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„Gazeta"1 iese în tie-care di. 

Ahonameaie pentru Anstro-Ungaria 
Pe unu anii 12 fl., pc ș^se luni 

6 fl-. poarei luni 3 fl.
Peuirn România si străinătate: 
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1888.

Alianțele.
II.'

Nu suntemu în posițiunea de a 
ne pute face o clară judecată asu
pra faptului României cu acestă 
alianță, în urma căreia a perdutu 
Basarabia, în schimbă cu Dobro- 
gea ; nu suntemu în posițiă a cum
păni decă porturile unei Mari suntu 
o recompensă pentru elementulu 
perdutu ? Guvernulă română a tre
buită se scie înainte de acestă 
schimbă, căci comisarii sei deja 
înainte de Congresulă din Berlină 
eșiseră prin Dobrogea pentru a 
studia relațiunile economice, etno
grafice și statistice ale noului te
ritoriu : trebuia să sciă, căci îlă 
pretindea Rusia sub cuventulă ono- 
rei armeloră sale, îlă pretindea am
bițiunea națională a Țarului, care 
la imputările de ingratitudine răs
pundea prin guvernulă său: „noi 
amil garantată integritatea, și nu iden
titatea teritoriului României; întregita- 
tea o are, deci nt-amu ținută cucentulu.

Rusia, cu ajutorulă României, 
bătu pe Turci și elibera pe Bul
gari, din ale căroru cadavre Tur- 
culă ridicase movile înalte câtă bi- 
sericele, fără ca civilisațiunea oc
cidentală se le fi sărită întru aju
toră. La San-Stefano, Rusia în 
idea că Francia e umilită, Prusia 
e amică, Austria cointeresată, eși 
cu planulă seu de o mare Bulga
ria; der ce se vecji? ingratitudine! 
toți respinseră planulă Rusiei; prin 
urmare se făcu o Bulgariă și o 
Rumeliă orientală. Europa, seu mai 
bine c|isu puterile mari din Con- 
gresulu dela Berlină, n’au concesă 
României se intre în acelă con- 
gresă, nici că au respinsă cererea 
Rusiei pentru încorporarea Basa
rabiei, mai multă s’au îngrijită ca 
nu cumva printr’o mare Bulgariă 
Rusia s6 aj ungă în apropierea Con- 
stantinopolei.

Din acestă momentă Rusia a 
începută a spori și întări forțele 
sale militare în tote direcțiunile, 
a’și construi căile ferate pentru 
scopuri de resboiu, a’și fortifica 
granițele sale; a începută a co
cheta cu Francia, și într'unu modă 
orecare a provoca alianța austro- 
germană, pentru ca se aibă oca- 
siune a eși din tripla alianță, care 
mai purta numele acesta, der se 
depărtase de basa sa..., eră Bis- 
mark a pricepută că ce o se în
semne acestea, și ca încai se-și 
potă ține o pasere în cușca sa, în 
7 Octomvre 1879 a și legată a- 
lianță defensivă cu Austria în 
contra Rusiei, a acelui amică îna
intea căruia la 18/3 jură, că nu-i 
pote trece prin minte, ca vreodată 
se-i devină inimică,... și aici co- 
coșulu sântului Petru a putută se 
cânte a doua oră la urechile lui 
Bismark, căci etă sa repetată 
scena jucată în 1866 față cu Na
poleon : der Bismark scie bine că 
Rusia e mai puternică ca Francia 
în 1870; pentru aceea ține strînse 
alianțele, publică documentele, și 
amenință lumea cu flăcările ,,fu- 
rorei teutonice11....

Din tote acestea se vede că 
națiunile și staturile nu-șl facă 
politica după simțăminte, și că în 

politică: nu e simpatia, nu e re- 
cunoscință. nu e moralitate, ci pu
rulă interesă propriu.

Istoria „măiestra vieței11 câte 
esemple ne oferă în astă privință! 
Mai deaprope numai monarchia 
nostră, care a avută resbeluri cum
plite eu Prusia și cu Italia, cărora 
lî-a cedată frumose provincii și 
priinatulă unei mari împărății, 
etă că aijl stă în alianță cu ele, 
și mai de aprope cei ce în 1878 
strigau în contra politicei de a 
ocupa Bosnia și Erțegovina, ai|I 
totă ei militeză mai tare pentru 
păstrarea acestoră provincii..., a- 
poi acești politici cântă mereu la 
urechile României „se nu uite lua
rea Basarabiei.’1

Rusia erăși concentreză pu
teri mari în Basarabia; semnă că 
de acolo, seu, că și de pe acolo 
va începe acțiunea la timpulă seu. 
Ce sigură că pentru de a opera 
în Bulgaria are lipsă de a trece 
și peste teritoriulă României.

România eră a colindată pe 
la ușile unoră puteri și eră a ce
rută garantarea neutralității terito
riului seu, der și acuma se pare 
că înzadară. Cine se garanteze 
pentru altulă, când totă insulă se 
îngrijesce de pielea sa ? S’a spusă 
(între altele în cjiarulă „Nemzet11) 
că neutralități pentru timpurile 
nostre nu se potu garanta, fiecine 
se apără pe sine ; etă că și Bel
gia și Elveția se înarmeză, și voră 
fi silite să’și apere teritoriulă pro
priu. România însă se pote alia 
cu așa numitele „puteri ale păcii.11 
Der aceea ligă a păcii ce mon
stru pote se fiă ? o mare cameră, 
cu atâtea uși, câți inși întră în 
ea; fiăc.are are se între și se se 
strecore pe ușa sa; și totuși ,,dum 
duo faciunt idem, non est idem...*

Nu ne este dată nouă a cu- 
nosce stipulațiunile sub cari ar 
avea România se între în liga 
păcii, seu motivele din cari ar refu- 
sa-o, atâta însă este de prevecțută: 
că decă Rusia va cere ca se trecă 
eară prin teritoriulă ei, ca în 1877, 
România va fi silită se se închine 
seu la Nordă seu la Vestă.

Deci este întrebarea la care 
din doi? Mulți ar dori se scie 
de pe acum. Der bărbații de stată 
ai României suntu forte înțelepți, 
Vorbescă în ale diplomației pre 
puțină, și numai atunci când e 
neîncungiurată de lipsă, de pre- 
sentă bună-oră voră răspunde, că 
România după esemplulă altoră 
state, în legarea alianței, nu va 
fi condusă nici de simpatiă, nici 
de ură, ci de purulă său interesă, 
pe care ea îlă cunosce mai bine, 
decâtă cei cari îi dau sfaturi.

