 
s’au dusă în România numai du- 
pă-ce în patriă au fostă ruinați 
cu totulă — au dată fălim entă, 
der ei nici în România nu s’au 
mai putută reculege de locă, ci 
seu că au îmbrățișată alte; cariere 
și ocupațiuni, seu că lucreză ca 
lucrători ori calfe pe la diferiți 
măiestri ori în fabrici. Numerulă 
loră se urcă la câteva mii. Re
lativă cu multă mai bine stau 
aceia, cari au părăsită patria îna
inte de a perde totulă, căci ei în 
țera vecină s’au reculesă iute, 
s’au scăpată de datoriile din pa
triă, și acpL suntă bmenî -cu ore- 
care stare și măiestri independenți, 
ba unii au adus’o la oposițiă so
cială destulă de frumosă. Ei au 
contribuită în modă însemnată 
ca România se-șl creeze o in
dustriă.

In fine o a treia categoriă 
suntă Mocanii și Țuțuenii și câ
teva sute de familii țerănesclde 
pe la Făgărașă etc. cari atrași de 
ogârele și pășunile ieftine ale 
Dobrogei s’au stabilită cu totulă 
acolo, înființândă vre-o câteva co
mune nouă, ca Făgărașulă nou 
etc., er alții ocupândă locurile pă
răsite de Tătar! și Cerchezi, cum 
e Caramurată, Megidia etc. Der 
în genere numerulă loră nu este 
mare și clima cea disproporțio
nată a Dobrogei i-arepusă pe mulțl, 
căci au perdută mare parte din 
averile ce au dusă acolo.

(Va urma)

2O.T2ST
Rusia și România.

Nu de multi! a apărută în diarulă 
„Wiedomosti“ din Moscva ună articulil
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în care fu provocată guvernulă rusescă 
a face ună pasă diplomatică în cestiunea 
bulgară, deorece tocmai acum situația 
europenă este fdrte favorabilă pentru o 
procedere activă. Acum cere foia din 
Moscva dela diplomația rusescă de a lua 
măsuri, spre a face, ca lucrurile în Ro
mânia să ia o direcțiune favorabilă 
Rusiei.

Starea lucruriloră în România, dice 
„Wiedomosti", este din punctă de vedere 
rusescă forte nefavorabilă. Ministeriulă 
Catargiu n’a împlinită speranțele ce 
le deșteptase în Rusia. Acestă ministe- 
riu, nu numai că n’a cassată măsurile 
luate de predecesorii săi, cari suntă duș
mane Rusiei, ci lucră chiară înpotriva 
intereseloră rusescl și pentru interesele 
ligei de pace europene. Cu deosebire 
ministrulă de esterne Lahovary a trecut 
în tabăra inimiciloră Rusiei.

Tăte acestea, 4i°e foia rusescă, se 
petrecă în România, cu tote că repre- 
sentantulă Rusiei de acolo, d-lă Hitrovo, 
se distinge între diplomații rusescl prin- 
tr’o anumită energia și îngrijire pentru 
interesele Rusiei. De aceea „oficială cen
trală diplomatică ală Rusiei", trebue să 
sprijinescă pe d-lu Hitrovo și trebue în
suși să pășescă la mijlocă. Pănă acuma 
n’a făcută nimică spe a apăra influința 
rusescă de fiascurl și numele rusescă de 
umiliri.

Crispi în Neapole.
O manifestațiune grandiosă s’a fă

cută în onorea ministrului-președinte ita
liană Crispi în Neapole. Cu acestă oca- 
siune Crispi a ținută uDă discursă, care 
a fostă primită cu aplause entusiastice. 
Elă dise între altele:

„Sunt de multă concetățenulă vos
tru, căci am venită la 1843 la Neapole 
și am locuită aici. Atunci am înfiin
țată ună comitetă cu îndoitulă scopă de 
a împăca Neapolea cu Sicilia, pe cari ti
ranii voiau să le țină în desbinare, [pen
tru că puterea loră se răzima pe certa 
nostră, și de a provoca cu [puteri unite 
o revoluțiune pentru câștigarea libertății. 
Numai doi membri ai acestui comitetă 
suntă încă în vieță: Daminno Assanti, 
veteranulă libertății, pe care voi toți îlă 
cunoscețl, și eu... AclI domnesce liberta
tea, pe care eu nici-odată nu am vătă- 
mat’o, căreia credu, că în totdeuna i-am 
servită... De multe-orl s’au resculată pro- 
provinciile nostre, spre a’șl scutura ju
gulă, der silințele loră rămaseră zadar
nice, pentru că nu eram uniți! Unirea 
este garanția libertății ; astădl posedemă 
și una și alta, și le vomă apăra în tot
deuna. “

Alegerile în Pruncia.
Despre luptele electorale în Parisă, 

în ajunulă alegeriloru, ală căroră resul- 
tată ne este acum cunoscută, i-se scrie 
diarului „Neue freie Presse" între al
tele :

In cerculă ală 18-lea — unde mai 
înainte fusese alesă Clemenceau, er acum 
fu alesă Boulanger — se vădu în tote 
stradele mulțime de afișurl roșii de ur- 
mătorulă cuprinsă: „GeneraM Boulanger, 
proscrisulu — revisiunea constituantei. 
Multe din aceste afișurl suntă rupte, pe 
unele e ștersă titlulu „generală" și în
locuită cu cuvântulă „hoță". Pe alte 
afișurl se vădă bilete scrise cu mâna : 

nu votămu, să ne resculămii. Afișurile 
contra-candidatului generalului Boulan
ger, Thiebaud, suntă mai rari. Pe strade 
boulangiștii se certă în publică cu omenii 
guvernului. Câtă se adună mai mulțl 
la ună locu, se audă aci laude pentru 
Boulanger, aci înjurături în contra lui. 
Cea mai mare parte privescă numai la 
tote acestea, fără a dice ceva.

