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Brașovu, 13 Septemvre 1886.
Câtu de tristă a ajunsu a fi starea poporu

lui nostru românescti sub sistemulu de guvernare 
actuală se pdte deduce din faptulă, că acum și 
domeniulu justiției este dată pradă celoră mai. 
pătimașe frământări politice.

Suntă multe cașurile de persecuțiune justi
țiară, ce amu trebuită să le înregistrăm!!, mai 
alesă de vr’ună ană de dile încdce, în organulă 
nostru. Dâr casulă ce’lă aducemă acuma la cu- 
noscința publicului le pune vârfu la t6te,

Istoriculă maghiară Franciscă Szilagy a 
scrisă la 1871 în opulă său despre „epoca lui 
Horia în Transilvania1* pe pagina 234 următd- 
rele rânduri:

„Istoriculă imparțială trebue să mărtu- 
risâscă, că Horia a purtată în inima sa sdrtea 
poporului său apăsată și eliberarea lui...“

E o norocire pentru istoriculă Szilagyi, că 
în călătoriile sale de-a face cercetări istorice n’a 
ajunsă și pe la Turda, căci aici de sigură ar fi 
fostă citată înaintea tribunalului regesc,ă ungu- 
rescă și ar fi fostă acusată pe basa §-lui 174 
din codicele penală, că a înălțată pe Horia, care 
a fostă judecată și condamnată ca criminală.

Ceea ce nu i s’a întâmplată lui Szilagyi, i 
s’a întâmplată însă zelosului vice-protopopă din 
Indolă, de lângă Turda, pentru că într’o cores
pondență publicată în fdia nâstră, în Februariu 
1885, a disă, că Horia și soții săi au fostă „mar 
tiri naționali** și a împărtășită, că a îndemnată 
pe credincioșii săi ca „mergândă acasă să se 
r6ge lui Dumnezeu pentru sufletele acestoră mar
tiri, căci ei ?u pătimită pentru noi toți.**

Argumentele temeinice aduse înainte de v- 
protopopulă Vlassa în apărarea sa, n’au folosită 
nimică. Dânsulă a fostă condamnată la o lună 
arestă pentru neofensivele aserțiuni de mai susă.

Sentința judecătoriei din Turda se va aș
terne Curții de apelă. Ori care ar fi însă ju
decata instanțeloră superidre faptulă, condam- 
nărei preotului din Indolă este și remâne, după 
datele și informațiunile ce le avemă, ună viu tes
timoniu, că Românii în acestă stată suntă trac
tați de faptă ca unii, cari nu mai au dreptă la 
scutulă legiloră, și suntă dați pradă capricieloră 
și pasiuniloră naționale ale celoră dela putere.

Dâr să lăsămă să vorbâscă pentru adi însuși 
condamnatulă vice-protopopă din Indolă, a că
ruia apărare i-o publicămă și în limba maghiară 
în care și-a susținut’o, pentru ca să luămă foi- 
loră maghiare putința de-a întortochia vorbele 
și sensulă declarăriloră sale:

Indolii, 21 Septemvre 1886.
In 18 Septemvre s. n. 9 âre ante-meridiane presen- 

tându-mă la pertractarea finală înaintea tribunalului re- 
gescă din Turda, ocupândă locă în spațiulă salei destinate 
pentru acusați, în urma întrebărei propuse de președin
tele, că recunoscă de ală meu întru tote articlulă publi
cată în 1885 în , Gazeta Transilvaniei* Nr. 41 din 1885 
și protocolulă de investigațiune ? răspundândă cu da, 
procurorulă ridicându-se, printr’o vorbire de totO aspră 
și înfocată, nun plus ultra, m’a acusată, că am comisă 
delictă de agitațiune, și pe basa §§ 174 aplicândă în- 
trăga pedăpsă ceru să fiu condamnată. Isprăvindă pro- 
curorulă (fiscalulă) cu ale densului, m’am rădicată cu 
totă respectulă, dicendă:

,D. Președinte! Ca Română ar trebui să mă 
apără în limba mea maternă (ce președintele a fostă 
aplecată a-mi concede), însă dupăce voescă să fiă bine 
înțelesă totă cuvăntulă voiu proba a mă apăra în limba 
maghiară». fită ce am disă:

Tekintetes Kirâlyi Tbrvânyszâk!
-Hora âs târsai kiindulâsi pontja volt a szabadsâgra 

torekvo eszme, ăs az akkori jobâgysâg nyomorult sorsân 
konyebiteni, magasztos eszmejok ăs emberies czăljok 
valositâsâra torvânyszabta modon feltafâltâk Also-Fâjer- 
megye-F6ispânyjăt, Kormâny-Szâket, Udvari-Kanczelâ- 
riăt, ăs văgul elfâradtan ăs leverten mâsodik Iozsef 

iirâlyt, mindenut biztottâk ăs megigertăk, hogy a jo- 
iâgysâg szânâlomra mălto sorsân segiteni fognak.

Haza jovăn ok uj vigasztalâsal a jâ ăs kegyes ki- 
râlytol, a năp sietsăgel koruletek gyult, vârva a magos 
îirâlyi vâlaszt, de a kirâlyi vâlasz kăsvăn. oket elakartâk 
fogni, a năpet szătoszlatni, e kozben tortăntek dolgok 
melyek szânalomra mellok, ăsămezen dolgokat a ,Gâzâ- 
tâban» 1885—41 szâm alatt megjelent czikembe egy 
szoval sem dicsărtett.em, hanem egyszeruen nevezfem a 
nemzet vlrtanuinak, azon okmiân, inert văve a dolgott ugy 
a hogy volt, Hora ăs târsai nem csak nem gyilkoltak, 
nem gyujtottak, nem raboltak, hanem sok esetbe sok .kot 
meg mentettek, szoval ăs roviden ok az elnyomott 
ăs fellâzodott năp tetteiârt voltak elitălve, ăs halâlok âltal 
îonyebitettăk a rabszolgasâgigâjât melyelt hordotta a 
român nemzet; ezărt jneveztem ăn egy egyszeru kifejezăs 
âl*al a nemzet vertanuinak; ăs ezen egyszeru kifejezăs 
sem jozan ăsz, gondolkodâs, torvăny szerint nem lehett 
izgatâsi vătsăg, peldâul: ha azt mondom a szozsăkbol a 
năpnek, az Isten follny, ez âltal magasztaltam, dicsoi- 
tettem az Istent? fin azt mondom hogy nem. Magasztalom, 
dicsoitem az Istent mikor szentirâsi adatokkal leirom 
răszletesen az 6 văghetetlen halalmât ăs atyai josâgât. 
fis vajon emlitet czikembe melyărt be voltam peresitve 
ăs jelenleg tartatik a văgtârgyalâs, dicsoitettem a T. Kirâlyi 
ugyăsz âlitâsa szerint Hora ăs târsait? Bâtran âlitom azt 
logy nem, mi kitunik az ăn szavaimbol hol elăg vilâgosan 
ăs hatârozattan mondom, ki volt Hora, Kloska Krisân nem 
mondom nektek, mert meglehet bunul tudodnlk ezen sza
vaimbol minden kătsăgen kivul lâthato az is, hogy ăn măg a 
gyanusitâsnak ârnyăkât elore ki akartam kerulni, hogy di- 
csoteni akarnâm Hora ăs târsa idejăben tortăntszomoru dol
gokat. Tovâbbâ vâdol a T. K. ugyăsz, hogy mondottam a 
templomban a năpnek hogy imâdkozzanak ha haza men- 
nek Hora ăs târsai bunbocsânatâărt. Igen is, nem po- 
litikai kituntetăsi szempontbăl, hanem vallâsi meggyozo- 
dăsbol, a catolica egyhâz tanân alapulâ hitem szerint, 
mint lelkăsz felhivtam hiveimet., hogy ha haza mennek 
ăs jânak fogjâk lâtni imâdkozzanak Hora ăs târsaiărt, kik 
ezelât szâz ăvel ăltek, ăs mint, românok a român năp- 
helyzetăt megakartâk javitani. Hitem, meggyozodăsem, ăs 
belâtâsom szerănt, ezen felhivâsnak a templom volt a 
megfelelo hely. A holtakărt: mivel a halâl egyenlovă 
teszi az embereket, nem tekintve valâsra, nemzetisăgre 
a halâl modjâra, nem csak nem szabad imâdkozni, de 
tartozo szent kotelessăgiink imâdkozni, mert a catolica 
egyhâz telyes btinbocsânatot vagy elkârhozâst nem mond 
a holtâk felet. Mondja lăzus Kristus: mondva van, 
szeresd felebarâtodat mint ten magadat: ăn pediglen na- 
gyob parancsolatot adok năktek, szeresd elenslgldet mint 
ten magadat. Ha szeretniink kell ellensăgeinkct, menyivel 
inkâb tartozo k ;elesăgunk imâdkozni azon elhalt fâr- 
fiakârt, kik mig ăltek segiteni akartâk egy nemzet sorsân.

