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Brașovu, Vineri, 4 (16) Martie
Brașovu. ‘29 Februarie 1888.

Înainte cu câteva c]ile amu pu
blicată unii articula alu <|iarului 
■ iposiționahi ungurescu „Pești Na- 
plo,11 în care se susține absurdi
tatea că naționalitățile portă vina 
la tote suferințele oposițiunei ma
ghiare, că din pricina lorii opo- 
sițiunea maghiară nu pote răs
turna guvernulă actuală și siste- 
inulu seu pecătosu, c’unu cuvântă, 
< ă din causa naționalitățiloru nu 
se [>otă ferici cei din oposițiunea 
maghiară.

Nn cumva naționalitățile gnver- 
neză aeestă stată, nu cumva re- 
presentanții loru aducă legile și 
ordonanțele, nu cumva ei simtă 
aceia cari administreză financele 
și facă ca statulă se se cufunde 
totă mai multă în datorii risipindu 
<-:i ușurință milibnele adunate cu 
mare greu și amară dela cetățenii 
contribuabili ?

Lunea trecută s’a desbătut in 
camera deputațiloră din Pesta bi- 
lanțulă socoteleloră pe anulă 1866. 
Uposiținnea maghiară a găsită că 
acesta bilanță este câtă se pote 
de nefavorabila. Nu cumva suntu 
t >tă naționalitățile causa acestui 
nou deficitu?

In cursulu desbaterii memo-. 
rate s'a vorbită de starea critică | 
a tinanceloru. de necorigibila ma
nipulare a guvernului, care face 
mereu la datorii, fără a se gândi 
mai departe, der de aceea că. na
ționalitățile ară ii cășunată aeestă 
stare dărăpănată financiară nici 
pomenire nu s’a făcută.

Răulu însă esistă, trebue se 
esiste prin urmare și unu isvoră 
ală lui.

Naționalitățile, vină în combi
nația numai când e vorba de a 
contribui la sarcinele publice, der 
ii’au nici unu votu acolo, unde se 
tracteză de întrebuințarea suine- 
loră ce întră în visteria statului; 
oposiționalii unguri însS suntă în 
minieră mare în dietă și facă gură 
destulă, der eu ce resultată ? 
NY-o spune „Budapestei-Tagblatt“, 
soțulă lui „Pești Naplo“, scriindă 
in numerulu seu de Marți între 
altele :

„Bndgetulu nostru e nerealu, 
și eu tote că i s’a făcută actualu
lui guvernă destulă de desă impu
tarea, că seu îi lipsesce curagiulă 
de a spune adeverulu, seu că n’are 
priceperea de a cunosce adeverulu, 
lucrurile nu sau schimbată de 
locă. La diferite ocasiuni guver- 
nulu a variată cuvintele: „tote se 
voră îndrepta11, der nu s’a îndreptat 
nimicu și astăc|i stămu totu acolo, 
unde amu stătu, când a venită 
la cârmă ministeriulă actuală. Ve
niturile se prelimineză în bugetă 
cu sume cătu se pote de mari, 
er’ cheltuielile cu sume câtă se 
pote de mici, în fine vine bilan- 
țulu și nimicesce tote ilusiunile și 
amăgirile. Deficitulă ia atunci di
mensiuni grozave11...

Astfelu s’a dovedită lucrulu și 
de rendulă acesta. Bilanfulii pe 
anulă 1866 arată ună deficitu mai 
mare eu 13,160.122 fl. decâtă de- 
lieitulu preliminată în bugetulă 
neutru 1866. Afară de acesta se I 

constată, că guvernulă a cheltuită 
cu 2,882,000 11. mai multă decâtă 
făcea creditnlu ce i s’a votată.

Pentru ce se mai și face pre- 
limiuarulă budgetului și pentru ce 
se voteză creditele, decă guver
nulă nu se ține nici de una, nici 
de alta, ci manipuleză după cum 
îlă taiă capulu ?

Guvernulă nostru — ifl-e nu
mita foia, — a promisă de îepe- 
țite-orî, că se va ține strictă de 
preliminară. Der înzadară, căci 
noulă bilanțu arată, că guvernulă 
continuă a face datorii, ca aceia, 
cari trăiescă de aiji pe mâne fără 
grije, și se amăgesce asupra pro. 
priei situațiuni, gândindu-se la se- 
riositatea ei numai atunci, când 
isbucnesce catastrofa.

Cei din stânga estremă au pro
pusă o moțiune, în care cereau 
ca se se denege guvernului abso- 
lutoriulă. Stânga moderată a cri
ticată asemenea procederea gu
vernului la compunerea socotele- 
lorii finale și a cerută unele mo- 
dificări ale modului de procedere 
îndatinată.