E aprope de necredută cum se 
acusă, înjură și vatămă candidații unii 
pe alții în afișurile, ce se lipescă pe 
păreți. Ei se numescă reciprocă mind
nog și hoți. Ună răsboiu amărîtă au 
purtată în Faubourg St. Antoine fostulă 
ministru de comerciu Lokroy cu boulan- 
gistulă Massard. Acesta din urmă nu- 
mesce pe Lokroy „ună călugără, care 
și-a lăpădată reverenda", care n’a ținută 

nici una din promisiunile sale și care 
prin consimțirea sa la espedițiunile de 
peste mare a supusă țera lui Bismarck 
și lui Crispi, și finesce: „josă cu hoțulă" 1 
Lokroy răspunde dicendă, că elă a fă
cută parte din acetă guvernă, a căruia 
purtare mândră în afacerea Schnsebele 
a fostă cunoscută, și finesce asemenea : 
„josă cu hoțulă și cu uceniculă de 
hoți" 1

Numai câțiva pași departe dela 
aceste afișurl „ciudate", se ridică, pe 
„Place de Trone" de odinidră, ună 
mândru grupă de statue, representândă 
„triumfală Republicai de Balon, care a 
fostă inaugurată în 21 1. c. de preșe
dintele republicei, ținendă discursulă fes
tivă ministrulă-președinte Tirard.

Conflictii între Cehii tineri și 
noulu guvernatorii.

In dilele din urmă a fostă în Praga 
alegere de deputațl pentru dieta boemă 
și isbânda a fostă a Cehiloră bătrâni. 
Primindă noulă guvernatoră Thun la 20 
Septemvre deputațiunea orașului Praga, 
’șl-a esprimată cătră ea bucuria pentru 
isbânda Cehiloră bătrâni la alegerile din 
Praga. Acesta a supărată pe Cehii ti
neri și organulă loră „Narodni Listy" 
impută guvernatorului lipsă de tactă po
litică și de imparțialitate. Ca personă și 
cetățeDă pote se se bucure de isbendile 
Cehiloră bătrâni și să recundscă îndrep
tățirea punctului de vedere ală partidei 
conservatore, der ca guvernatoră, ca loc- 
țiitoră ală monarchului constituțională 
și ca servitoru ală statului, e îndatorată 
a recunosce totă așa de bine și îndre- 
tățirea punctului de vedere ală partidei 
liberale în poporală cehă, câtă vreme 
acesta stă pe basa legii și luptă cu mij- 
loce legale.

Și mai multă va înăspri încă decâtă 
acum raporturile dintre Cehii tineri și 
dintre contele Thun o altă declarațiune 
a acestuia făcută — de cumva e adevă
rată — cu ocasiunea primirei comite
tului țării, că adecă va sprijini din tdte 
puterile elementele moderate, din contră 
va fi contrară ală elementeloră estreme.

Nu-i vorbă, e slabă isbenda Cehi
loră bătrâni, considerândă că isbenda la 
alegerile din țeră e a Cehiloră tineri. 
Prințulă Liechtenstein s’a și retrasă dela 
conducerea clubului centrului din dieta 
boemă, motivâudu’șl retragerea cu aceea, 
că au „învinsă elementele estreme la ale
gerile dietale." Acestă retragere nu 
pote, decâtă să încurajeze și mai multă 
pe Cehii tineri, cari voră fi cei mai tari 
în dieta viitore și astfelă nu ușoră va fi 
posiția guvernatorului, decă va sta în 
oposițiune fățișe și pronunțată cu Cehii 
tineri.

P. S. Sa Păr. Episcopii ală Caranse
beșului Nicolau Popea , reîntorcendu-se 
dela Sibiiu, unde a participată la șe
dințele consistoriului metropolitană, a 
sosită în săptămâna trecută la Caran- 
sebeșă.

** *
Hirotonire, D-lă Terențiu Ursu, clerică 

absolută ală eparchiei aradane, s’a hiro
tonită întru preotă pentru parochia va
cantă din Chișineu.

* * *
Pentru viriliștii comit. Sibiiu. Comi- 

siunea verificătore însărcinată cu recti
ficarea listei contribuabililoră, cari plă- 
tescă cea mai mare dare (viriliștl), îșl 
va ține ședințele în cancelaria protono- 
tarului comitatensă dela 27—30 Septem
vre n. In aceste dile publiculă păte vede 
listele și se primescă reclamările pentru 
înscrierea în liste a celoră îndreptățiți. 
In contra conspecteloră dela inspectorat, 
care servescă ca basă la rectificarea con
semnării viriliștiloră și care suntă es- 
puse în biroulă protonotarului, se pri
mescă reclamările pănă în 27 Sep
temvre n.