A biinteto torvănykonyv 174 §-sa nem szolhat tă- 
nyekre, hogy ha az a § us ugy magyarâztatik, hogy a 
vilâg kezdetătol fogva megtortănt esemănyekre alkalmaz- 
hato, akkor nincs tortlnelem, nincs kritika, seramit biralat 
alâ venni, dicsărni vagy kârhoztatni mit sem lehetne 
azon §-us, miatti fâlelemtol. E §-us csak a jelen ese- 
mănyek tenyeire vonatkozhatik, de nem a răgib szâzo- 
dos dolgokra. hidith levâgta Holofern fejăt, Brutus meg 
gyilkolta Iulius Czlzârt, Zah Feliciân a kirâlynăra ro- 
han fegyverrel, Hunyadi Lâszlâ emberei Cillylnt leolik, 
Dozsa Gyorgy tâbort gyiijt hadakozni a torok ellen, ăs 
forditja fegyverăt a foldes urak ellen, ăs mind ezen meg- 
tortănt dolgokat, vannak mind hazai mind kulfoldi tortă- 
net irâk, kik elis merăsel irnak is dicsoitik.

Bîiszken ăs emelt fovel mondhatom azt, hogy min
den tekintetbe jo hazafi ăs jo polgârja vagyok az âl- 
lomnak, a szent irâs mondâsa szerint, 25 ăv lefolyta alatt 
mind lelkăsz ăs gazda, az Istennek megadtam mi az Is- 
tenl, a Kirâlynak mi a Kirâlyi.—Kisdet koromtol fogva 
magyarok kozt. nottem fell Kolozsvârt, szerăny hâzamat 
meglâtogattâk a hivatali karnak minden brânzsljlbol, 
egăszen 1868-ig a politikai magyar pârti gyulâsekben râszt 
vettem, szoval szoros barâtsâgban ăs szeretetben ăltem 
ăs ălek jelenlegis a magyarokkal. Nem volt ăs nincs 
semi okam izgatni, ki ellen izgassak, âlUm, torvlny, 
magyar ellen? Ez nem âll, hatârozattan ăs egăsz lelki 
nyugadalommal elutasitom tollem, nem izgattam, nem is 
fogok izgatni, hanem hogy nemzetemnek ohajtok, jobb 
anyagi, szellemi, politikai âllâst, az âll, ăs ennek elăre- 
săărt ălv târsaimmal a torvăny ăs becstiletessăg kărlatai 
kozt mukodtem ăs mukodni fogok.

Az is âll, hogy politikai elveim mindenbe egyezok a 
nagyârdemuj, kozszeretetre mălto Mocsâry Lajos orszâg- 
gytilesi kovet politikai elveivel, melyek olyrendszeresen 
ăs szăpen levannak irva ezen kisfolyo iratba, ăs remăny 
lem hogy novekedven pârtja, a nemzeti săgi kărdăs sze- 
rencsăsen felfogoldatni, ha emlătett nagy fărfi monclâsa 
szerănt, vonâst huzunk a fondorlatok szâmitâsain.

Kimutatvân eleg vilâgosan azt, hogo nem kovettem 
izgatasi vătsăget, tely. tisztelettel kărem a T. K. Torveny- 
szăket măltoztoztassek engemet' ârtatlannak kimondani.

In traducere românlscă:

Onorată judecătoriă regăscă!
PunctulQ de plecare alQ lui Horia și ală soțiloră 

săi a fostă idea de libertate, și pentru ușurarea sorții 
amărîte a iobăcimei de atunci, precum și pentru realisa- 
rea înaltelor ă lorii idei și a scopuriloră loră umane s’a 
adresată în modă legală cătră fișpanulă comitatului Al- 
bei-inferiâre, cătră guvernulă transilvană, cătră cance- 
aria aulică și în fine osteniți și amărîțl se adresară și 
a impăratulă losifă II, peste totă loculă primindă asigu

rarea și promisiunea, că voră ușura sârtea demnă de 
compătimire a iobagiloră. Intorcându-se ei acasă de 
nou îmbărbătați de bunulă și grațiosulă împărată, po- 
porulă s’a strînsă cu grabă împrejurulă loră, așteptândă 
înaltulă răspunsă împărătescă. Dăr întârcjiândă răspun- 
sulă împăratului, au voită să-i prindă, să împrăștiă po- 
porulă, Intr’aceea s’au întâmplată lucruri de durerâsă 
aducere aminte și eu aceste lucruri cu nici o vorbă nu 
e-am lăudată în articululă meu apărută în »Gazeta 
Transilvaniei» nr. 41 din 1885, ci simplu i-am numită 
martirii națiunei române, din aceea causă, căci luândă 
lucrurile așa cum au fostă. Horia cu tovarășii fsăi nu 
numai că n’au omorîtu n’au aprinșii și n’au jăfuitu, ci 
în multe cașuri au mântuită pa mulți inși, c’ună cuvântă 
ei au fostă osândiți pentru faptele poporului asuprită și 
răsculată, și prin mârtea loră au urmată jugulă robiei 
pe care l’a purtată națiunea română. De aceea i-am nu
mită eu cu o simplă espresiune martirii națiunei, și a- 
cestă simplă espresiune nici după mintea și judecata să- 
nătăsă, nici după lege nu pote fi socotită dreptă delictă 
de agitare. De esemplu dâcă voiă spune din amvonă 
poporului, că Dumnezeu e ființa primordială, înălțat’amă 
eu prin acâsta pe Dumnedeu ? Eu dică că nu. înalță 
și laudă pe Dumnetjeu, când cu date din sânta scrip
tură descriu cu deamăruntulă puterea lui nemărginită și 
și bunătatea lui părintăscă. Și 6re în amintitulă meu 
articulă, pentru care am fostă pîrîtă și despre care de
curge procesulă de față lăudat’am eu după afirmarea o- 
noratului procuroră regescă pe Horia și pe tovarășii lui? 
Cuteză a afirma că nu, ceea ce reese din cuvintele 
mele, unde cflcă destulă de clară și de hotărîtă cine a 
foștii Horia, Cloșca și Crișanu nu vi-o spunu, pentrucă 
mi-s’ar, putl lua în nume de reu. Din aceste cuvinte 
ale mele se pote vedâ neîndoiosă și aceea, că încă di
nainte am voită să încungiură și umbra bănuelei, că 
ași voi să prâmărescă tristele fapte întâmplate în timpulă 
lui Horia și a soțiloră săi.