Vorbitorulă stângei moderate 
a fostă de astădată deputatulu 
sasă alu Brașovului Zay. Acesta 
când va da față erăși cu alegă
torii săi se va provoca negreșită 
la încrederea ce au pus’o întrîn- 
sulă cu aeestă oeasiune Apponv- 
știi. Der care e resultatulu ?

Acela că moțiunile au fostă 
respinse și că în cele din urmă o- 
posițiunea în necazulă ei își va 
versa foculă erăși asupra naționa
litățiloru.

Politica României.
Cetiniu în „Figaro'1 următorea 

rectificare la articululu privitoră 
la o întrevedere ce unulu din re
dactorii sei a avută cu d. V. Ale
xandri, articnlă publicată de noi 
în nr. trecută:

Colaboratorul!! nostru, D. Salvador, 
ne cere să complectămă prin informația 
nrmătore articululu seu de ieri întitulată: 
La d. Alexandri; densulă a omisă într’a- 
devără se reproducă o declaratiune in
teresantă a onorabilului ministru ală Ro
mâniei ; et’o :

„D. Brătianu, pe când era la pu- 
„tere, nu a încheiată alianță, nici cu 
„Germania, nici cu nici o altă putere. 
„Dorința regelui și a tuturorfi Români- 
„loră este de a păstra neutralitatea te
utonului loru în ori ce eventualitate 
„și se trăiescă în escelente raporturi 
„cu tote puterile.11

Proclamația împăratului germanii.

„Monitorul ă imperiului11 din 
Berlină a publicată următbrea pro- 
clamațiune:

(Jăteii poporulli meu!
Imperatulă se despărți de vieța sa 

gloriosă. In multă iubitulă meu tată, pe 
care-lu tânguescu și pentru care casa 
mea regală împreună cu mine jelesce 
în cea mai adencă durere, credinciosulă 
poporu alu Prusiei a perdutu pe regele 
său încununată de gloria, națiunea ger
mană pe întemeiătorulă unității sale, im- 
periulu reînviată pe celîi dinteiu împă
rații germană !

Augustulă său nume va rămâne ne
despărțită legată de totă mărirea pa
triei germane, în a căreia nouă înteme- 
iare lucrarea stăruitâre a poporului și 
principiloră Prusiei au găsită cea mai 
frumosă a sa răsplată. Regele Wilhelm 
cu o îngrijire părintescă, neobosită pen
tru țera sa a rădicată armata prusiană 
la înălțimea cliemărei sale seriose, puse 
teme.ia sigură pentru victoriile armeloră 
germane dobândite sub conducerea sa, 
din care a resultată unitatea națională. 
Prin acesta a asigurată imperiului o po- 
sițiune de putere, precum o-a dorită fer- 
binte pănă atunci fiăcare inimă germană, 
der pe care abia ar fi cutezată a o spera, 
și ceea ce elă a obținută poporului său 
în luptă fierbinte, plină de jertfe, i-a fostă 
dată să întărescă și să promoveze plină 
de binecuvântare prin îndelunga lucrare 
paclnică de ani de guvernare plini de 
muncă. Basată pe propria sa basă si
gură, Germania stă respectată în con- 
certulă poporeloră și doresce numai să 
se bucure în paclnică desvoltare de ceea 
ce au câștigată. Cum că acesta așa este 
avemă să o mulțăinimă împăratului Wil
helm, neșovăitei împliniri a datoriei sale, 
cu fidelitate, activității sale necontemte, 
consacrată numai binelui patriei, rădimată 
pe devotamentulă gata de jertfe dove
dită nestrămutată de poporulă prusiană 
și împărtășită de tote semințiile ger
mane.

Acum au trecută asupra mea tote 
drepturile și datoriile ce suntu legate cu 
corona casei mele și pe care sunt de
cisă a le observa cu fidelitate în tim- 
ptilă câtă îmi pote fi dată guvernărei 
mele după voința lui Dumnedeu. Pă
trunsă de marea mea problemă întrega 
mea nisuință va fi, de a continua opera 
în sensulu în care a fostă întemeiată: 
de a face din Germania lină scutu ală 
păcii și în concordanță cu guvernele a- 
liate, precum și cu organele constituțio
nale ale imperiului, ca și ale Rusiei, a 
promova bunăstarea țării germane. Po
porului meu credinciosu, care printr’o 
istoriă lungă de ună seculă a stată pe 
lângă casa mea în dile bune ca și grele, 
îi aducă în schimbă încrederea mea fără 
reservă, căci sunt convinsă, că pe fun- 
damentulă legăturei nedespărțite dintre 
principe și poporă, care, independentă 
de orl-ce schimbare în vieța statului, 
formeză moștenirea neperitdre a nea
mului Hohenzollerniloră, se baseză co
rona mea în totă timpulă totă așa de 
sigură, ca și prosperarea țării, la a că
reia guvernare sunt eu acum chemată 
și căreia îi promită solemnelă a ’i fi ună 
rege dreptă și fidelă în timpii de bucu
ria ca și în timpii de durere.