Este deră naturală ca România 
în marea încurcătură europenă, a 
căreia vijelia deja se anunță cu 
fulgere din depărtare, pentru asi
gurarea esistinței sale va fi cu 
multă precauțiune, și nu va fi cu 
privire nici chiar la simpatia fra- 
țiloru săi de dincoce de Carpați 
seu de. dincolo de Dunăre, ci nu
mai la purulă său interesă. Cu 
tote acestea nu voiu păcătui, credă, 
decă și acuma voiu reflecta la ar- 
ticululă comunicată în Nr. 102 alu 

„Gazetei*1 din anulă 1883 sub tit- 
lulu: „O voce transilvaniană asu
pra alianței cu România11, cu atât 
mai vertosă, că renumitulă băr- 
batu de stată și diplomată ală 
României d-nulă Cogălniceanu, în 
numerulă festivă ală Gazetei ju
bilare, cu privire la elementulă ce 
predomină în stată, aprobă acele 
vederi în măreța sa declarațiune.

Rotuna.

Politica României.
„Figaro11 dela 7 Martie dă sema 

în următorii termini despre o în
tâlnire pe care unu redactoră ală 
seu a avut’o cu d. Alexandri, mi- 
nistrulă României la Parisă:

Iu urma veștiloră ce ne sosiau din 
BucurescI,, cu privire la demisionarea 
d-lui Brătianu, ni se părea interesanta 
a vorbi cu onorabilulfl ministru alu Ro
mâniei la Parisă, și de a audi din gura 
sa indicații precise asupra actualei po
litici a regatului României:

„D-v. sunteți măniațl nu numai pe 
d. Brătianu/ ne spuse dela începută d. 
Alexandri, „ci și pe regele nostru. Eu 
am mai răspunsă deja la învinuirile 
contra ministrului demisionată. Nu, d. 
Brătianu n’a negociată alianță cu Ger
mania ; este prea multă Română ca să 
nu simtă prețulă pretenșugului cu Fran
cia, și cea mai bună dovadă a sinceri
tăți lui e, că trei băieți ai săi îșl urmeză 
acum studiile la Parisă, că guvernulă 
română îșl adreseză tote comandele în 
Francia. Acestea, de vre-o optspredece 
luni numai, au trecută peste suma de 
dece milione lei — cifră respectabilă, 
decă ne gândimă la regatulu nostru, care 
e mică.

„In privința celoră ce se vorbescă 
în Francia despre suverauulă meu — 
vorbe totă așa de greșite în cea mai 
mare parte pe câtă și de nedrepte, — 
sunt datoră să protesteză eu. M. S. ue- 
putând’o face. Să scițl deci, că de când 
este Română, Carolu de Hohenzolern n’a 
încetată d’a lucra ca patriotă română. 
Nu e nicidecum „feciorulă lui Bismark“, 
nu impune țărei sale adoptive poruncile 
pe care le primesce din Berlină. Tote 
acestea îsă false. Regele nostru e ună 
suverană esențialminte constituțională: 
n’are politică personală și maioritatea 
parlamentară guverneză. Tată-său, prin- 
țulă de Hohenzolern, care e forte bo
gată, a dată regelui sume considerabile, 
și totă averea regelui Carolă se află as- 
tădl, nu în Germania, ci în România.

„Altă amănuntă : s’a pretinsă că Ro
mânia se unise cu Rusia pentru că așa 
voise Bismark. Insă adevărulă e, că Ța- 
rulă Alexandru II a retușată la înce
pută ajutorulă nostru și a tratată cu 
dispreță propunerile nostre. Trupele ro
mâne intrară în campaniă tocmai în urma 
primirei unei depeșl dela marele duce 
Nicolae. Acestă depeșă, adaogă d. Ale
xandri, am avut’o în mână, i-am citită 
cuprinsulă: marele duce Nicolac implora 
ajutorulă nostru imediata, în urma celei 
de a doua înfrângeri a trupeloră mosco
vite în fața Plevnei.

„Nu potă să repetă în deajunsă că: 
Noi Românii — înăependă deia suvera- 
nulu nostru — avemă toți o singură do
rință, să ne aperămă neatârnarea, să ne 
păzimu neutralitatea și, departe de a ne 
pune la poruncile Germaniei, să păstrămă 
vechiulă prietenșugă ală Franciei.

Tractatulu pentru regularea granițe- 
lorii austro-ungaro-române.

Oficiosulu „Fremclenblatt" pu
blică unele detalii în privința mer
sului oficialu alu negocieriloru 
pentru delimitarea granițeloru. Nu- 
mitulu (Țarii scrie :

Cu ocasiunea discuțiunei în camera 

ungară în privința convențiuuei înche
iate de curendă cu România pentru de
limitarea granițeloră, s’au făcută atâtă 
în decursulă desbateriloră câtă și după 
aceea în pressa ungară totfelulă de în
vinuiri ministerului comună de esterne 
și diplomației ces. reg., învinuiri, înte
meiate pe formularea contestată a con- 
vențiunei. In fața acestoră învinuiri 
pian care să caută a se atribui ministe
rului de esterne și diplomației răspunde
rea pentru compunerea acelei conven- 
țiunl forte prețiose, respundere, pe care 
după cum se pote dovedi, nu o au — 
este cuviinciosă și necesară d’a stabili 
în modă clară care a fostă, procederea 
oficială cu ocasiunea menționateloră ne
gocieri și în ce măsură organele, care 
au luată parte, au conlucrată pentru 
convențiune.

După ce s’a sfințită totă mai multă 
necesitatea pentru o aplanare definitivă 
a continueloră certuri de graniță între 
ambele țări vecine, s’a luată în fine în
țelegere cu guvernulă română, după ce 
lucrările pregâtitore locale fuseseră ter
minate, d’a se întruni pentru acestă scop 
o comisiune mixtă la Viena. Acesta s’a 
întrunită întomna anului 1886 și se com
punea din delegații guverneloră, impe- 
rială-regescă, regescă ungureseă și re- 
gescă românescă. Președinte a fostă 
ună funcționară superioră din ministe
rială de esterne. Comisiunea avea în
sărcinarea d’a verifica operatele fosteloră 
comisiunl locale, întru câtă în privința 
unoră cestiunl se ajunsese la o înțele
gere încă la fața locului, d’a da o solu- 
țiune eestiuniloră rămase în litigiu și d’a 
pregăti ună elaboratoră care se coprindă 
întreaga linie de graniță și care se ser- 
vescă ca basă pentru o convențiune cu 
România. Elaboratulă resultată din dis- 
cuțiunile comisiuniloră, totă așa ca și 
proiectulă de convențiune compusă pe 
basa aceluia la ministerulă de esterne 
s’a supusă pentru vedere și aprobare am- 
beloru guverne ale monarcliiei. Și nu
mai după ce smbele guverne au esami- 
nată și aprobată menționatulă proiectă, 
s a comunicată proiectulă prin ministe
rulă de esterne guvernului română și cu 
acesta s au următă apoi ultimele nego
cieri, despre cari ambele guverne ale 
monarchiei, au fostă continuu ținut^ în 
cunoscință și cari la 7 Decemvre 1887 
au fostă terminate și subsemnate la Bu
curescI. Ministrulă nostru plenipoten- 
țiară ces. reg. a luată numai indirectă 
parte la stabilirea definitivă a convenți- 
unei, de ore-ce negociările s’au ținută în 
ce privesce partea loră de căpetenie, la 
Viena.