Mai departe mă acusă onor, procuroră, că amă 
disă în biserică poporului că mergândă acasă să se roge 
pentru iertarea păcateloră lui Horia și a soțiloră săi. 
Nu din punctă de vedere ală distincțiunei politice, ci 
din convingere religiăsă, după credința mea basată pe 
învățăturile bisericei greco-catolice, am provocată ca 
preotă pe credincioșii mei.ca mergândă acasă și aflândă 
cu cale să se roge pentru Horia și soții lui, cari au 
trăilă cu o sută de ani înainte și ca Români au voită 
să îmbunătățâscă starea poporului română. După cre
dința, convingerea și judecata mea biserica a fost loculă 
curespuncjătoră pentru acestă provocare. Pentru cei 
morțî, dupăce mortea egaliseză pe toți <5menii, nu nu
mai că nu e iertată a ne inchina, dăr este chiar sânta 
nostră datoriă de a ne ruga pentru ei, pentrucă biserica 
nostră nu esprimă asupra morțiloră nici o deplină ier
tare de păcate, nici o deplină anatemă. ț)ice Isusă Chris- 
tosă: ț)isă este se iubescî pe cleapripele teu ca pe tine 
insuși, eu însă vă dau vouă mai mare poruncă iubesce 
pe vrășmașulu teu ca pe tine însuți. Dâcă trebue să 
iubimă pe vrășmașii noștri, cu câtă mai multă nu sun- 
temă datori a ne ruga pentru bărbații morți, cari pănă 
ce au trăită au voită să ajute la sortea unei națiuni.

Paragrafulă 174 din codicele penală nu se referă 
la fapte istorice. Dâcă așa s’ar interpreta aceste §-ă, 
ca ar fi aplicabilă la tâte evenimentele petrecute dela 
începutulu lumei, atunci n’ar mai fi istoria, n’ar mai 
esisia critică, nu s’ar mai pută nimică critica, lauda sâu 
condamna de frica acelui paragrafă. Acestă paragrafă 
să pâte referi numai la faptele petrecute în presentă dâr 
nu la lucrurile petrecute în veacurile trecute. Iudith a 
tăiată capulă lui Oloferne, Brutus a străpunsă pe Iuliu 
Cesară, Feliciân Zach a năvălită asupra reginei cu arma,
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tinsă puscile încărcate cu baionetele spre călăreți, pro- 
vocându’i să se ’oprâscă; prin oprirea neașteptată s’a 
produsă o mare zăpăcâlă în convoiu, care mergea iute: 
cei dindărăt erau p’aci să dea jos pe cei ce mergău înainte, 
așa că chiar dela trăsura Metropolitului s’a ruptă o aripă. 
Causa pentru care s’a oprită convoiulă metropolitană în 
modulă acesta ne mai audită a fostă, că în mijloculă 
călărețiloră se afla și ună fruntașă din Săcele cu o lentă 
tricoloră roșu-galbenu-v&net. pe care’lă căutau gendarmii 
la denunțarea unui învățătoră dela șcâla de stată ungu- 
râscă din Săcele. — Tablou ală timpului!

—x—
Ministrulă Tr efort, care s’a întorsă din călătoria, 

ce a întreprins’o în străinătate, cu ună vagonă de ordo
nanțe, a începută să le dea la lumină. Cea mai prâspătă 
e următorea: 1) Numai cărțile său mijlâcele de învăță- 
mântă edate său încuviințate de stată se potă întrebuința 
în șcălele de stată, comunale, ale societățiloră private, 
poporale și civile. 2) La obiecte, care — precum în 
classa a treia poporală geografia, se potă învăța intuitivă, 
de cărți nu e nevoiă. 3) Instrucțiunea din caete auto- 
grafate seu dictate este interdisă. 4) Introducerea căr- 
țiloră său mijloceloră de învățămentă neîncuviințate 
este oprită. 5) Cărți neîncuviințate, ce se’ntrebuințăză 
deja, se permită pănă la încheiarea anului școlară cu
rentă. 6) Schimbarea cărțiloră de învățămentă câtă se 
pote să se evite; acăsta se permite numai pentru vii- 
torulă ană școlară, pe basa cererei motivate a corpului 
învățătorescă. — Asta’i una la mână!

—x—
A doua ordonanță e: Cărțile de școlă »Kratky 

Zemepis so zvlastnyin ohl’adom na Kral’ovstvo uhorskâ" 
(Szakolcza 1867) și „Dejepis uhorska v kratkom vijthan 
jre slovenskă l’udovă skoly" (Szakolcza 1875) de Ludovic 
Rizner se eschidă din tote șctilele slovace, fiindcă înfăți- 
șăză starea tactică a patriei nâstre cu intențiune în lu
mină »falsă", numele unguresc! de localități le întorto- 
chează pe slovăcesce său nemțesce, conțină învățături 
care , cont rădică" adevărului istorică și, ’ăudândă în modă 
»esagerată“ pe contulă Unguriloră naționalitatea slovacă, 
deștăptă ura de rasă. Mai depărteze eschidă din tote bi- 
jliotecele junimei și poporale cărțile de M. Rosmarin 
„Slovensky vlastimil* (Szakolcza 1865), »O volbâch* 
'Pesta 1872) și »Lalendâr komny zesky» j(Praga 1870.) 
— Adecă ce crede ministru-ordonanță că a făcură cu 
acăsta? Nimică alta, decâtă că fiecare familiă va căuta 
să aibă cărțile oprite în biblioteca casei sale și părinții 
voră da copiiloră loră cu atâtă mai națională educațiune. 
2 lucru sciută că tote ordonanțele despotice ale minis- 
triloră ungurescl au efectulă contrară.

—x—
In Mureșă- Oșorheiu și în Beghinulă, săsescă va 

sosi, după cum se scrie cătră „Sieb. Deutsch. Tgblt.", 
o comisiune ca să esamineze edificiile mai mari potrivite 
pentru spitale militare. E vorba d’a se închiria cvartire, 
în care să’ncapă, în casă de răsboiu, 6000 de bolnavi.

—x—
Conferințele ce le-a avută în Pesta ministrulă 

română Sturza cu miniștri unguri Tisza și Szechenyi 
acă pe »Bud. Korr.« să crădă, că în curendă se voră 

pută reîncepe între Austro-Ungaria și România tractările 
pentru încheiarea convenției comerciale.

—x—
De cândă s’a constatată întâiulă casă de coleră 

în Pesta și pănă mai alaltăeri, numărulă bolnaviloră de 
coleră, după datele oficiale, a trecută peste 100 și ală 
morțiloră peste 30. E mare temere, că coleră va lua mari 
întinderi, deărece poporațiunea Pestei e grămădită în

âmenii lui Ladislau Hunyadi au omorîtă pe Cilyan, 
George Dozsa adună âste spre a se lupta cu Turcii, și 
întârce armele în potriva domniloră feudali, și cu privire 
la tote aceste fapte petrecute se află scriitori din patriă 
și din afară, cari scriu despre ele recunoscându-le și lău- 
dându-le.