Dumnedeu să ml dea binecuvânta
rea sa și putere pentru aeestă operă, că
reia de acum înainte îi e consacrată vi- 
eță mea.

Herlinii, 12 Martie 1888.
Fridericii III.

Mortea împeratului Wilhelm.
In ultimele momente împăratulă 

Wilhelm i-a dată prințului Bismarck, pe 
care se dice eă l’a luată dreptă nepo- 
tu-seu Wilhelm, sfatulă d’a se purta pre
venitorii față cu Rusia și ’șl esprimâ 
credința, că Rusia nu va ataca pe Ger
mania. Dorulă lui de a'șl revede pe 
fiu-săn prințulă de coronă, er acum îm- 
peratnlă Fridericii III., nu i-se împlini, 
deorece acesta nu sosise încă la Berlină 
din San-Remo. Voința sa în privința i

îmormântării a fostă, d’a fi aședată lângă 
părinții săi în Charlottenburg, care e o 
jumătate de oră departe de Berlină.

Situațiunea castelului din Charlotten- 
burgă se asemănă cu a castelului din 
Schonbrunn. E ună edificiu lungă în 
forme simple der frumose. Parculă e 
admirabilă. Intr’o mică pădurice de 
molidl, în care ajungi într'o admirabilă 
promenadă de bracjl, se află mauso- 
leulă, unde se află îmormentată mama 
răposatului împerată, regina Louisa. 
Mausoleulă e vrednică de vădută. E o 
construcțiune mică, der lucrată cu o ad
mirabilă artă, în interiorulă lui se află 
mormântulă regelui Friederică Wilhelm 
III și ală reginei Louisa. Cele două 
frumose statue de marmoră ale părechei 
regale suntă renumite și suntă de o rară 
frumsețe. Amândouă figurile zacă pe 
sarcofage de marmură.

îndată după încetarea din vieță a 
împăratului Vilhelm, directorulă acade
miei de arte Anton de Werner a fostă 
chemată la paiață ca să desemneze pe 
împăratulă. Marele duce de Baden, care 
se afla în camera mortuară cu prințulă 
și prințesa de coronă ai l^vediei, îlu du
seră pe Werner la patulă mortului, care 
se afla în posițiune jumătate, ședendă pe 
patulă său de eampaniă, acoperită eu o 
plapomă cusută și îmbrăcată cu o fla
nelă albă, sub care se vedea la gâtă și 
la peptă o altă flanelă de colore roșiă 
închisă. Pe când Werner desemna, ge
nerali cu barba căruntă îngenunc-hiau 
înaintea patului și sărutau mâna împă
ratului. Servitorii fură lăsațl înăuntru 
și steteau împrejurulă patului plângendă. 
Camera se umplu îneetulă cu încetulă 
de ofițeri. Prințesa de coronă Vilhelm 
trimise ună cosă cu flori jirospete. rose 
albe și ghioceiu, însărcinândă pe Werner 
să împodobescă patulă mortuară. Pic- 
torulă aședâ în mâna împăratului trei 
rose albe și preserâ plapoma cu ghioceiu.

Cadavrulă împăratului a fostă îm
bălsămată în presența tuturora medici- 
loră cari i-a avută. Imbalsamarea a du
rată două ore.

împrejurulă patului mortuară șer- 
puesce o ghirlandă de rose albe. La 
capete păretele e acoperită totală cu ra
muri de finicu și cu salciă tristă. Pe 
unii scaimil la piciore suntă mai multe 
cunune dela persone însemnate. Contesa 
Solms dela „Reuniunea femeiloru din 
patriă11, care în fiecare ană trimetea îm
păratului ună buchetă cu atâtea rose, 
câți ani avea împăratulă, va trimite de 
astădată ună buchetă de 9] rose, ce se 
va depune pe catafalcă.

Carulă funebru regală a fostă adusă 
din Bellevuo și încercată cu optă cai în 
curtea staulului regală.