Bulgaria și Nota turcescă.
Foia bulgară „Svoboda/ din Sofia, 

vorbindă de Nota turcescă, în articolulă 
său de frunte, dice că decă Turcia a 
dată acestă notă prin simplă condescen
dență cătră Rusia și fără intențiune de 
a urmări cestiunea prin mijloce violente, 
ea va conserva în Bulgaria nisce vasali 
devotați, der că decă Nota este prelu- 
diulă unei acțiuni energice, ea i:a </ăsi 
în Bulgari unii poporu decisă a lupta prin 
tote mijlăcele pentru a ocroti o libertate 
ce nisce împrejurări providențiale ar pute 
se o ducă la independență.

Diarulă recunoscu ilegalitatea situati- 
unei prințului față cu tractatulu dela Ber
lină, der dice că aceia, cari au ruptă trac- 
tatulă suntă cei ce la 9 Augustă au 
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..furată1- pe prințulă Alexandru, și că 
Bulgarii cari, cu tote uneltirile din afară, 
au menținută ordinea în țeră, nu potă 
fi adl răspunzători de greșelele primor
diale ale acelora, cari cătară în acestă 
cădere ună mijlocă de a produce tul
burări.

SC1RILE DILEL
*

Doliulit Curții austro-unifare pentru 
împăratulă Wilhelm, după o disposițiune 
a Maiestății Sale, va dura 4 săptămâni, 
încependă dela 12 Martie n. Se așteptă 
ună ordină de di, care va dispune și do- 
liulă annatei.

Ș: ¥

Dela Blașiu primirămă cu poșta de 
adl urinătorulă tristă anunciu: „Corpulă 
profesorală dela institutele preparandiale 
și normale din locu aduce la cunoștință 
trecerea din vieță a preotului și profe
sorului I’artenie lloldovaiuî.1'- — Dece- 
datulă profesoră a fostă ună bărbată cu 
nobile semțăminte și ună zelosă Ro
mână. Fiă-i memoria binecuvântată!

Iu Bielitz, vestitulă orașă cu fa
brice în Silesia, se formeză o coloniă de 
Sași ardeleni. La 7 Martie n. colonia 
a alesă învățătoră ală școlei sale pe în- 
vățătornlă școlei de fete săsescl din Re- 
ghină, Eduard Leonliardt.

încă unu tristă testimoniu pentru 
stăpânirea ungurescă.

In institutulă de nebuni în Sildiu 
s’a comisă unu furtă. După cum spune 
„Sieb. Deutscli. Tgbltt“, s'au furată giu- 
vaericale, ună revolveră. încălțăminte, 
ună losă de ală Basilicei Nr. 14 Seria 
4235, ună losă de ală Crucei roșii Nr. 
47 Seria 4280.

Unui țărână sasă din Sir/hișdra i-a 
fugită în dilele din urmă nevasta, cu in- 
tențiunea de a trece în România cu ună 
pa.șaportă streină. Ișl luase cu ea și ună 
copilă, pe care însă dela Brașovă îlă 
trimise bărbatului îndărătă. Prin băiată 
afla țăranu'ă unde se află nevastă-sa, și 
în urma arătărei ce o făcu la polițiă fu 
prinsă de poliția de aci și escortată la 
Sigliișoră. Fugara se numesce Katarina 
Matliiae.

Duminecă s’a smucistt prin împuș
care în S i b i i u subintendentulu militară 
c. r. N....S. Totă acolo s’a spendurată 
Sâmbătă peptănarulă Seli.., și Duminecă 
ună tăiătoră de lemne. Acesta din urmă 
a fostă scăpată cu vieță.

Dela d-lă șefă ală gării Brașovului 
primimă cu data 14 Martie a. c. ur- 
mătorea încunosciințare : „Provocându-mă 
la comunicatulă meu de d-to 13 1. c. 
am onore a vă aduce la cunoștință, că 

piedeca ce a întreruptă comunicațiunea 
călei ferate întră Copșa și Micăsasa 
s’a delăturată erl (în 13 1. c.1 sera, și 
că prin urmare circulațiunea trenuriloră 
s’a redesclnsă.“

Unu sfatu economicii.
Intre relele — din nenorocire des

tulă de multe — de cari sufere popo
rală nostru, trebue să înregistrămă și 
starea economică miserabilă, seu mai 
corectă disă: sărăcia. Nu doră că poporală 
nostru ar ave darulă lenevirei, din contră 
lucră forte multă, lucră din greu. Der 
ce folosă! la ce servesce totă munca 
lui atâtă de grea, decă nu este rentabilă 
decă resultatulă ei este atâtă de puțină 
însemnată! Cea mai strictă economiă 
nu-i permite Românului a pune la o 
parte decâtă forte puțină seu chiar ni- 
mică din fructulă muncei sale brute care 
influințeză desastruosă și asupra mora
lului lui. De aci vedemă că devisa 
„Muncă și Economiă11 va trebui să ră
mână fără resultată decă nu vomă căuta 
a o aplica, unde eficacitatea ei a fostă 
multă probată, unde resultatele ei au 
fostă imposante! Aceste terene, forte 
puțină cultivate pănă acum, suntă tere- 
nulă „industrială și comercială11 în celă 
mai estinsă sensă ală cuvântului! In
dustria și comerciulă suntă razimulă so
lidă ală buneistărl economice și bună
starea economică este garanta sigură, 
pavăza impenetrabilă, care ne va apăra 
de ori ce influință internă seu străină. 
Condițiunea materială odată asigurată, 
orl-ce influință devine fără efectă, pu
terea de acțiune basată cresce din ce în 
ce și libertatea de acțiune măresce suc- 
cesulă!