Cu mândriă și cu capulh redicată o potă spune, 
că sunt în tâte privințele ună bună patriotă și cetățână 
ală statului și, după cum (Jice sfânta scriptură, în timpă 
de 25 de ani ca preotă și ca economă, »am dată lui 
Dumnezeu ce este ală lui Dumnedeu și Regelui ce este 
ală Regelui". Din anii copilăriei am crescută între Ma
ghiari la Clușiu, casa mea modestă au visitat’o tote bran
șele de funcționari; pănă la 1868 am luată parte la adu
nările politice ale partidei maghiare, c’ună cuvântă am 
trăită în strînsă amicițiă și simpatiă și trăiescă și acum 
cu Maghiarii. N’am avută și nu am nici o causă de a 
agita.

Contra cui să agiteză? Contra statului, contra le- 
gei, său contra Maghiariloră ? Nu, respingă dela mine 
acâstă Insinuare cu totă hotărîrea și cu deplină liniște 
sufletâscă.

N’am agitată și nici nu voiu agita. Dâr, că do- 
rescă națiunei mele o stare mai bună morală, materială 
și politică, acesta este adevărată, și spre ajungerea a- 
cestui scopă am stăruită și voiu stărui împreună cu soții 
mei de principii între marginele legei și ale onestității. 
Și aceea e adevărată, că principiele mele politice con- 
glăsuescă în tâte cu principiele politice ale multă meri
tatului și vrednicului de simpatia generală deputatulă 
dietală Mocsary Lajos, cari așa de sistematică și de fru- 
mosă suntă esprimate în broșura sa și eu spereză, că 
crescândă partida sa, cestinnea naționalitățiloră se va re- 
solva în modă fericită, dăcă după cum dice amintitulă 
bărbată de frunte vomă trage o dungă peste socotela in- 
trigeloră. — Arătândă destulă de lămurită că n’am co
misă delictă de agitațiune, rogă pe onor, tribunală cu 
deplină respectă să pronunțe asuprămi sentința de ne- 
vinovățiă".

Procurorulă făcendă replică la vorbirea mea care să 
fiu pedepsită cu întrăga pedâpsă după §. 174, din causă că 
suntă prea înfocată apărătoră ală lui Horia. Am răs
punsă ârăși:

fin a magyar âllomnak jo polgârja vagyog minden 
tekintetbe, izgatăsi hajlomom nincs, de mind românt, ăs 
kulbnosen mind papot ârdekel nemzetem multja, ferfiai- 
nak esemânyei, âs igy ărdekelt a Hora tortenete.

Pe românesce:
»Sunt cetățană bună ală statului ungară în tâte pri

vințele, n’am aplecare de-a agita, der ca Bomână și mai 
vertosă ca preotă me interesiză trecutulă națiunei mele 
și pățaniile bărbațiloră ei și astfelă m'a interesată și is
toria lui Horia“.

Ne-avendă nici eu nici procurorulă nimică de-a 
mai Qice, tribunalulă s’a retrasă în odaia laterală și după 
timpă de 15 minute intorcendu-se, mă dechiară de vino
vată și condamnată la 4 săptămâni arestă. Amă Insinu
ată recursă, atâtă eu câtă și procurorulă.

Petru Ales. Vlassa. 
v.-protopopă.

SOIRILE PILEI.
Cu ocasiunea mergerei Esc. Sale Metropolitului 

Miron Bomanul la Săcele s’a întâmplată pe drumulă 
dintre Preșmeră și Săcele urmălorulă incidență •. când 
s’apropia convoinlă, trăsuri și călăreți, de Săcele, cinci 
gendarmi cari erau postați la marginea drumului au în

măsură nepotrivită în locuințe. Organele autorității, vi- 
sitândă locuințele, au găsită în 2 case și în curțile loră, 
lângă Cheiulă de susă ală Dunării 150—200 Omeni, ză- 
căndă pe pămenlulă golă sub cară și sub alte obiecte. 
In pivnița Istoczy s’au găsită durmindă pe pămentă 40 
de persone de ambele sexe. In Strada Palatinului la 
Nr. 82 erau în 5 odăi 140 persâne, la Nr. 84 în 7 odăi 
98 persâne; în Strada Arpadă Nr. 8 în 1 odaiă 14 per
sâne, în Cheiulă Rudolfă Nr. 12 în 3 odăi 45 persâne, 
în Strada Geza Nr. 8 cu totulă 349 persOne, în Strada 
Ipolyi Nr, 4 în 12 odăi 187 persOne, în Strada Mora- 
riloră Nr. 38 în 1 odaiă 34 persOne, la Nr. 40 în 1 
odaiă 21 persOne, în Strada Strimfariloră Nr. 6 în o odaiă 
24 persOne. Cumplită miseriă! S’a ivită coleră în Ti- 
mișOra, Neoplanta, Bokut. Două cașuri de coleră s’au 
ivită și în casarmele din Pesta.

—x—
O importantă sentință a dată în filele acestea 

Tabla regiscă din Pesta, și anume: Traducătorulă unui 
opă literară cade sub același punctă de vedere ală drep
tului, ca și autorulă opului originală, deOrece opurile 
traduse suntă scutite, ca și opurile originale, în contra 
înmulțirei și lățirei loră de cătră alții.

—x—
Cetimă în »Românulă“: „D. James Samuelson, cu

noscutul scriitorii englesă, autorulă cărței „Boumania, 
past and presentâ, care în tâte cestiunile cele mari a 
luată apărarea nostră în străinătate, ne trimite o mică 
broșură întitulată „Shall Bussian Treachery win theDay?“ 
In acâstă scriere d. Samuelson arată primejdia care ne 
vine din partea Rusiei și spune că este încă timpă a 
scăpa, făcendă o federațiune cu Bulgarii și dâcă se pâte 
și cu Sârbii."

—x—
Colonelulă spaniolă Carlos Espinosa de Monteroso 

se află în Bucuresct. 1 s a dată ca călăusă căpitanulă 
Hiolă, cu care numitulă colonelă visitâză stabilimentele 
și institutele militare române din capitala României.

—x—
Contele Festetics jun., celă cu pricina dela redac- 

țiunea fâiei »Fremdenblatt“, adresâză acestui diară o 
scrisâre, în care dice că nu e adevărată, că d. Begnier i-a 
întorsă îndărătă lovitura și că a fostă dată pe ușe afară, 
ci că de bună voiă a părăsită odaia d—lui Begnier. 
>Fremdenblatt« declară la acestea, că manține ceea ce 
a disă și va dovedi cu marturî că se va pertracta afa
cerea Ia tribunală, „D-lă conte Paul Festetics — (jlice 
»Frmdbltt« — a primită înderită lovitura și cu atâta 
iutâla a fostu dată pe ușe afara, încâtă panclica cea 
nigră dela pălăriă ’și-a lăsat?o în anticameră11.

—x—
,Srbski Narod" dă scirea, că sinodulă episcopescă 

serbescă, care are să alegă și pe episcopulă Verșețului, 
se va întruni în Carloviță la 30 Septemvre. Eduard 
Cseh va asista la adunare ca comisară regescă.

Pactulă austro-ungarti.
Unulu din cele mai principale proiecte ale 

pactului se p6te considera ca zădărnicită. Gu- 
vernulă ungurescu s’a mărginită a lua Ia cunos- 
cință răspunsulă guvernului austriacă la nota 
contelui Szechenyi și astfelă orice silință d’a se 
stabili tarifulă vamală a încetată deocamdată.