** *

Cuponulîi din Octomvre. Sumele de 
plată în Octomvre, socotite în florini, se 
urcă la 44-4 milione florini, din carl 3L8 
milione fi. suntă în cupone, er restulă 
plătirl de capitale.

* * *
Năoazurile Ciacovenilorii. Românii din 

Ciacova, fiindă amestecați cu Sârbi, 
au rămasă, cu ocasiunea despărțirei Ro- 
mâniloră de Șerbi, și mai departe sub 
erarchia serbescă, aparținendă de diecesa 
serbescă a Timișorei. Deși Românii sunt 
în maioritate, totuși suntă eschișl dela 
tote, n’au nici preotă românescă, nici 
învățătoră românescă. Servițiulă dumne- 
deescă în biserică se face două săptă
mâni în limba serbescă, și numai o săp
tămână în limba română stricată, de cătră 
ună preotă serbescă; er când cade vr’o 
sărbătore mare în săptămâna Româniloră, 
servițiulă dumnefjeescă se face în limba 
sârbescă. De 25 de ani dureză acestă 
stare de lucruri, protopopulă română 
vede cu ochii suferințele credincioșiloră 
români, der nici capulă nu-lă dore. Ro
mânii ciacovenl apeleză la P. S. Sa Păr. 
Episcopă ală Caransebeșului Neculae 
Popea, ca să’i scape odată de suferințe.

** *
La școlsle agronomice subvenționate 

de universitatea săsescă au fostă în 
1888/9: la cea din Mediașă 1 elevă ro
mână, 20 germani; la Cea din Bistriță 
8 elevi germani. Dela cea din Feldidră 
lipsescă datele. — N’ar strica să fiă 
frecventate aceste șcdle de mai mulțl 
elevi români.

*
Școlă pentru economia de casă, în 

care se învăță în modă practică pregă
tirea mâncăriloră fine și de rândă, tra
tamentul rufăriei, scrobitul și călcatulă, de
prinderea în terguire potrivită cu mijlo- 
cele de traiu, curățirea și ordinea în 
casă etc., a deșchisă în Brașovă d-șdra 
losefina de Trauschenfels, care a studiată 
id direcțiunea acesta la Sibiiu — unde 
esistă o asemenea școlă - și ]a Viena. 
Elevele seu rămână numai peste di în 
mstitută seu potă să primescă locuință 
și costă într’însulă. Acestă școlă e a 
doua de felulă arătată, care sa înființeză 
m Brașovă, cea dintâi fiindă internatulă 
„Rcumunei femeiloră române", unde se 
învață pe lângă economia casii, și dife
rite țăsături și lucrări de mână, precum 
Și carte și limbi.

*
Reorganisarea trupeloru de trenu, pre

cum anunță „Reichwehr", a începută a 
se face m sensulă, că de aci înainte 
fiecare divisiune de trenă va ave să-și 
porte ea în evidență statulă personală 
ală efectivului. In modulă acesta divi- 
siunile de trenă se facă cu fcotulQ inde. 
pendente de regimente, avendă a-șl ad
ministra ele materialulă de trenă și 

| reformandu-se comandele superiors de 
trenă, ce suntă însărcinate cu suprave
gherea.

* * *
0 moștenire de 100 milione. Peste o 

sută de persons s’au adunată la 15 Sep
temvre în cancelaria advocatului Dr. 
Wilhelm Fried din Pesta, în afacerea 
moștenirei după Leidesdorf, răposată în 
San-Francmco. Fiă-care din cei de față 
a pretinsa moștenirea, care a rămasă 
unui căpitană Folson. Dr. Fried a ce
tită mai multe documente, din care re- 
ese, că decedatulă era de origine un
gară (era jidovă din Țera ungurescă), și 
că prin urmare Folson n’are dreptă la 
moștenire. După ună atestată dată de 

i ra mula din Aszod, moșulă răposatului 
se numia Baruch, tată-său Mordechai 
mrmă-sa însă Serche Leidesdorf. Dela 
aceștia se tragă moștenitorii, cari locu- 
escă parte în Austria, parte în Țera-un- 
gurescă. . Strămoșulă lui Baruch Leides- 

orf locuia în Nikolsburg. E neîndoiosă, 
. 6 „P. Eh , că răposatulă milionară a 

ajutată cu bani pe rudeniile sale de aci. 
Cei de față au însărcinată pe adv. Dr. 
Fried să adune tăte documentele nece- 
sai e pentru obținerea moștenirii și sg 
se pună în înțelegere cu locuitorulă Ul

mer din New-York, care pentru obține
rea moștenirei a pusă în perspectivă 
constituirea unei societăți pe acții.

* * *
Eocii. In săptămâna trecută au arsă 

în Satulungă patru șuri.
♦ 

♦ *
Concerts și danțu întocmesce Joi 

sera In 26 Septemvre corpulă oficerescă 
ală reg. 2 de inf. în sala hotelului Nr. 1. 
Inceputulă la 8 ore. Biletele de Invitare 
distribuite în carnevalulă trecută au va 
lore și pentru acestă concertă.