Der acestea nu suntă singurele con- 
dițiunl, ce să impună imperiosu oricărui 
individă, cu câtuși de puțină interesă 
pentru prosperitatea neamului său și la 
acestea trebue se mai adaugemă ună altă 
factoră importantă, care pe de o parte 
ne asigură reușita, pe de altă parte ne 
conduce și ne apără de peripețiile nenu
mărate . ce ne stau în cale. Acestă 
factoră însemnată este cultura pe tote 
terenele, care este isvorulă nesecată ală 
tuturoru mulțămiriloră omenescl, care 
ne ajută într’adevără a ne apropia pe 
câtă se pote de ținta și idealulă omeni- 
mei, de perfecțiune.... Prin adevărata
cultură, care nobiliteză pe omă, facemă 
munca ndstră pe tote terenele multă 
mai rentabilă și cu atâtă mai rentabilă 
pe terenele susamintite, ale industriei și 
comerciului. Studiindă împrejurările și 
lucrurile din lume, devenimu mai pru
denți, mai circumspecțl și mai scumpi 
în riscărl și aventurări în acțiuni pe cari 
încă nu le cunoscemă din destulă și 
nici nu ne putemfi da semă de resul-

tatu, nu-lă putemă prevede din nici o 
probabilitate......

La aceste reflecsiunl ’ml permită, ca 
adausă. a da locu unnătdiei epistole a 
lui B. Franklin întitulată: „Fluerașulă11 
adresată cătră Madame Brillon:

Passy, 10 Noemvre 1779.
„Am primită cele 2 epistole etc.......

Sunt încântată de descripțiunea d-vostră 
a Raiului și a planuriloră de a trăi în 
elă. Aprobă cu totă tăria conclusiunea 
ce faceți, că pănă atunci trebue se scd- 
temă din lumea acesta a ndstră celă mai 
mare bine posibilă. După părerea mea 
nl-ar fi forte posibilă de a obține dela 
lume cu multă mai multe avantaje și a 
suferi de mai puține rele, decă amu voi 
numai să avemă grijă și să nu dămă 
prea multă pe „fluera.șele11 nostre. Și 
după cum mi să pare, mie, cei mai mulțl 
nenorociți, ce i vedemă în lume, au de
venită astfeliu prin negligența și uitarea 
acestei precauțiunl.

„Mă vei întreba, pote, ce vreau să 
dică ? D-vostră vă placă istoriorele și 
mă veți scusa decă voiu descrie una, 
care se referă cu totulă la mine per
sonală.

„Când eram copilă de 5—6 ani, a- 
micii mei și rudeniile îmi umplură. într'o 
di de sărbătore, busunarulu de parale. 
La momentă am alergată într’o pră
vălia de jucării, der încântată de tonulă 
unui fluerașă, ce-’lă vădui pe dramă în 
mâna altui copilă de sama mea, îi oferii 
bucurosă pentru elă toți creițărușii mei. 
Când m’am întorsă acasă, alergândă prin 
totă casa și fluerândă. forte mulțămită 
cu tergulu meu, der pe de altă parte 
asurdindă urechile întregei famflii, frații 
mei. sororile și verii mei, aflândă că am 
dată atâta pentru acelă sgomotă de ni
mica, îmi spuseră, că am dată de 10 ori 
mai multă decâtă valorea lui. Atunci 
ei mă făcură să mă gândescă la lucrurile 
bune și nmnărose, ce așă putută cum
păra cu restulă paraleloră mele decă aș 
fi fostă mai prudentă, și începură pănă 
într’atâta a’.șl bate jocă de prostia mea, 
încâtă plângeamu de ciudă. Și numai 
reflesiunea singură îmi causa mai multă 
mâhnire decâtă îmi procura fluerasulă 
bucuriă.

„Acestă accidentă a avută însă mai 
târdiu orecare utilitate pentru mine, re- 
mănendă impresiunea. întipărită în sufle- 
tulă meu. așa încâtă când voiamă să 
cumpără ceva, ce ’ml era necesară, di- 
ceamă în mine : „să nu dămă prea multă 
pentru fluerașă11 și astfelă cruțam banii.

„Devenindă flăcău. întrândă în lume 
și observândă acțiunile omeniloră. vădui 
că întâlnescă sumă de omeni cari au ,,dau 
prea multă pentru fluerașă.11

„Când vedeamă pe cineva, care, am- 
bițiosă după gloria curții, îșl consuma 
timpulă străduindu-se a se scula de di- 
mineță, îșl sacrifica odihna, libertatea, 
virtutea și pote chiar pe amicii săi ade- 
vărațl, numai se obțină vre-o mică dis- 
tincțiune, atunci eu îmi diceam: Acestu 
omfi dă pre multă pentru fluerașulă său11.

„Când vedeamă pe altulă, setosă 
după popularitate și spre acestă scopă 
ocupându-se totdeuna cu contestațiunile 
publice, negligându-șl afacerile sale par
ticulare, și ruinându-le prin acestă ne- 
gligență. diceam: „plătesce pre scumpă 
fluerașulă.11

„Când aflamă de vre-ună avară, 
care renunța la orl-ce modă de a trăi 
comodă, la totă plăcerea de a face bine 
altora, la totă stima compatrioțiloră săi 
și la tote farmecile amiciției, pentru a 
avea o bucățică de metală galbenă: 
„Sărmane omule, diceam eu, dai prea 
multă pentru fluerașulă D-tale.“

„Când întâlneamă pe ună omă de 
plăcere, sacrificândă ori ce perfecțiune 
lăudabilă a sufletului său și orl-ce ame- 
liorațiune a stării sale voluptățiloră sim
țului curată corporală și ruinându-.șl ast
felă sănătatea sa în urmărirea loră : „om 
înșelată, îi cliceamă, îți procuri năcasurl 
în locă de plăceri; plătescl pre multă 
pentru fluerașă.11

„Decă vedeam pe altulă, încăpă
țînată, umblândă a vrajbă după haine 
frumose, case frumose, mobile frumose, 
achipagiu frumosu, tote întrecendă ave
rea lui. procurflndu-și-le prin datorii și 
luminându-.șl cariera într’o temniță: ,,Ei! 
îmi diceam eu. elă a plătită tare scump 
fluerașulă său.11

„Când vedeam câte o fetiță fru- 
mdsă, cu natură bună și blândă, mări
tată după ună bărbații sălbatică și bru
tală, care o maltrata necontenită, di
ceam : „ce pecată că a plătită așa de 
scumpă ună fluerașă.11

In fine am ajunsă la conclusiunea. 
că cea mai mare parte din nenorocirile 
omenescl provine din prețuirea falsă ce 
o facemă a valorii lucruriloră. din aceea 
că „se dă prea multă pentru fluerașe.11

Cu tote acestea simtă că trebue să 
îmi fiă milă de acești nenorociți, când 
consideră, că pe lângă înțelepciunea cu 
care mă laudă, suntă unele lucruri în 
lumea acesta pămentescă. atâtă de se- 
ducătore, d. e. merele regelui Ioană, cari 
din norocire nu potu cumpăra, căci decă 
s’ar licita așă putea fi sedusă se mă ru- 
inezu prin cumpărarea loră și să aflu 
„că am dată încă odată prea multă pen
tru fluerașă.11

Rămasă bună, scumpă amică....!
B. FS

N’ar strica decă am urma aceste 
sfaturi ale înțeleptului Franklin mai des!