Caracteristică pentru raporturile celoră două ca
binete ale monarchiei — dice „N. Fr. Pressec — este 
scirea din Pesta, că guvernulă ungurescă refusă a da

FOILETONU.

ZFoesîi pOporale,
Culese de Elena Rusu, din Băla de pe Câmpia.

Astă vâră, ce-a trecută,
Nici n’am torsă, nici n’am cusută, 
Făr’ la umbră am ședută;
La umbră de perișori
Cu ochii după ficiori
Și-așteptamă la pețitori.

** *
Frundă verde ca iărba
Rea bâlă e dragostea,
Cine-apucă a-o ’nvăța
Să aibă capă de-a-o purta
Și minte de-a-o lăsa.
fiu încă o-am învățată, 
Dâmne, câte-am mai răbdată;
Pân’ de ea m’am despărțită
Fața mea sa’ngălbenită, 
Inima-mi s’a veștejită.

*
Bade, bădișorulă meu.
Rău să teme nâmulu tău,
Nâmulă tău și maică-ta
Că tu pe min’ mi-i lua ;
Dâr tu spune-i maică-ta
Să nu-și mai bată gura;
Nu se mai tâm’așa rău
Că-oiu peri pe capu tău,

Că de-ai sta bade-a mă cere 
Deu, în două-ar sta de-ași mere, 
Că străinii te-ar vorbi
Și maica mea te-ar urî, 
Pe mine ea nu m’ar da 
După-ună omă ca dumniata

** *
Frundă verde de trifoi, 
Vină bădiță la noi;
— Așteptă mândră că viu 
Luni săra câtă de târziu, 
Num’atâta-oiu zăbovi
Pân’murgu mi-oiu potcovi : 
Cu potcove de aramă
La poduri să nu dau vamă, 
Cu potcove de argintă 
Să nu-țl fiu ție urîtă.

** *
Maică, urîtu mă cere,
Der io după elă n’.oiu mere,
Că elă este uriciosă, 
ț)ice să-lă sărută frumosă, 
Da sărute-lă pupăza 
Că ’i mucedă gura.
De mi-i da după urîtă 
Să n’ai hodină ’n pămentă, 
Nice țernă pe mormentă...
Cin’ m’a da urîtului
Aibă casa vântului
Și hodina cucului,

Că nici ventu n’are casă 
Și nici cucu țâr’alâsă.

** *
Câtu-i satu de mereu
Nu-i drăguță frumosă c’ameu : 
Mândru, ’naltă și subțirelă 
Par’că-i trasă pintr’ună inelă. 
...Și io-să frumâsă ca elă; 
Frumâsă sunt negătată. 
Mândră sunt chiar nespălată, 
Roșie-să ne ruminată 
Și-să albă ne soponită.
— De m’oiu pune, m’oiu găta 
Elă de min’ nu s’a lăsa...

« * 
Schinfeuță mohorîtă, 
Las’ bade să-ți fiu urîtă, 
Bine că nu-să celuită... 
Las’bade să nu-ți fiu dragă 
Bine că mi-i mintea ’ntrâgă.O* *
In cea verde grădinuță 
Cum suspină-a mea drăguță, 
...Nu suspină că-i de vină 
Ci suspină că-i străină.*
Ce folosă c’am găzdușagă 
Decă nu-i cine mi-i dragă, 
Ce folosă că am avere, 
Decă n’am omă pe plăcere; 
Găzdușagu mi-se gată.

Dâr urîtu nicl-odată, 
Găzdușagu se sfîrșesce, 
Dâr urîtu totă trăesce.

* 
4: « 

Nu gândi bade că-mi placi, 
Că numai păcate-țl faci; 
Nu-ți stâe capu la mine, 
Că mie nu mi-i de tine.

* *
*

Piană’n cară, piană’n căruță, 
Badea-i cu altă drăguță; 
Piană’n cară, piană’n hinteu, 
Totă mai dragă i-am fostă eu... 
După mine-i pare rău.

*
* *

La hotară, în iârba mare, 
Lângă fagu din cărare 
Zace-ună voinică de lingâre 
Cu mândruța la piciâre.
D’alba fată lăcrămâză 
Și din gură-i cuvântâză: 
„Porumbelă, mândruță ca tine, 
imparteți bâla cu mine, 
Ori îmi spune ce să facă, 
Cum a’șî putea să te scapă?

Voinicu mâna-și întinde, 
Pe fată ’n braț’o cuprinde, 
Sufletulă și-lă răcoresce 
Și bâla-și tămăduesce.
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comisarii 
atâta zeia

s’a câștigată, dăcă 
de pelroleu totă cu 
de ea.“
constată într’unu articulă.

tractăriloră asupra tarifului vamală și

urmare învitărei ministrului Dunajevski, d’a trimite re- 
presentanțl în conferința vamală și comercială. Noi so- 
cotimă că e cu neputință să ia d-lă Tisza ună asemenea 
punctă de vedere. Elă se păte sburli în contră, dăr e 
obligată prin convenția comercială a trimite represen- 
tanțl. Cabinetulă Tisza se va oferi a se face vinovată 
de călcarea tractatului, conferința vamală se va întruni, 
dăr cu acăsta prâ puțină 
unguri apără contrabanda 
în conferință, ca în afară

„Pester Lloyd‘‘ 
ruperea 1 
dice:

Nu suntemă rău informați, dăcă afirmămă că gu
vernulă ungurescă se ține strînsă de înțelegerea stabilă 
odată cu guvernulă austriacă și orice încercare d’a o 
schimba se va respinge necondiționată. Elă se va sili 
să trăcă în parlamentulă ungurescă neschimbate proiec
tele lui, și decă nu isbutesce, va sci ce are să facă mai 
departe. Același lucru însă îlă aștăplă și dela guver
nulă austriacă, și orice speranță de modificare e o a- 
măgire.»

Cum vedemu, încheiarea pactului întâmpină 
mari greutăți; deoparte maioritatea parlamentului 
austriacă nu se învoiesce cu proiectulă stabilită 
între cele două guverne și a făcută 
de altă parte guvernulă ungurescă nu 
de aceste modificări.