** •*
Sfințirea unei biserici. In 8 Septem

vre v. s’a sfințită biserica cea nouă din 
Bușteni (județulă Prahova în România), 
de pe domeniulă coronei cu acelașă 
nume. Biserica s’a ridicată cu chel
tuiala Regelui Carolă din veniturile do
meniului și a costată aprope 100,000 
lei. Sfințirea s’a făcută de cătră Mitro- 
politulă primată în presența Regelui, a 
Principelui moștenitoră, a miniștriloră și 
a unui numerosă publică ce venise în- 
tr’adinsă acolo. S’a dată ună dejună 
regală de 60 tacâmuri și o masă țără- 
nescă de 400 tacâmuri. Musica și lău
tarii au înveselită pe asistenți. Biserica 
este lucrată într’ună reușită stilă bi- 
zantiăn.

O cursă Sasiloru. Persecutiuni.
In 18 Septemvre n. s’au începută 

îu Pesta tractările conventului distric
tului montană ală comunității bisericescl 
evangelice conf, augsb., sub președința 
inspectorului Teofilă Fabini, de origine 
sasă, fostă ministru dejustițiă, și a epis
copului din B. Osaba. De față au fostă 
și deputatulă sasă Petru Busbach și fos
tulă deputată sasă Stainacher.

După câteva hotărîrl de puțină in
teresă, membrulă Michail Zsilinszki, în- 
tr’o lungă vorbire, propuse a se nisui la 
unirea tuturoră protestanțiloră din Țera 
ungurescă și Ardelă, der cu deosebire 
unirea cu protestanții ardeleni, cari, deși 
au aceleșl interese, apară separați, ca 
printr’ună părete despărțitoră. Vorbito- 
rulă se provocă la episcopală sasă arde
leană Teutsch, care 'și-a găsită locuiți seu 
în camera magnațiloră ca episcopă ungurescă. 
Să fiă o mare biserică evangelică ungurâscă 
și nici o comuniune specială dincolo de 
Muntele craiului. Acesta să se țîntescă 
pe cale amicală, frățescă și, lucru natu
rală, și pe cale legală.

Propunerea acesta, după ce au lău- 
dat’o și președintele Fabini în modulă 
celă mai căldurosă, a fostă primită de 
conventă cu strigări de „ejlen", adecă 
s’a decisă a se presența conventului ge
nerală.

Cursa e minunată : Teutsch episcopă 
ungurescă ală Sașiloră! să se facă și o 
mare biserică ev. ungurescă, ’șl-apoi „el- 
jen"-ulă pune capaculă! Fabini-B&us- 
snern-Fluger au doră o misiune.

In aceeași ședință se pertractâ afa
cerea învățătorului Karol Venich din B. 
Csaba, acusată de „uneltiri panslaviste", 
cum de regulă suntă acusațl bieții învă
țători slovaci de persecutorii Nemaghia- 
riloră. Ca raportoră vorbi seniorulă 
Adam Achim. Nici cu ocasiunea cer
cetării făcute în acestă afacere, nici la 
pertractare înaintea senatului disciplinar 
nu s’a dovedită nimică, ce ar pute apăsa 
pe acusată. Nu suntă nici acusatorl nici 
dovedi. Numai o interpelarea învinuită 
pe învățătoră. Raportorulă rogă adu
narea, să libereze de bănuială pe nevino- 
vatulă învățătoră. Der seniorulă Achim 
mai rogă conventulă, să isgonescă cu ener
gia din cerculă seu urgisitulă obiceiu de a 
suspiciona și calumnia,precu mși spionagiul, 
ce atâtă dedesă s’a observată și care nici 
pentru copii nu se potrivesce.

Astfelă s’a luată dela ordinea cjilei 
acâstă afacere. Der ore nu merită cea 
mai aspră admoniare, decă nu chiar pe- 
depsă, cei cari și-au făcută o misiune „pa
triotică" din spionagiu și persecuțiune ? 
De ce nu s’a propusă isgonirea din con- 
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ventil a astord felă de uneltitorl în con
tra celoril de naționalitate nemaghiară? 
Der vorba ceea: o mână spală pe 
alta, și corbii la corbii nu’șî scote 
ochii.

Corespondența „Gaz Trans.“
D-ld N. Groza, din Tohanulii-ve- 

chiu, ne rogă în numele mai multora 
grănițerî a publica o' rectificare la co
respondența apărută în nr. 189 din an. 
curenta aid foiei nostre. Estragemd din 
acesta rectificare părțile, ce se țină de 
obiecta, lăsânda răspunderea în sarcina 
scriitorului:

Tolianulfi vechin, 10 Sept. 1889.
...Declarămă, că articulula subscrisa 

de „una grănițerd11 , publicata la 23 
Augusta (4 Septemvre.) 1889 în pre- 
țuituld diară „Gazeta Transilvaniei11 
în tota cuprinsulh său nu este basatd 
pe adevSrd, pentru că alegerea scaunu
lui școlastica comunala, a fosta cunos
cută tuturora locuitorilord cu 3—4 săp
tămâni — și representanța comunală a 
fostă conchemată nu cu 24 — ci cu 48 
ore înainte. — D-lă proto-pretore Jacob 
Popeneciu, ca totdeuna, așa și la ale
gerea din cestiune s’a purtata cu cea 
mai umană și mai plăcută purtare, după 
cum credema, că onor, publică îld cu- 
nosce, că și natura D-sale e forte nobilă, 
blândă și plăcută tuturora omenilord de 
omeniă.