V—u.

Ateneulu românii din BucurescT.
(Conferința <l-lniTaelielonescndespre credință.)

D. Taclie Ionescu începe conferința 
sa dela Ateneu, reamintindă cele ce spu
sese acum 4 ani într'o altă conferință, și 
unde se vedea schițată deja iedea confe- 
rinții de adl. Comparândă după Taine 
tendințele civilisațiunii englese cu cea 
francesă, d-sa releveză, că una din caE- 
tățile civilisațiunei englese e religiunea 
atâtă de mlădiosă, încâtă se pote îm
păca cu progresulă neîncetată. Omulă 
are trebuință de religiune, are însă mai 
eu semă trebuință de simțulă morală, 
și ort-câtu s’ar diee că veculă nostru e 
imorală și coruptă, e de netăgăduită că 
elă este și mai morală și mai intehgentă 
decâtă predecesorii săi. Chiar acele tân
guiri ce se ridică de tote părțile suntă 
o probă, nu că ar fi mai coruptă, der 
că sufere cu mai multă sensibilitate su
ferințele generale. D-sa definesce apoi

FOLLETONULU_„GAZ. TRANS.“ _
(1)

DICȚIONARU POPORALU.
Cuvinte roinânescl din jurulu Năseudului,- de 
poporu grăite și totu pentru poporu alcătuite.

Adunate de dascâlulu hiliu Puținariu. 
(Urmare din Nr. 261 — 26) din anulu trecută.)

293. f)/>c?»d=culme, partea de deasupra 
a unui deală.
Pe celă deală, pe cea o p c i n ăț 
Este-o crengă de sulcină.
Suflă ventulă șl-o clătină
Din vervă pănă’n rădăcină.

294. Hârsâtu-- omu flămândă, lipită pă
mântului. De aici e verbulă a 
„hârsi“=a fi espusă fdmei, a peri 
de fbme.

295. Horțăire (ca verbuj=a freca ceva: 
a scărpina.
Horța, borța pe spinare, 
Tronca. bonca’ntre piciore.

(Gliicitură: clopotulu.)
296. Hârtobă—potcovă de lemn de formă 

cercuală. Se folosesce de cătră vâ
nători. în scopulă d’a nu se scu
funda în zăpadă și d'a călca mai 
sigură.

297. Prfrfe=calea ce se face cu piciorele 
prin omătulă întregă. A apucată 
partea și nu s’a oprită pănă’n terlă.

298. 7?majfl=văntă grozavă împreunată 
cu omătă.

299. Ga/-d»id=dungă, margină, caută.
300. 7?opofd=zamă pregătită rău, bună 

de aruncată după dulăi.
301. C7«r«?'=vase: bEde, ole, ulcele etc.
302. 7fafti-=macăr. Plătesce-ml batăr 

clieltuelele!
303. Văcuiescti=trăiescă.

— „Soridră dulcea mea,
Cu cine-țl place lumea?
Cu tată și cu măicuță
Prin grădini cu vesdoguță?
Ori cu frați și cu surori
Prin grădini pline de flori ?“.
— „Cu tote, frate, e bine,
Der cu ăștia numai crescl.
Și cu soțulă văcuieșci!-.

I Baladă popor.]
304. Goteă, gocică—gbină, de pădure, săl

batică. Numele de „gotcău se dă 
și unoră omeni, ca nume de „ocară11.

305. Ciorovăială = cioroboră . calimbură ; 
sfadă, certă; vorbă fără șiră.

306. ywrawferâpă, prăpaste, hrapă.
307. UrdinezA—âmblu după ceva; alergă. 
308 J7orcrfanil=cămărară. cămărașu.

Notă. Flăcăii din jurulu Năsăudului 
aranjază în totă anulă — pe sărbătorile 
Crăciunului — nescarl petreceri numite 
rberc‘: ort „vergelu“. Cu acestă ocasiune 

conducă 2—3 ceterașl, cumpără 6—7 
ferii de vinarsu, zăhară, lumini, petroleu 
etc.; apoi ca să aibă jucăușe învită tote 
fetișcanele din sată, cari primindu invi
tarea cu plăcere, aducă cu sine anumite 
mâncări, precum: carne friptă de porcă, 
cârnațu, coste, plăcinte etc. Aceste mân
cări se păstreză apoi într’ună lădoiu 
mare cu încliisdre, și se concredă unui 
fecioru de omenie, care portă numele de 
morcotană".
309. C'o>7u=colibă mică păcurărescă, ort 

poiată de nuiele pentru vite.
310. ȘcorZ«=vacă bătrână și rea, înve

lită numai în piele.
311. Ciutricare=B. vorbi multe, der fără 

ceva însămnință practică; vorbă de 
clacă.

Ori și câte-i ciutrica, 
Copilașulă țl’omă tăia 
Și pe tine te-omă lua !

| Baladă popor. |
312. J?M.yd«=săcure ori sapă rea.
313. Syâtâeană, r/«?(vi»rt=omă cu gușă, ce 

abia răsuflă.
Of leliță din Hordou,
Golea ta plătește-ună bou, 
Că e câtă ună barabou.

[Satiră popor. |
314. Hleampit pl. hleampurt=supraedifi- 

cate [grajdă, șură, coteță etc.|

315. Holobdcă=\-'mnrsă. holircă, strop.șală, 
rachiu, țuică etc.

316. 7LZuv>sc/(=desmerdă, ninereză, țină 
scumpă ca pe apa cea puțină. — 
Nu’țl doin i atâta copiii, că adl-mâne 
țl-oră face părulă măciucă, inima 
sferr și gura Engură!

317. Zăludu-ă=omti cu minte tîneră. ne- 
bunatecă.

318. Neldeju-ă=omti mișelă, de puțină 
considerația.

319. 7)«»Hi1=trip61ă, morbă sifilitică, ce 
se ivesce la membrulă genitală băr- 
bătescă.