preotosă, în Zalnocă, o tasă pentru albumă: d-șiorele 
Bandiciu Piscold, o perină de canapea; d-șora Teresia 
Chrisle, din T. Sarvadă, ună șterg, de pene. — Din T. 
Santău: D-șora Ana Călugăru o țânătore de orologiu și 
o tasă pentru pocala de flori; Maria Bocsd, țânetoră de 
pipe, și d-na Nina Coroiană, protopopâsă, o cutiă de 
țenuta zachară; jd-șăra Veturia Lazară din Sanislău, 
ună velă de pândă brodată, d-ș6ra Stefania Popă din 
Bonișiorî 3 șervete; la cafea și o tasă pentru bilete, d-ra 
Maria Lobonțiu din Silvașiu 2 corfe pentru bilete. — 
Dela Vasadă: Maria și Ana Papp câte o căciulă de 
casă; Samuilă Sabă cantoră și învăț., o iconă sântă 
pusă în cadre lucrată pe pândă în oleu de d-sa; afară 
de acesta nî-a lucrată ordulă jocuriloră pentru bală, care 
a fostă încadrată frumosă și luminată transparentă. — 
Dela Teremă : Iulia Vancu n. Molnară, preotâsă văd. o 
perină de canapea și ună săculeță de ținută tutună ; d-ra 
Lucreția Szilagyi 2 ciorapi. — Din Supurulă de josă; 
Ana Szabâ n. Corhană, protopopesă, o mașină de cafea; 
Samuilă Szabă, protopopă, ună ținătoră de zahară, d-ra 
Cornelia Szabo, o tecă de ținută obiecte pentru toaletă: 
luliana Filepă, notereșiță, ună stergară. — Dela Supu
rulă de susă: Maria Cosma n. Dragoșiu ună blidă de 
ținută pâme; Emilia Oșianu n. Gaalu, preotâsă, ună po- 
cală de ținută flori; d-șărele Emilia Alexuțianu o tasă 
pentru bilete și ună ținătoră de orologiu; Aurelia Cos- 
ma o ținătore de peUe duplă; Lucreția Cosma funduri 
de perinl. — Dela Tășnadu: Ana Filepă n. Poruțiu ună 
blidă cu 6 talere de sticlă pentru dulcețuri și o corfiță 
de mănă; dșăra Rosalia Viseu, o ținătăre de orologiu ; 
d-șăra Elena Brană din Unimată o perinuță și o țină
tore de orologiu. — Dela Bocșa română; d șârele. Ve- 
tulia Pocală o tasă pentru bilete; Lucreția Andreiu, o 
cătrință; d-șăra Ecatera Aciu din Verșiolțiu o cătrință 
și ună coperitoră de lampă; Demetriu Cupș’a, preotă în 
Giorocuta, ună ținătoră de chibrite; d-ra Susana Bădes- 
cu, din Hidigă o perinuță de păpușe; Iustina Ostatea, 
preutesă în Recea, o câpsă și ună peptară pentru copii, 
Francisca Meseșianu, preutâsă în Chiesdiu, 2 ștergare.

(Va urma.)

modificări; 
viA să scie

cătră „Poli
Certele de graniță.

După cum se anunță din Bucuresci 
Corr.‘, în curând se voră deschide tractările acelei co- 
misiunl mixte, care e destinată a pune în fine capătă 
deseloră controverse asupra încălcăriloru granițeloru între 
Arclealu și România.

Guvernulă română va trimite în acestă scopă la 
Viena doi militari', cari fuseseră și în comisiunea mixtă 
ce acum doi ani făsese însărcinată a stabili granițele din 
vorbă la fața locului. Acestă comisiune lăsase deschise 
36 de puncte controversate, a căroră regulare are să 
urmeze acum. Ca una din căușele principale ale frecă- 
riloră de pănă acum se desemneză unele ne’nțelegeri ce 
resultă din ^împrejurarea, că granițele statului în nu- 
mărăse cașuri nu se acoperă cu granițele posesiune 
private.

Considerândă că ambele părți dorescă sinceră să 
pună capătă certeloră de graniță ce se repetă — adaugă 
corespondentulă — nu e îndoială că lucrările respectivei 
comisiuni se voră încheia încurândă și favorabilă. Gu
vernulă română se ocupă în timpulă de față cu prelu
crarea instrucțiuniloră pentru delegații săi.

DIVERSE.
Amorulu baronei cu visîtiulă. — Istoria e curidsă.

Ea dă la lumină moravurile acelei societăți, ce 
mesce alăsă. Acum câteva dile, ună sgomotă 
într’unulă din nobilele locuințe ce se 
culă de triumfă de l’Etoile în Parisă. 
mădi. D’odată ună tânără, avendă 
unui țințirlomă, cu capulă golă și cu
striga câtă putea ca să-i vină ună gardistă într’ajutoră. 
Nisce agenți cari să găsâu acolo din întâmplare eșiră 
înainte. — „Domniloră, le fise acelă tenără, sunt se- 
cretarulă d-lui baronă d’O.... care locuesce în casa a- 
cesta. Servitorii și eu ne luptăină c’ună visitiu de om- 
nibus, care voiesce cu orice preță să ăibă o intrevedere 
particulară cu 
este amoresată 
de densulă,» 
Dăr visitiulă le
filele cu omnibusulă p’aci, băgaiu de sămă într’o fi, că 
dela ferâstra de josă, o femeiă bine îmbrăcată, între 
35—40 ani, îmi totă arunca priviri provocătore. Eu 
nu-i dedeamă atențiă, când într’o (fi vădui pe d-na o- 
prindă omnibusulă, suindu-se pe imperială și aședân- 
du-se la spatele mele. După aceea începu să-mi vor- 
bescă, spuindu-mi că meseria-mi era grea și că se in- 
teresâză de mine, cerăndu-mi în cele din urmă a- 
dresa. In urma acestora începu să-mi trimită câte-va 
sticle de vină și alte lucruri prin slujnica ei, dându-mi 
întâlniri, la care eu nu mă duceamă, căci sunt însurată 
și tată de familiă. In sfirșită într’o nopte după ce-mi 
dusese-mi caii la deposită, bardna care mă urmărise, 
s’aruncă de gâtulă meu și mă atrase pe fortificații, de
șerte în timpulă acela....» Credința oricărui bărbată, fiă 
elă chiar visitiu de omnibus, are margini; aceea a fru
mosului Petre nu putu să mai resiste la acelă atentată 
nocturnă. Barăna d'O.... deveni 
loră ținură timpă de §ună ană. 
tulă barona deveni gelosă de 
făcu scene de gelosiă. Petre

In contra colerei.
Să scie că apa de beută e vehicululă purtătoră de 

germeni, cari producă colera; pentru a se feri de infec- 
țiunea resultată prin apa de beută, ăcă procedeulă celă 
mai simplu, capabilă a distruge orice ființă viețuitore său 
răufăcătâre:

1) Să se ia sticle subțiri, ca buteliile în cari se vinde 
apă de Borsecă (borviz), să spală cu apă fertă răcită, le 
lasă a se scurge, se astupă cu dopă formată de vată cu
rată și apoi se supune la temperatura unui cuptoră, bu
teliile purtate într’ună paneră de telă ordinară, cu patru 
piciăre, unde se ține o oră și chiar mai multă, la căl
dura unui focă viu întreținută. Mijloculă celă mai sigură 
de a cunăște că buteliile suntă completă curate, se do
vedește prin colărea galbenă bună, ca căja de nucă, ce 
ia vata sub influința căldurei din cuptoră.

2) Se fierbe apa de gârlă său de puțuri; cea de 
cișmele se păte întrebuința și nefiartă, bine înțelesă însă 
că se păte face usă în asemenea condițiuni numai de 
apa cismeleloră ce se găsescă afară din orașă. —Durata 
ferberei va fi de o jumătate oră la colcotelă. — Se lasă 
să se răcorăscă vasulă în care s’a făcută lerberea, fiind 
acoperită cu hârtia cea mai curată, avăndă grijă ca să 
nu atingă de suprafața liquidului.

3) Pentru a face transversarea în buteliile sterili- 
sate, să se servăscă de pâlnie de sticlă și de o cană de 
sticlă său porcelană, dupăce au fostă uscate la cuptoră 
în modulă notată la butelii. Pâlnia se va țină în josă 
cu partea cea mai largă și cana acoperită cu hârtiă. 
Buteliile să nu se umple completă; e bine să se lase gole 
ca la a decea parte pentru a satisface condițiuniloră ur- 
mătăre.

4) Buteliile astupate cu dopurile loră de vată se 
voră conserva la răceală, cu condițiune de a fi supuse 
la temperatura unui cuptoră, cu temperatură de 120, 
ținute 16—20 minute, operațiune ce trebue făcută două 
(file consecutive și la aceeași oră, când se voră întrebu
ința fără temere.

Să nu se tămă cineva ca să bea apă 
dopulă de vată permite strecurarea aerului 
teriorulă vaseloră.

ne aerată: 
curata în in

Dr. Argeșianu.