Nu este adevSratfl, că alegerea nu 
s’a făcuta cu aclamațiune, pentru că toți 
membrii de față au fosta învoițl a se 
face cu aclamațiune, afară de und bietd 
representantd comunald anume Ioand 
Avramă Aldică, — pe care îld luase 
bravuld preotd Georgiu S. Thomasd de 
mânecă și dicea, că aceld individă nu 
voiesce a se face alegerea cu aclamațiune, 
la ce d-ld proto-pretore a disd: bine! 
pentru 10 minute suspindă ședința pen
tru consultare și apoi poftiți a face vo- 
tisare nominală. VSdendd acești doi in- 
dividl, că toți ceilalți membri și după 
consultare de 10 minute voescă a aclama 
pe membri propuși de d-ld notară cer- 
cuald Ioand Vladă, și-au retrasă cuveu- 
tuld și astfeld s’a făcută alegerea cu 
aclamațiune.

După aceea d-ld proto-pretore în 
sensuld §-lui 117 din articululd de lege 
XXXVIII, din 1868 fiindd aici 3 învă
țători a purcesd la alegerea unui repre
sentantd, și întrebândd pe învâțătorulă 
Nicolae Popă, că cu cine voesce a vota, 
eld a răspunsă, că nu voiesce a vota cu 
nimeni, învâțătoruld Nicolae Vodă ase
menea a declarată, că și eld nu voteză, 
prin urmare d-ld proto-pretore a decla
rată, că deorece cei 2 învățători nu vo- 
iescd a" votisa D-sa denmnesce pe d-ld 
învâțătorfi-diriginte Ștefană Iozon și ast
feld l’a proclamată de representantd aid 
corpului învdțătorescd. După termina
rea alegerei învățătorului, Nicolae Popă 
a disd cătră d-ld proto-pretore, că eld a 
voită sd voteze cu eld însuși, a căpă
tată răspunsă: bine! der pentru ce n’ai 
voită ântâiu a vota? Eld dice în modă 
de totd bruscă „Eu sciu pentru ce nu!“ 
D-ld proto-pretore îld întrebă zîmbindă: 
„D-ta nu escl învățătord? pentru ce nu 
te porțl și d-ta dragulă meu, ca și cei
lalți d-nl învățători și membri, cari sunt 
de față? Eu nu am așteptată așa ceva 
dela d-ta11!

. . . Prin urmare nu este adevărată, 
că ar fi (Jish d-lă pretore înfuriată, că 
„eld atunci nu mai este învățătordu. 
Nu este adevărată nici aceea că proto- 
coluld de alegere s’a încheiată fără a se 
fi cetită și subscrisă de membri de în
credere, cari nu au fostă de față la 
alegere, pentru că nu numai protocoluld 
de alegere, der chiar și ordinațiunile 
ministrului reg. de culte și instrucțiune 
publică dimpreună cu decisiunea comi- 
siunei municipale și ordinulă Domnilord 
vice-comite și inspectord reg. de școle 
s’au cetitu și esplicatd din cuvântă în 
cuvântă și protocoluld de alegere s’a 
subscrisă de membri de încredere,' cari 
au fostă de față la alegere, și anume 2 
seu 3 suntd aceia, cari ocură cu numele 
în articululd din cestiune și cari au dic
tată compunerea lui bravului și faimo
sului grănițerd.

Nu este adevărată nici aceea că pre- 
otuld Thomasd ar fi rugată pe d-ld pre- 
tore să primescă und protestă contra mo
dului de alegere, pentru că nici nu-ld 
avea, der a cerută ca să-se amâne ale
gerea, pentru ca să se pdtă face und pro- 
testd, der d-ld p.-pretore i-a (fish, că nu 
numai că nu amână alegerea, der chiar 
să aibă protestd făcutd și nu l’ar primi 
la protocold, de-o parte din motivd, că 

contra decisiunei mai înalte protestd nu 
are locd,*)  er pe de altă parte, că dânsuld 
nu este plenipotențiată de locuitorii gră- 
nițerl a protesta în numele lord...

*) Cum se n’aibă locd, când decisiunea 
„mai înaltă11 vatămă drepturi vechi câștigate și 
chiar și legea? — Numai ucazurile muscălesci 
nu suferii proteste. Red.

**) Ren destulă, că n’ațl protestată cu 
toții în unire și în cea mai bună înțelegere, 
când odată dicețl, că ați fi dorită, ca școla să 
rămână scolă grănițerescă, adecă proprietate 
numai a grănițeriloră, nu și a veneticilor^ de 
tote soiurile și nemurile, ce s’au aședată și se 
vorfl mai aședa în comună! Red.

...Bravuld grănițerd înzadară dice, 
că s’a formată o clică în comună, pen
tru că eld a fostă și este și astăcll șefuld 
și conducătorulă elicei, care a constată 
și constă și astădl din 8 — 10 familii din 
neamuld lui.......înzadară dice, că unii
umblă după domniă, pentru că dovadă 
destulă este, că ei singuri umblă după 
domniă...