320. Lep.jescrt—lovescă cu pahna ori cu 
pumnulă. De aici adjeetivulă „lep- 
.șită“=omă prăpădită, mișelă. tras- 
împinsă.

321. Lfpcd=orbișă, stă lipcă=stă orbișă 
stă a nu se duce.

322. C7o»orf«=ciubueă: pipă turcescă.
323. CWp<îrare=junghiiire, durere.

Alege-te, 
Culege-te, 

Meșteșugă cu lucru rău. 
Nu mă căpăra. 
Nu mă îmfla etc.

IDescântecă popor.]
324. Borodină—muiere grasă, ce abia se 

pote mișca dintr’ună locu într'altulă. 
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egoismul* și altruismul*, și arată cum 
altruismul* — un* egoistru rafinat*. — 
câștigă din ce în ce teren*. AdI du
rerile vecinului, ca și bucuriile lui, se 
comunică cu vioiciune în fie-care din noi.

D-sa esplică astfeliu și cliiar legiti
mez* mișcarea puternică ce se observă 
în veacul* nostru pentru clasele desmoș- 
tenite. Cestiunea socială, dice d-sa, e o 
mare și reală necesitate, der soluțiunea 
ei nu va veni nici în secolul* nostru, 
nici în cel* viitor*.

Aceste teorii, adaugă d. Tache Io- 
nescu. pote vor* păre optimiste într’un* 
moment* când pesimismul* e la modă. 
D-sa citeză Liniștea lui Vlahuță. poetul* 
care cu Eminescu ne-au dat* adevărata 
poesiă română și în care răsuflă acest* 
sentiment* pesimist*. E însă de sperat* 
că pesimismul* poetului trecător* a fost 
.și că nu va renunța, precum dice a mai 
scrie — pentru binele literaturei româ- 
nescl. D-sa opune pesimismului, căruia 
îi face o puternică și dreptă critică, cre
dința în progres*. în moralitate, în mai 
bine. Civilisațiunea, cu mișcări ritmice, 
pare pote une-orl că dă înapoi.

Aci însă e numai o ilusiune și mer
sul* progresiv* e și în natură și în o- 
menire.

Vii și repetate aplause au întrerupt* 
îu dese rendurl vocea simpaticului con
ferențiar*. (llomâmdu).

Corespoudeu)<i „Gazetei Transilvaniei;'
Vocea unui țăranii românu. Primim* 

dela badea Vasilie Vaideanu, econom* 
în Romostt, un* articulfl concipiat*, scris* 
și subscris* de mâna sa propriă. Badea 
Vasilie nareză mai ântăiu istoria lui 
Cain* și Avei*, că Dumnedeu a primit* 
jertfa lui Avei*, er a lui Cain* nu. 
Cain* pentru acesta a invidiat* pe fra
tele său Avei* și l’a omorîtu. Pentru 
acest* omor* Dumnedeu l’a pedepsit* 
pe Cain* cu mustrarea conștiinței sale, 
care-i adusese morte. De aci trage ță
ranul* nostru unnătorea învățătură.:

Deci iubiților* temeți-vă de Dum
nedeu și faceți bine, ca se nu vă fiă- 
fiică de nime, căci vedem* bine, că 
lumea trece și poftele ei, er cel* ce face 
voia lui Dumnedeu petrece în veci, căci 
vedem* unu om* înălțându-se și altul* 
pogorându-se, ba chiar vedem* o împă
răția picând* și alta ridicându-se.

Deci deră trebue să lucrăm* drep
tate pănă este lumină, căci decă se 
va întuneca, cu anevoiă vom* mai pute 
lucra: deci deră trebue să ne păzim*, ca 
să nu vie peste noi sbiciul* lui Dum
nedeu ca peste fiii neascultării orecând... 
Așa ne înveță Mântuitorul*: „cine se
măn* cu lacrăml, cu bucuriă va secera.11

Și Apostolulu Pavela dice: cartea 
2 cătră CorintenI c. 4, v. 17, 18. „Năca- 
dul* nostru de acuma curend* trecă

torii! și ușor* vecinie*, și presto măsură 
mare, mărirea lucreză întru noi: nepri- 
vindfi noi la cele ce se văd*, căci sunt* 
trecătore, er cele ce nu se văd* sunt* 
veclnice.

Năcazurile sunt* cam grele; scie 
numai Dumnedeu ce-o mai aduce tim
pul* cu sine, căci jugul* nostru este 
greu er sarcinele’sfl și mai grele.

Despre serbarea Duminecei: piua 
Duminecei este sfințită de Dumnedeu, și 
cum trebue s’o sfințim* ? Să mergem* re
gulat* la sfânta Biserică și să ne rugăm* 
lui Dumnedeu, deci deră trebue să prăs- 
nuim* și cu odihnă; adecă numai aceea 
să lucrăm*, ce este cu neputință ca să 
rămână pe cealaltă di, er ce nu, nu.

Domnii creștini sunt* datori, ca să 
îngădue slugilor* sale odihna cea cu
viincios* în dilele acestea. Eră unii 
omeni dicu, cumcă omulfi sărbătorea la al- 
tuhi pote lucra fără de pccatii. Credință 
deșertă! Au nu tot* cu acelea mâni 
lucră, cu care lucră și la sine ? — I n- 
șelare este acesta!....

Deșteptă-te Române, ca să nu a- 
dorml somnul* cel* de morte, căci acela 
este greu, ci te deșteptă și-ți ridică ochii 
în sus* ca să vedl lumina lumii și să 
poți sta în piciore.

Rămân* de binevoitor* al* d-vostră 
Romostt, Feb. 1888.

Vasilie Vaideanu, 
economii.

Orăștiă, 29 Februarie.
Representațiunea teatrală dată în 

Orăștiă la 26 Februarie st. u. a. c. de 
cătră diletanții români, a avut* resultat* 
forte îmbucurător*. Meritul* este al* 
D-șorelor* T. și L. Corvin*, al* D-nei 
A. Vladu și al* D-nilor* I. Branga, T. 
Haneșiu, G. Jondrea și C Baicu, cari 
au arătat* prin neobosita loru sîrguință, 
că și Românul* este demn* de a se nu
măra între poporele civilisațiunei.

La tote acestea morale întreprinderi 
meritul* este a se atribui în prima liniă 
D-lui Dr. Ioană, Miliu, care este ante- 
mergătorul* înaintărei Românilor* din 
Orăștiă și jur*.