Dare de semă publică.
(Urmare.)

De-adreptulă la comitetă au incursă dela p. t. d-ni 
Alexandru Duca, agentă, 50 cr; Iosifă Horvată din Măr- 
gita 1 fi; Fisch. Bernat din Hotoanu 2 fl ; Irma Sonea

se nu- 
isbucnî 
cu ar

să gră-
învecinescd

Mulțimea 
ținuta completă a 

figura spăimântată,

d-na baronă, de care acestă nefericita 
ca ună nebunâ. Binevoiți de ne scăpați 
Agenții se duseră a da ajutorula lord, 
spuse următdrele: — «Trecândă în t6te

atâtă de intimă și cu atâta focă, încâtă Iui îi se pare 
că e lovită de tîăsnetă. Dăcă adoratorulă ei îi place, 
atunci ea îlă sărută cu ârecare împotrivire, dăr lină și 
ferbinte; dăcă însă respectivulă îi este indiferentă, atunci 
ea îlă sărută așa, că abia se simte și îlă adiă cu o su
flare atâtă de rece, încâtă acela înghețată trebue să-și 
frece nasulă. Ală doilea: »Ascute buzele și nu țocăi !< 
Ună tonă în sărutare este o sărutare contra tonului. Să
rutarea trebue să fiă tăcută și cu tâte astea să vorbâscă. 
Nu e iertată să fiă uscată, der și mai puțină udă. P6te 
dura multă sărutarea, dăr să nu plictisâscă. — Ală 
treilea: „Fi cu totă sufletulă la sărutare!" adecă să nu 
vorbesci după sărutare. Tăcerea mută esprimă în mo
dulă celă mai elocentă înalta valăre, ce o pune omulă 
pe plăcerea sărutărei.

De gustă junele-o plăcere, 
Recun6scă-o’n tăcere.

Mai bine să privesc! obiectulă iubită încă puțintelă 
timpă în seducătorii și frumoșii săi ochi său, dăcă e în- 
tunerecă, atunci strânge-i intimă mdlea-i, durdulia-i și 
calda-i mânușora. De cumva ne întrebă cineva, când e 
ora potrivită d’a săruta, o spunemă sinceră și cu părere 
de rău, că nu putemă da despre acăsta nici o lămurire, 
nici ună răspunsă hotărîtă. Nici ună clopotă și nici ună 
orologiu nu arată astfelă de momente.

Sărmanului, care nu păte judeca acestă timpă po
trivită, nu-i putemă ajuta, nici da sfată. Ună rîsă din 
inimă numai răsună la urechia mea și o drăgălașe și 
plină de compătimire voce cântă:

Gând inima înboldă îți dă și arde’n nerăbdare, 
Atunci e timpulă potrivită să dai o sărutare 
Pe buzele ce dragi îți suntă și ardă când le atingi. 

^Iubesce și sărută deci cu inima voiăsă
Câtă timpă viâța nu ți-e grea și nu ți-este norăsă, 
Căci orele se ducă fugindă și nu le mai ajungi.

0 visită neașteptată. — Servitârea domnului Guig
nard, rue Mazagran, la Parisă, primi visita unei dâmne 
în etate de vr’o patruzeci de ani, îmbrăcată în costumă 
de călătoriă și c’ună mică sacă în mână, care’i fise: 
„Sosescă dela băile de mare, unde am petrecută fârte 
line cu stăpâna d-tale și cu cei doi copilași, Petru și 
George. Toți suntă forte bine și’țl trămită multă sănă
tate. Dâmna Guignard m’a autorisată să dejuneză aci, 
căci servitorii mei lipsescă d’aeasă și nu vină decâtă 
deseră*.- Servitărea fâră să se târnă de nimică, servi 
dejunulă în timpulă cărui neașteptata visitătâre făcu tot 
felulă de laude familiei Guignard. După ce luă cafâua, 
trămise pe servitârea să’l’aducă o trăsură și fise plecândă: 
,La revedere!* După o oră, servitdrea constată că 
noua prietină a stăpânei sale spărsese ună mică scrină 
din salonă, precum și ună cufără în care să aflau 20,000 
lei în valori și bijuterii. Ea însciință îndată pe ună co- 
misară de polițiă, care află că hăța se dusese la No- 
gentă, unde d. Guignard avea o proprietate, și că acolo 
se informase de totă ș’apoi venise la Parisă pentru a 
trece pe lângă servităre ca o prietină a . stăpânei sale. 
Cu tâte cercetările poliției, nu s’a putută da încă de 
urmele ei.

Bibliografia.
Mica Revistă, apare în Bacău, în fiăcare lună odată. 

— Nr. 2 de pe luna lui Augustă are următorulă sumară: 
Formele și transformațiunile concurenței (urmare), trad. 
de M. Glimescu. — Doctoriă pentru săre, comediă în ună 
actă, de Costache Radu.— Despre sistemulă asigurăriloră 
asupra vieții. — Leulă și Măgarulă (fabulă), de N. Cis- 
mărescu. — Cătră cetitori. — Diverse.

Cărțile Săteanului; Românii, scriere pentru ^poporă, 
apare în Blașiu, în fascicule lunare de câte o câlă și 
costăj pe ană 1 fl. 20 cr. sâu 4 lei pe ană. Redactoră: 
Ioanu Popu Reteganulu. — Cartea 9 din 1 Septemvre 
conține: Vasile Alecsandri, biografia și activitatea lui, 
de I. P. Reteganulă. — Grui Sângeră (poveste.) — Des
pre cultivarea pomiloră. — Omulă de omeniă nu piere 
(urmare) — Ce să lucre eeonomulă în luna lui Septem
vre? — De ale bătrâniloră.

amanta sa, și relațiile 
Insă încetulă cu înce- 
nevasta visitiului și-i 

atunci rupse dragostea.
Barăna furiâsă începu să scrie nevestei lui scrisori 
anonime, amenințând’o cu mortea. Și pentru ca elă să 
pună ună capătă secăturiloră acelora, venise la densa, 
voidă s’aibă o esplicare definitivă Aventura este fârte 
caracteristică, ea semnă ală timpului, și se dice că nu 
îi se va da cursă în fața justiției. (L’Evenement).

Trei precepte ale sărutărei. — Th. Nothig într’o 
plăcută vorbăriă a fdiei »Humoristisches Deutschland» 
comunică trei precepte ale sărutărei. Autorulă, fără în
doială fârte espertă, scrie: «Frumâsele nâstre cetitâre 
voră fi atâtă de marinimâse să ne ierte, dâcă llecărimă 
din scâlă și sexului bărbătescă așa numită tare, dâr cu 
tâte astea forte slabă și nedibaciu, îi comunicămă trei 
scurte precepte ale sărutării, ce ni s’au șoptită odiniâră 
într’o (ți de Junie cu parfumă de rose, de nisce buze 
dulci și plăcute la sărutată. Etă-le: Anteiu: »Nu apăsa 
buzele nici prâ tare nici prâ slabă!« După apăsarea să
rutului — spune ună circumnavigatoră ală lumei — se 
cunoscă în America în modulă celă mai hotărîtă simță
mintele damei ce sărută. Decă Miss iubesce p’ună băr
bată, atunci ea îlă sărută cu ochii plecați în josă, dăr

Cursulu pieței Brașovu
din Septemvre st. n. 1886.

Transilvaniei^ se potă cumpăra în totungeria 
lui I. G-JROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Giurcu.