In diua morții împăratului s'au trasă 
clopotele pănă cătră amedil. In totă 
Berlinulă s'au arborată steaguri negre 
și casele de pe lângă paiață (Unter den 
Lindem s’au îmbrăcată în postavă negru. 
Prăvăliașii au înlăturată din ferestre și 
galantare orice obiecte de altă colore 
decâtă negră și le-au înlocuită cu măr
furi de. doliu. Damele se îmbrăcară în 
haine negre. întregii Berlinulă are. as- 
pectulă unui orașă în doliu.

Noulh Imperatii germana.
Frideric Vilhelm ală Ill-lea a ur

mată tatălui seu ca rege ală Prusiei și 
împăiată ală Germaniei. Disposiția con
stituțională, prin care a devenită rege, 
glăsuesce astfelă :
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„Corona este ereditară în linia băr- 
bătescă a casei regale, după dreptulă de 
primogenitură și în ordine agnatică.u

Disposiția constituției imperiale care 
îlă face împeratîl (articolulă 11) cuprinde 
numai următorele cuvinte:

„Presidinlă consiliului federală îlă 
are regele Prusiei, care portă numele de 
împărații germanii.u

Atâtă și nimicit mai multă. Indiso- 
lubilitatea titlului de împărații de celtl de 
rege nu e prin nimicii și nicăirl for
mulată.

Noulă împeratîl e uniculă fiu ahl 
răposatului. Elă s'a născută la 18 Oc- 
tomvre 1831, adl der e de 57 de ani.

Pe lângă instrucția militară, densulă 
a primită și o îngrijită instrucția sciin- 
țifică și literară. Profesorală său a fostă 
renumitulă istorică și arclieologă Curtius. 
Trei ani a urmată la Universitatea din 
Bonn, unde s'a consacrată studiului is
toriei și ală dreptului.

Ca toți fiii de regi și împărați, Fri- 
deric-ă Vilhelm a urcată repede scara 
ranguriloră militare. La 1854 era maiorii, 
puțină în urmă colonelă și îi se dete de 
adjutantu personală colonelulă Moltke, 
actualulă mareșalii.

Elă lua parte la răsboiulă Dane
marcei. in statuia maiorii ală mareșa
lului Wrangel.

La 186(1 căpătă comanda supremă 
peste armata a doua, birui în mai multe 
locuri, fii bătută la Trautenau, der a- 
sigurâ victoria decisivă dela Koniggrătz 
prin aceea, că sosi nu armata sa. în urma 
unui mar.șă forțată, tocmai la timpu pe 
câinpulu bătăliei.

In anulă 1870. prințulă de coronă 
luă comanda trupeloră Germaniei de 
sudă. Câștigă bătăliile dela AVeissenburg 
și Wortli și luă parte la bătălia dela 
Sedană. In urma ei, împăratulu îi dete 
cea mai înaltă distincțiune făcendu-lă 
mareșalii. Pentru ânteia oră se întâmplă 
acesta unui prinții din familia Hohen- 
zollern.

La 2 Martie Friderică întră celă 
dânteiu în frantda trupeloră germane în 
Parisu.

După resboiu, prințulă de coronă, 
care luă o viă parte și la politică, fu tri
misă pe rendil în Austria, Italia și Spa
nia, spre a strînge legăturile de prie
tenia între Casa germană și celelalte fa
milii domnitore.

Noulă împărații e însurată dela 29 
Septemvre 1855, cu Victoria, fiica cea 
mai mare a reginei Angliei. Opinia pu
blică englesă era pe acele vremuri mare 
parte ostilă acestei căsătorii.

Noulă împeratîl germană e forte 
populară. Germanii îlă iubescă pentru 
principiile lui liberale, pentru caracterulu 
lui simplu și pentru dragostea ce arată 
burgezimei și poporului. In timpulă bolei 

din urmă, acesta dragoste s’a manifes
tată de multe ori.

SOIRILE pILEI.
I. P. S. Sa Metropolitulă Alironfl 

Romanul a fostă în dilele acestea la 
Pesta, de unde s’a întorșii Luni, spune 
„Telegrafiilă Română.-

$
Consistorialii bisericii evaugelice de 

conf. augsb. din Ardeală s'a întrunită 
pentru mai multe dile în Sibiiu.