Acest* zelos bărbat*, în înțelegere cu 
alțl bărbați statornici în cuventu, a înființat 
Institut* de credit* românu, Societate 
de lectură, Cor* de cântări român*, și în 
diua sus* disă s’a proiectat* și aprobat* 
cu mare bucuriă înființarea unui Insti
tut* tipografic* și librăriă română, așa 
încât* astădl pot* fi superbi Românii 
din Orăștiă față cu starea lor* înainte 
de asta cu 4 ani, pe când d-1* Dr. Ion* 
Mihu nu locuia în Orăștiă. Dumnedeu 
le binecuvinte întreprinderile și în vii
torii!. T. A.

Mcrtea împăratului Wilhelm.
Despre încetarea din vieță a împă

ratului se scrie din Berlin*;

încă cu o di înainte de mortea prin
țului Wilhelm l’a întrobat* pe împăra
tul*. decă nu cumva voesce să vedă pe 
predicatorul* curții Dr. Kdgel. împă
ratul* a răspuns*: „E tocmai timpul* 
serviciului divin* de după amedlu (ve
cerniei?! In camera bolnavului se adu
nară apoi împărătesa, marele duce și 
marea ducesă de Baden, prințul* și prin- 
cesa de coronă ai Șvediei, prințul* și 
princesa Wilhelm, prințul* Fridericfl Le- 
opold, cancelarul* imperiului prințul* 
Bismark. contele Moltke, camerierul* 
suprem* contele Stolberg-Wernigerode, 
Mareșalul* superior* al* curții și al* 
casei contele de Perponcher, generalii și 
adjutanții, damele împărătesei.

Dr. Kdgel făcu în scurte pause ru
găciuni. împăratul* esprima cuvinte sin
guratice ale preotului. împărătesa șe
dea în scaunul* ei la piciorele patului 
cu fața întorsă -spre împăratul*. Pe la 
7 ore sera împăratul* se mai liniști și 
bău puțintel* vin* de Takaj. Stetea în 
pat* jumătate ridicat* și a vorbit* mai 
mult* timp* cu prințul* Wilhelm des
pre lucruri militare. Tot* ce a vorbit* 
împăratul*, s’a scris*. Vorbirea îi era 
turburată prin fantasiii trecătore pricinu
ite de frigură. Pe la orele 10 sera, sta
rea împăratului se îmbunătăți relativ*, 
așa că membrii familiei au credut* că 
pot* părăsi palatul*. împărătesa încă 
se duse în apartamentele sale. Marea 
ducesă de Baden a petrecută, cu între
ruperi, parte din nopte lângă împăratul, 
tot* așa prințul* și princesa Wilhelm. 
Desu de dimineță sosi prințul* Bismark 
la palat* ca să se informeze despre 
starea împăratului, și apoi erășl se duse. 
Pe la 4 ore dimineța unele semne ară
tau că în curend împăratul* îșl va da 
sufletul*. Pulsul* deveni slab*, respi
rația grea, conștiința dispăru. La dispo- 
siția medicilor*, fură chiămațl membrii 
familiei împărătesei între cari și princi
pesa Frideric* Carolu, precum și toți cei 
cari fuseseră în sera trecută. împăratul* 
numai audia întrebările ce i-le punea 
marea ducesă. împărătesa ședea pe sca
unul* său ținend* mâna stângă a împă
ratului întriale sale, fără să o lase, deși 
o cuprindea din timp* în timp* slăbi
ciuni și marea ducesă trebui să o sprijine.

Respirația împăratului se rări, D. 
Dr Kdgel începu a se ruga, toți cei de 
față înghenunchiară împrejurul* patului, 
încă o adencă respirația — și împăra
tul* muri. Toți membrii familiei împă
rătesc! se apropiară să’șl ia dela capul* 
suprem* ultimul* adio și să-i sărute 
mâna. Toți înghenunchiară înaintea pa
tului răposatului, er prințul* Vilhelm făcu 
semn* și celorlalți cari erau de fața, 
cămărarului supremă, mareșalului supe
rior* al* curții, generalilor* și adjutan
ților*, medicilor*, servitorilor* privați, 

garderobierului și vânătorilor* privați, 
cari serviseră cu credință Domnului lor* 
și’.șl luară ultimul* adio dela elfi.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, al* „Gaz. Traus.“)

Viena, 14 Martie. Astăseră prin- 
țulu moștenitoră Rudolfu a plecată 
la Berlină.

BucurescT, 14 Martie. Regele 
Carolu și regina Elisaveta au plecată 
eri la Berlină.

Bucuresci, 14 Martie. Cabinetulu 
s'a constituitu Î11 modulă următoră : 
I. C. Brătianu președinte ală cabi
netului și la răsboiu; Stunlza fi- 
nance, Pherekytle esterne, Nacu culte 
și interne, Aureliamt lucrări publice, 
Cane comerciu și dani justiția.

Berlină. 14 Martie.' împeratulă 
vrea se depună câtă de curendă 
jurămentulă pe constituția. Mare- 
șalulă Moltke a luată în primire 
jurămentulă de fidelitate ală ge- 
neraliloră armatei germane.

Roma, 14 Martie. Prințulă de 
coronă a plecată eri la Berlină.

Ciirsiilft pieței Brașovii
din 13 Martie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.47 Vei^d. 8.48
Arginta românescii . 
Napoleon-d’ori . . . 
Lire turcești . . .
Imperiali....................
Gal b ini...................
Scris, fonc. „Albina116"/0 

n'hn n ii u . 0

Ruble rusescl . . . 
Discontulu ....

n 8.4! r 8.48
n 10.05 n 10.07

11.34 ii 11.37
ii 10.34 10.37
ii 5.88 ii 5.92
11 101.— ii 102.—

11 98.— n 99.—
11 101.- n 102.—
61/,--8"„ pe auu.

Cursulu la bursa de Viena 
din 13 Martie st. n. 1888.

Renta de aurii 4" „................................... 96.35
Renta de liârtiă 5°/0................................... 83.30
împrumutul* căilor* ferate ungare . 148.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 94.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ost* ungare (2-a emisiune) . . 123.75 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare i'3-a emisiune) . . 108.
Bonuri rurale ungare........................ 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare........................103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.75
Bonuri croato-slavone............................ 103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 77.60
Renta de argint* austriac* .... 78.75
Renta de auru austriacă........................108.95
LosurI din 1860 .................................. 132.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 857.— 
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 270.— 
Acțiunile băncei de credit* austr. . 268.—
Despăgubirea pentru dijma de vin* 

unguresc* ....................................... 99
împrumutul* cu premiul* unguresc* 122.60 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.......................................123.—
Galbeni împărătesei ........................ 5.99
Napoleon-d’ori....................................... 10.04',}
Mărci 100 împ. germane..........................62.35
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95

Editor* și Redactor* responsabil*:
Dr. Aurel Mureșianu

325. Borodâu—cuptor* de cărămidl; pla- 
ten*.

326. Cnu—cer*, pețesc*.
Me duseiu ca să o ceili
Pe hâda cu șese boi,
Boii’su buni, moșia’ml place, 
Der cu hâda ce m’oiu face ?