...Vai multă trebue să călătorescă 
pănă ce’ld vomă crede, că sîmte româ- 
nesce și se intereseză de binele grăni- 
țerilord români, se intereseză d-lui de 
chimiruld său ca totdeuna.

Și noi amd fi dorită, ca școla nos- 
tră să rămână școlă grănițerescă, însă 
cetindu-ne d-ld protopretore ordinațiu
nile susd amintite, noi ne-amd supusă la 
alegere și nu amd putută protesta susd 

■ și tare**)  protesteze eld !
In numele mai multoră grănițerl

N. Groza.

Mulțămită publică 
mărinimoșiloru contribuitori pentru edifica

rea biserică române din Deșii.
Deșii, 29 Sept. 1889.

D-nii Gavrild Mânu 20 fl. Dr. Ga- 
vrilă Tripond 2 fi. Alesandru Mateiu 
(Zubri fluerașuld) 2 fi. Nicolae Bene 2 fi. 
Iacobd Popă 1 fl. George Șuleanu 10 
fi. Simiond Câmpiand 2 fi. Dumitru 
Condoră 3 fl. Vasilie Ciotlanșiu 2 fi. 
Maria Zapintiand 1 fl. D. Floriand Ha- 
toșd 2 fl. D. Teodoră Hermană pro- 
topresbiteră gr. or.5 fi. Alexandru Florisca 
2 fi. Vasilie Florișca 1 fi. Teodoră Pes- 
teșiand 2 fi. Ioand Popă (de pe vale) 
2 fi., Maria Rusa 50 cr.

Representanța bisericescă gr. cath. 
română.

prin Petru Mureșiană-Șireganulu. 
cassariu și colectante.

P. T. Domnii, cărora li-s’au trimesd 
liste de subscriere suntd rugați a ni-le 
retrimite cu ofertele colectate câtă de 
curândă.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS*
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta.)

Pesta, 24 Septemvre. Consiliulu 
de miniștri, ce s’a ținută erî, a resol- 
vată și cestiunea păduriloră din Bis- 
trița-Năsăiiclu.

Uilb, 23 Septemvre. Casulă din 
Monoru cu stegulu negru-galbenu s’a 
ivită și în Ullo, unde alaltaeri nopte 
a fostă depărtată stegulu negru-gcdben 
dela locuința colonelului Fojnarovits. 
Prăjina a fostu găsită într’o gropă 
aprope de șoseua terii. Grendar- 
meria a primită ordină forte se
veră se descopere pe făptuitori.

Parisii, 24 Septemvre. Foile 
republicane suntă forte mulțămite 
cu resultatulă alegeriloră. Suntă 
cunoscute 560 resultate, și anume; 
aleși suntă 224 republicani, dintre 
cari 166 moderați, 57 radicali: 
159 oposiționali, dintre cari 86 
regaliști, 51 bonapartiștl, 22 bou- 
langiști. Dintre 177 balotage suntă 
136 favorabile republicaniloră. In 
viitorea cameră ară fi deci 369 
republicani și 201 oposiționali. De
osebirile cu privire la raportările 
despre voturile date lui Boulanger 
vină de acolo, că unele secțiuni 
au anulată bilete de votă cu nu
mele lui Boulanger, pe când ma- 
ioritatea secțiuniloră le-a admisă 
ca valabile.

Cununiă. D-ld Alesandru Czerneclti, 
c. r. căpitand în divisia de bateriă grea 
Nr. 3, s’a căsătorită cu d-na Emma 
Cotten născ. Wcich. Bielietz, în Septem
vre 1889.

Logodnă. D-lă Ionă Al. Frateșu și 
d-șora BeveicaN. Cosma, Brăila-Covasna, 
fidanțațl.

DIVERSE.
Unu paricidii. Und locuitoriu din 

Hodony (Ungaria) George Milos ceru 
dela mama lui bani, pentru a plăti o 
poliță, ce era scadentă. Mama lui îi re- 
fusâ rugarea sa, ceea ce îld irita 
atâtd de multd, încâtd luâ und topord 
și o lovi astfeld, că cădu la pămentd. 
Vâdendd după aceea, că mama lui totd 
mai răsuflă,'o înjunghia c’und cuțitd 
de bucătăriă, pănă îșl dădu sufletuld. 
Larma ce-o produse acestd omord, fileu 
pe servitore să între grabnied în odaiă 
și când vetju ea pe stăpâna ei inundată 
în sânge, începu să strige. Asasinuld se 
aruncă atunci pe biata fată și îi tăiâ gâ- 
tuld totd cu același cuțitd, cădândd josd 
mărtă. Indoituld ușigașd declară în fața 
judecătorilord, că ar fi comisd acestă 
crimă în bețiă. Tribunaluld însă nevo- 
indd să-i credă acesta scusă, îld osândi 
la închisore pe vieță, care osândă este 
deja întărită de tabla regescă.