Bancnote românesc! . . . . Cump„ 8.59 Vând. 8.62
Argint românesc................. . » 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orl..................... • » 9.90 > 9.94
Lire turcesc!......................... . » 11.20 > 11.25
Imperiali............................. . » 10.23 » 10.26
Galbeni.................................. » 5.90 > 5.94
Scrisurile fonc. «Albina» . • 100.50 D 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 121?/a 122?/a
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

tU’* Numere singuratice ă 5 cr. din 5) Gazeta

Editoră: Iacobti Mureșiann. 
Redactoră responsabila Dr. Aurel Mureșianu
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Onrsulu Ia bursa de Viena
din 24 Septemvre st. n. 1886.

Bursa «le Bucur esci.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105 75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.60 
împrumutul# căilor# ferate

ungare........................—.—
Amortisarea datoriei căi

lor# ferate de ost# ung.
(1-ma emisiune) . . . 100,—

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ost# ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ost# ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25 
B nuri rurale Banat-Ti-

miș#............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 100,30

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vin# ung............................99.75
împrumutul# cu premiu

ung.................................. 120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.75 
Renta de hărtiă austriacă 84.05 
Renta de arg. austr. . . 84 85
Renta de aur# austr. , . 117 20 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 861 —
Act. băncel de credit# ung. 285.75 
Act. băncel de credit# austr. 276.90 
Argintul# —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.95
Napoleon-d’orI , ț. . . 9.94
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.40 
Londra 10 Livres sterlinge 125.40

Cota oficială dela 10

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°/o)

> convert. (6°/0) .
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit fonc. rural (7°/0) 

), (5°/o)
» » urban (7%)

(6°/o)
(5%)

Septemvre st. v. 1886. 
Cump.

—94
96^
88 —
32—

103®/*
87V3

IOOVs
92—
82—

vena.
95—
97—
88^
331/a 

101—
87®/4

101—
92Vs
82Va■> K /0.

Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. . 2.01—

14.25
2.02

‘S = o

aJ-r CJ=.y ---------------□ rt a 

Ch o a
£ O <D

>9 “• g C £ _________

I n s c iin tar e.
Subscrisul!! face cunoscutu onoratului publicu, că 

la densulu în strada teatrului în Podulu Bătușiloru pră
vălia Nr+ 7 și în târguit! pescelui Nr+ 99 lângă teatru, 
se va vinde începând!! dela 25 Septemvre a+ ct chila 
de carne de vită cu 4 cr+ v+ a. și de carne de 
porcu cu 2 cr* v+ a+ mai eftină ca în tote celelalte 
măcelărit

Brașov!!, 20 Septemvre 1886+
Ștefanii Burețea,

măcelarii.

(Avisu d-Zoru a&oaa!i7
Rugămîi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe fâșia 
sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să bine voia scă a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. IRANS*

Concursul
Pentru ocuparea postului învățătorescă din comuna bisericăscă gr. 

cat. Mititei se escrie concursă, și se statoresce alegerea pe 10 Octomvre n.
Cu acestă postă e împreunată ună salară anuală de 200 fi. și adecă 

120 fl. -din fondulu scdlei, care se va primi în rate lunare decursive, și res- 
tulă de 80 fl. v. a. parte din cele 5°/o aruncate pe contribuențl, parte 
din casa comunală — relutu de cuartiru de 10 fl. v. a. și l°[j lemne 
de făcu pentru învățătorii. Doritorii de a primi acestă postă au să pro
ducă testimoniele necesare de cualificațiune pedagogică și din limba ma- 
giară pănă la terminulu susă numită, în urmă se scie cântările bisericesc!.

Din ședința senatului scolastică conf. gr. cat. ținută la 20 Sep
temvre 1886.

Președ.: Basiliu Șioldea, Notar, ad hoc: Clemente Maxima, 
parochă.

(g,e vendare.
Să vândă din voiă liberă:
O casă în strada teatrului sub Nr. 313.
O casă în colțulă târgulă straeloru Nr. 303.
O casă cu grădină în Brașovulă vechiu ulița lungă Nr. 171.
5 holde de fânață în brazda 2-a Nr. 17691/95.
6 holde de sămânătură în eâmpulă Săceleloră brazda 8-a.
Doritorii voră binevoi a se adresa la proprietarulu

Nicolae T. Ciurcu.
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CANCELARIA NEGRUȚIU. I
in Gherla — Sz. JJjvâr — (Transilvania.) H

DESCHIDE ABONAMENTE PE ANUL# 1886 LA: |
„Amiculft Familiei.“ ț)iaru beletristică și enciclopedicu-literară cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei in numeri 

câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticolî scientificl, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale. 

„Preotulu RomânU.“ piară bisericescă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 2sh—31/* cdle; și va publica articuli din sfera 
tuturoră sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl., pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonauții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția noștri!.
—EE Colectanții primescii gratis a 1 u patrulea exemplară. EE— 

Totu acolo au apărutu și se află de vândare:
i Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro-1 plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
vinară. Prețulă 20 cr.

■ Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

Herman și Dorotea, după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morar. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scălele poporale de T. Roșiu. 
Ed. II. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Aug. Ko- 
tzebue, tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 
țiunii, după Ernest Legouvă, membru ală academiei 
francese. Prețulă 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrale, ur
mate de iertăciuni, epitafii ș. a. Prețulă 50 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii. Studiu archiologică, de Dionisiu O. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulu intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scâlă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.* 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acestă opă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiunî a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru viăță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondu e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nâstră li
teratură pedagogică, nu allămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nâstre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu

„Amicul!! Poporului" cu 50 cr.

Biblioteca „Săteanului Românii,1* Cartea I. II., III., i
IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre- . 
țulă la tâle patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii 
fărte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică tinută în șalele 
gimnasiului din Fiume prin Vincențiu Nicoară. prof. 
gimn. Cu portretulă M. S. Regina României. Preț. 15 cr.

Colectă de Recepte din economiă, industriă, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianțî. Prețulă 50 cr.

Apologia. DiscusiunI filologice și istorice maghiare 
privitore la Români, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. Partea I. Paulă Hunfalvy despre cro
nica lui Georgiu Gabr. Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere, 
învederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura III. 30 cr. Tdte trei împreună costă 1 fl.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De V. G. Borgovană. Prețulă 15 cr.

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 căle. Prețulă 60. cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.i

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

Branda seu nunta fatală. Schițe din emigrarea lui
Dragoș. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

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

Calendare pe anulu 1887. „Amicul!! Poporului" cu 50 cr. „Noulu Calendar!! de casii" cu 30 cr. și 
„Calendarul!! Calicului" cu 36 cr. — adausfi câte 5 cr. de portopostală.

desvoltată multă zelu împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcută demnă de lauda și spriji
nirea publicului română, mai alesă a celoră în prima 
linie interesați, cărora nu hesitămă nici ună momentă 
a-lă recomanda cu tătă căldura.

Manualii de gramatica limbe! române pentru scă- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
fesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

Manualii de stupăritu, de ioană Costinu. Cu 36 
figuri explicative. Prețulă cu porto francată 70 cr

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculu Mărgăritaru sufletescu. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericescl. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 fl., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurale 10 fl., legate 
17 fl., legale în pânză 22 11.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe sexele. Cu mai multe icâne frumăse. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolicl și altă edițiune pentru greco-orien- 
tali. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visulu pre sântei vergure Maria, a Născătorei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumăse. 
Cu mai mu’le icone frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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Tipografia ALEXI, Brașovă.