327. <Ș’ri’uZep==ciorecI scurțl și vechi.
328. Bosimflatu—raîimQsxx; înfuriat*. De 

aici verbul* „a se bosimfla“=a se 
mânia, a deveni înfuriat*.

328. .S'wZ/mrâ—lemn* drept*, lung* și 
subțire.

329. Ș(f7»»am7rd=femeiănebunatică, blăs- 
tămată afară din calea lui Dum
nezeu.

330. A se borșl— a se îmfla d. e. rîulu 
când e înghețat*.

331. RanOa=râdă, sdrență.
332. Ulerindare—ștergară mic* în care 

î.șl învăleșce Românul* sătean* me- 
rindea.

333. Șfolnacu=omA mică, ce pare a fi 
un* paiaț*; pitic*, pigmeu.

334. Me în loc* de merge.
335. Fa în loc* de face.

[Va urma].

Cântece poporale.
[Culese de Iuliu Moldomn.] 

Bade, pentru ocliii tăi 
Mă uresc* părinții mei, 
La fântână nu mă mână 
Dtipă-o țîrfi de apă bună, 
La pirlaz* nu’ml dau răgaz*, 
Cată, bade, să te las*.

** * 
La mândruța din vecini 
Trecu-i gardul* peste spini. 
Nici spinii nu mau spinatfl, 
Nici cânii nu m’au mușcat*.

*♦ *
BădișorQ cu perul* creț* 
Și cu ochișorii verdl 
Eu acum m’așfi mărita 
Der nu pot* de dumneta, 
Și pe mine mulțl mă cer*, 
Der după dumneata pier*.

* * * 
De-ar fi dor* pe cât* urîtu 
N’ar încăpe pe pămentfi, 
Der doru-i mai puținei* 
Și-i plină lumea de el*.

♦* *
Fruncjă verde ierbă grasă, 
Ml-e vremea să merg* acasă, 
Două mândre nu mă lasă: 
Una mă ține de mână, 
Alta'ml iese prin grădină.

* Șf *

Pote fi lelea frumosă, 
Podu’i țese, podu’i cose, 
Podu’i face pânza desă, 
Coborînd* pe scară ’n jos* 
Așa cânepă șl-a tors*.

** * 
Rău îmi pare după lume, 
Eu mă trec* și ea rămâne, 
După flori și floricele, 
După ochii mândrei mele, 
Că tot* plânge și suspină 
Dup’o departe inimă.

r* *
Sărăcuță inima mea 
Er a prins* a mă durea, 
Nu mă dore de durere, 
Mă dore de doruri grele, 
Nu mă dore să mă doră, 
Mă dore de mă omora.

*♦ *
Mândru-i codrul* înfrundit*, 
Pentru mine-i veșteejit*
Pân’ ce trăesc* cu urît*. 
Mândru-i codrul* și ’nspânatfl, 
Mie’ml pare că-i uscat*
Păn’ ce trăesc* cu bănat*.

** * 
Tot* așa dice dorul*, 
Că de dor* more omul*, 
Minte doru ca un* câne, 
Că de dor* nu more nime, 
Ci more că n’are dile.

sj:* *

Eu cunosc* pe-a mele rele 
Că n’oiu mere ’n raiu cu ele, 
Și cunosc* p’a mele fapte 
Că de raiu oiu fi departe, 
Că de raiu oiu fi departe, 
Cunosc* și p’a mele hori 
Că n oiu mere ’n raiu cu flori, 
Și cunosc* p’alfl meu cântat* 
Că mie iadul* ml-e dat*.

* •
Frundă verde ca nalba, 
Spusu-ml-a mie marca,
Să las* somnul* și lenea 
Și dorul* și dragostea, 
Că acele m’or* mânca.
Maică măiculița mea, 
Lenea, somnul* l’oiu lăsa, 
Dragostea pănă-i lumea, 
Lene, somn* oiu părăsi, 
Dragostea păn’oiu muri.

•Y £
*

Mândră, mândrulica mea, 
Când tu te vei cununa
Și popa te-a întreba, 
Place’țl urîtu ori ba ?
Mândră nu-i avea ce face, 
Ci îi flice că îți place.

*♦ *
Piua nor* și noptea stele, 
Eu petrec* lumea cu jele, 
Piua nor* și noptea nor*, 
Eu petrec* lumea cu dor*!
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AMICULU FAMILIEI. țliară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 

- mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indiviejiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci— lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMÂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cnrsulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 3'2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă tunebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențilice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sein cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri <Ie proba se triinilu gralisii ori-cui cere.

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

Toții de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:

a$•<

5’2--36

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

T.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Tipografia A. AlUREȘilANU, Brașovă.
■ ?

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu si cliemiă. Pretulft 
50

15 (]i 
ș. a. 
vieța 
parte

Apologie. DiscusiiuiI filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulii Htm- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuit! 30 cr.

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
UnG volumfi de preste 26 cole. Acest 
opt! de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestu soiu apărute 
până acum — avenchi și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulG întroducerei, fasele prin cari 
a trecutu și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. PrețulG e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. PrețulG 15 cr.

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

Idealulu perdutii. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulu 
15 cr.

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

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

Codreanu craiulfl codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

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

Elu trebue se se însore. 
de Maria. Schwartz, traducere 
F. Negnițu. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

Novelă 
de N.

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

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

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

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

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

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

Petulantulfi. Comedia în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. ȘuluțG. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

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

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

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiii. Ed. II. Prețulă 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulă intuitivă în folosulG 
elevilorii normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandialil. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămil 
vre-unG opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în mesura în care este 
acesta, pentru aceea îlil și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

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

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

cu multa folosii de cătră preoți. învă
țători si alti cărturari români. Prețulu 
1 fi. 10 cr.

Nu me uita. Colecțitme de vier
suri tunebrali, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandi. Broș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifu profesorii preparan- 
dialu. Prețulft 80 cr.

Mărgăritarul sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumosQ ilustrată. PrețulG unui 
esemplarG broșuratG e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculfi mărgăritare sufletescQ. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulu unui 
esemplaru broșuratG e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

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

Epistolia D. N. Isusfi Christosfi. 
Prețulu unui esemplaru legată și spe- 
dată franco e 15 cr.