Narcotisatîî. In spitaluld „Crucea 
roșiă“ din Lyonavea, acum de curândă, 
să se facă o operațiă grea și durerosă. 
Pacientului i-se dete cloroformd, der 
fiindd eld de constituțiune tare, estra- 
ordinară, pe lângă aceea bund băutord, 
se tredi din amețelă îndată la prima tă
ietură și turburatd de mâniă, smulse de 
la medied cuțituld celd ascuțită ca bri- 
ciuld și, deși erau față mai multe per- 
sone, totuși, înainte de aid pute domoli, 
străpunse de morte pe profesorală Na- 
gout și pe o călugăriță de 20 ani, care 
ajuta ca îngrijitore. Ucigașuld fu legată 
și transportată în spitaluld inchisițiloră. 
Recunoscândă medicii, că narcosa nu-i 
pote folosi, l’au supusă la operațiă trezd. 
Operația a succesd bine. Medicii spereză, 
că ucigașuld se va vindeca în curendd. 
întrebarea este acum: se va pedepsi, ori 
nu, ucigașuld, care a săvârșită fapta 
într’o stare pe jumătate fără consciință?11

Florăresa bogată. Se scrie din Nea- 
pole: Din locuința elegantei fete, vân- 
dătore de flori, cunoscută sub numele 
„frumosa11 Adelină, s’au furată bani și 
juvaericale în prețd de 40,000 lire. De 
aici se vede, că vândarea de flori, la 
noi în Neapole, este o meseriă din cele 
mai bănose.

Cum se călătoresce în America. In 
America domnesce astădl înclinarea, de 
a mări iuțela trenurilord. Nu de multă 
s’a înființată acolo und trend, ce constă 
numai din 5 vagdne cu o greutate de 
438,500 fanți, și care în decursă de două 
ore 58 minute a făcută und dramă de 
143'3 milurl engleze socotindu-se la a- 
cesta și timpulă oprirei la stațiuni. Cea 
mai repede călătoriă, ce s’a făcută în 
timpulă din urmă, a fostă în Pennsyl
vania între Fort Wayne și Chicago, în 
care trenuld a făcută într’o oră 71 de 
milurl engleze seu 114,239 metri.

0 nouă materia esplosivă pentru ar
mate s’a inventată de cătră directorulă 
Siersch ală fabricei de dinamită din Po- 
jună în unire cu alții. Noua materiă se 
numesce ecrasită, multă mai distrugătore 
decâtă dinamita, der nesimțitore la pre
siune și isbire. Acestă materiă e cea mai 
potrivită pentru umplerea ghiulelelord. 
Totă în acea fabrică se <fiGe> s’a in
ventată și ună prafă de pușcă, care nu 
face fumă.

Mândria justificată. „Judele : Acusa- 
tule, cum îți și vine să rîdi, când ești 
pâritd, că ți-ai bătută nevasta?11— Acu- 
satuld: „Scii, domnule jude, de cinci 
ani trăimd la olaltă și acum este ântâia 
dată, când a căpătată ea, și nu eu, bă
taia11.

Mamă cu preîngrijire. „Te iubesefi, 
domnișoră mai pe susd ca tăte din lume! 
mă iubești și d-ta ?“ — „Eu, nu. Mama 
m’a oprită să iubesed vre-und tînărd, 
înainte de a mă lua de soțiă!11

Necrologu. Vechiuld profesord din 
Focșani Ionu Albini, ardelenh de locd 
părintele d-lui Victoră Albini, funcțio
nară de cale ferată la gara Focșani, a 
încetată din vieță în 11 (23) Septem
vre 1889.

ULTIME SOIRI.
„Telegrafulă Română “ din 

BucurescI spune, că lucrările de 
înarmare și reparațiă a întăririlor 
dela Rusciucă, Vidină, Burgas și 
Șumla se facă cu mare activitate. 
Silistra și Nicopoli nu voră fi de 
locă întărite. Pentru manevre vor 
fi grabnică concentrate patru cor
puri de armată.

„Pravitelstveni Wiestnik11 în 
numerulă seu 239, scrie următo- 
rele: Dela 10 Septemvre acestă 
ană, comandanții regimenteloru 
casarmate în circumscripțiunea 
militară a Odesei, voră pleca în Ba
sarabia, și anume în împrejurimile 
Chișineului pentru a supraveghea 
esercițiile tacticei armate. Aceste 
eserciții se voră mărgini cu sco- 
terea planuriloru și resolvarea 
unoră probleme de tactică mili
tară. Dirigearea esercițiiloră se 
va tace de cătră generalulă-majoră 
Avcinicoff. Scopulu esercițieloru constă 
în pregătirea comandanțiloru cu aceste 
lucrări în casă de resbelă (voenago 
wremeniY

Ctarsulu pieței Rrașovu 
din 24 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 7end . 9.47
Argintă românescă - „ 9.40 H 9.42
Napoleon-d’orI- - - „ 9.46 n 9.48
Lire turcescl - - - „ 10.72 n 10.74
Imperiali - - - - „ 9.72 n 9.74
GalbinI , „ 5.57 5.60
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 101.— n 102 -

» n n ^°/o n 98.50 99.’/2
Ruble rusesc! - - - „ 123.— 125.—
Mărci germane - - ,, 58.20 H 58.50
Discontulă 6—8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena 
din 23 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ...... 90.60
Renta de hârtiă5°/0 - - - - - - 94.90
Imprumutulă câiloră ferate ungare - —._
Amortisarea datoriei câiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei câiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 117.50 
Amortisarea datoriei câiloră ferate de

ostă ungare (3-a emio’une) - - _ ._
Bonuri rurale ungare ----- 104.70
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .............................. 99,50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - . 127.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.70
Renta de argintă austriacă - - - - 84.50
Renta de aură austriacă.................... 110.65
LosurI din 1860  - - 117.90
Acțiunile băncei austro-ungare - - 916. - 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317,50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.70 
Galbeni împărătesei- ------ 5.66
Napoleon-d’orI -------- 9.48'/2
Mărci 100 împ. germane ... - 58.55
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.75

Editord și Redactord responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMSCULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIII.

a lunei în numeri câte de 2—3 cble cu ilustrațiuni frumbse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 
_  maj departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune i r\k

15 
ș. a' 

_  maj departe tracteză cestiunl literare și sciențmce cu renesiune ia cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicțiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericesc!!, școlarii și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2%— 3‘/2 c61e, și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serba- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fi._ pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă orî maree poștali.

Colectării primescu gratis totu du patrulea esemplaru. 
Numeri de probă se trimită gratîsu ®rl-©ui cere.

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
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 m. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Merinde dela școlă seu învețătun 
pentru poporti culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povSțuirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună diară de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superidre din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
alu 4-lea ană de școlă. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăriă, atâtă din școlă câtă și afară 
de școlă: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învățătorulă 
său, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltată cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestă opă, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululu despre fumată, des 
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețulă unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fi. 10 cr.

Barbu cobzariuld. Novelă origi
nală e Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

Idealulu perdutd. Novelă originală 
Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
cr.

Opera unui omii de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulu ' 
nar.

de
15

pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețulă 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau-
C. Z. Rovinaru. Prețulu 20 cr.
Fântâna dorului. Novelă poporală 

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Codreand craiulfl codrului. Baladă

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

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Bunica și i^epoțelulă. Schiță din 

sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețulă 10 cr.

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

Elfi trebue se se însore.
Maria Schwartz, traducere 

F. Negruță. Prețulă 25 cr.
Branda seu Wunta fatală, 

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

dumerii 78 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

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

wr /

lina

de

de

de
Novelă 
de N.

Schiță

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

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

Poesii, de VasiliuRanta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea IU și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețuia 
50 cr.

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

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

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

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

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

Gatechese pentru pruncii școlari 
din școlele poporale. După George 
Mey preotă în Schdrzkirch din diecesa 
de Rottenburg de Titu Budu parochă 
gr. cat. în Satu-Siugatagu, protopopulă 
distr. Mara, adm. Vicarială ală Mara
mureșului etc. etc. Edițiuneâ II. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 
1 fi. 05 cr.

Oir? trecutuîii Siîvaniei. Legendă 
de Victoră Russu. Prețulă unui esem
plară cu porto francată 1 fi. 05 cr.

Prin morte la victoriă. Comediă 
într’ună actă. După A. Kotzebue lo- 
calisată de Irina Sonea n. Bogdană. 
Prețulă unui esemplară 10 cr.

Infiuința mândriei. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulu unui e- 
semplară 30 cr.

Cuvântări bisericescl în tote săr
bătorile de peste anu de loanii Papiu. 
— Ună volumu de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I.

T.

Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă sS fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță 
istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulă introducerei, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sârbătore. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fi. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni' 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană P ap iu. — Acestă 
volumă de peste 24 cdle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare înse mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră betrânl, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloru și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 —a muierei dela bărbată, 3 
— a părintelui dela fii, 4—a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9— 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune 11—dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amesurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul 1 unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericsscY, tomulă III, 
scrise de Ioană Papiu. —Acestă tomă 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8(l mare. — Prețulă 
unui esemplară spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolicii seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatulu bi- 
sericei și se estinde pe 22 cdle 8° mare. 
—Scrisă de Ioană Papiu. — Opulă acesta 
a fostă recensată favoritoră și lăudat 
și de foile străine.—Prețulă unui esem
plară spedată franco e numai 1 fl. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui espuse în modă populară 
de profesorală Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulă) de Ioană Papiu. 
—Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absdlvă scola poporală,

se vinde cu prețuia numai de 50 cr 
esemplariula spedata franco.

Manuală catecheticu pentru primii 
am scolastici, prelucrata după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fosta profesor 
de s. scriptură, catechetică și met o 
dică în seminariula archidiecesana din 
Blașiu, actualmente vicară archiepis- 
copescă în Făgărașa.—Acesta opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbânda unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are se o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă una îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învâțătoriloră și a părinți- 
lora la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți.—Pre
țuia unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariata metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendu 
mai multe poesii în textă, — este 1 fi

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paula cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețuia unui esem
plară cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeesca Ihurgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioană Cliry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioană Boroșiu pa- 
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țulu unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.

Cele maj eftme cărții e!e rugăciuni:
Mărgăr itarulfi sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșuratu e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 80 cr., legată 
mai fin 1 fi., legat în piele 1 fi.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

Micuîu mărgăritar^ sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplaru broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legata. în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciunii și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplaru e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

Visiilu Prea Sântei Vergure fclaria 
a Măscătorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețul unui esemplar legat sped at 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fi., 
100 esemplare 9 fi. v. a.

Epistolia D. N. IsusQ Cliristosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe- 
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fi.; 100 esemplare 10 fi.

1^1
s

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla (Sz-ujvăr.—Transilvania), unde se cumpără 
acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