* 
£ ¥

Ungurii din Deva au plănuită înfi
ințarea a două clase ale unei scote supe- 
riore de fete, și au cerută ministrului Tre- 
fort bani. Ministrulă a cerută și elă la 
rendu-i, ca ora.șulă să dea pentru acestă 
scolă locală, lemne de încăldită și tote 
utensiliile necesare, căci altfelă nu se pote 
înființa scola. Representanța comunală 
a liotărîtă se- contribue cu câte; 500 fl. 
pe ană pentru acestă scolă și totodată 
se se atragă atențiunea ministrului asu
pra fundațiunei ce a întemeiat'o Dr. 
Fodor pentru înființarea unei scole de 
fete fără confesiune în Deva și care se 
administreză de consistoriulă ev. ref.

fc
* *

In eomitatulă Solnocă-Dobeca se va 
face rucrutarea în anulă acesta în urmă- 
torele dile și în următorele centre ale 
cercuriloru de asentare: In Betlenă la 
19, 20, 21, 22 și 23 Martie n.; în Che- 
cliișă: la 26, 27 și 28 ; în orașulu Gherla 
la 31 Martie; în cerculă Gherlei la 3, 4 
și 5 Aprilie; în Deșu la 7, 9. 10, 11 și 
12; în Ciaclii-Gârbău la 13, 14 și 17 
Aprilie; în și pentru orașulă Deșă la 19; 
în Ilonda-mare la 21. 23 și 24; în Lă- 
pușulă ungurescă la 26, 27, 28 și 30 
Aprilie.

Inundările provenite din desghețulă 
din ultimele dile au pricinuită în multe 
părți mari stricăciuni.

>• ’S

După cum scriu foile ungurescl, în 
Vințulu de joșii omenii suntă forte înfri- 
cațl din causa dinamitei, despre care și 
noi făcuserămă amintire, că s'a confis
cată din biserica reformată din Vințulă 
de josă și se află de presentă în piv
nița solgăbirăului de acolo. Cei din can
celaria la casă de o eventuală esplosiune 
a dinamitei se află în totă momentulă 
în pericululă de a se înălța spre ceriu. 
„Kolozsvar“ e îngrijată pentru acesta 
și le impută mare ușurință celoră cari 
se încumetă a ține acestă dinamită în 
comună.

* «

Despre concertulu ce l'a dată d-lu 
Georgescu în cercuri private în Aradii, 
„Tribuna11 e informată că publiculă a 

fostă pe deplină satisfăcută de c-oncer- 
tulă tăierului artistă.

¥ s

In ședința dela 7 Martie n. a comi
tetului reuniunei archeologic-e ungurescl 
din Deva ceti profesorală dela scola re
ală Kiraly (fostă Konig) raportulă în a- 
facerea monografiei comitatului Hunedora 
ce are se se scrie. S’a încinsă o viă dis- 
cuțiune, deorece raportorulă doresce ca 
opulă se aibă o basă sciențifică. pe când 
ceilalți membri doresc-ă o edițiune mai 
poporală ca se se lățescă în poporă.

Negreșită în interesnlu maghiarisărei 
numai câtă socotelii de acasă nu se po- 
trivesce cu cea din tergă.

** *
In întrunirea de Sâmbătă sera a re- 

dactoriloră „Revistei Nouă,1- din Bucu- 
rescl, d-lu B. P. Hașdeu, directorulă re
vistei, a cetită ună studiu asupra Mă
năstire i dela Curtea de Argeșă, care res- 
tornă legenda cu Neagoe Vodă și cu 
meșterulă Manole. Studiulă se va pu
blica în amintita revistă.

* 
* *

In urma lipsei ce bântue și decăde- 
rei afaceriloră, industriașii din Mediașu 
au liotărîtă se ’nființeze o associațiune, 
ca se’și mai ajute în nevoile lorii.

*
• «

„Aradi Kozlbny11 spune, că fișpanul 
comitatului Trencin va trimite în curând 
la Arad ii 100 de băieți slovaci pentru în
mulțirea elementului maghiară. Inspec- 
torulă școlară A arjassy e însărcinată cu 
magliiarisarea acestoră sermanl băețl 
slovaci.

Foia oficială rusă „Estlilăndische 
Guberaial-zeitung11 publică unu aluzii 
ală senatului guvernului din Petersburg, 
în puterea căruia preotulă ev. germanii 
Herschelniann din Haggcr îșl perde tote 
demnitățile, titlurile și drepturile, și e 
condamnată la 4 luni închisore grea, 
precum și la depărtare pe vieță în cele 
mai depărtate ținuturi ale Siberiei, „fi- 
indă c-ă a defăimată biserica rasău și „a 
împedecată trecerea dela credința evan- 
gelic-ă la cea rusescă.“

Ce triste missiunl culturale!

Cowomleiiiii,,Gazetei Transilvaniei."
Hăirâu, 4 Martie 1888.

Domnule Redactoră! Deși poporală 
română are de a se lupta cu multe nea
junsuri, totuși consciu de viitorulă seu 
îșl dă silința în tote părțile a se cultiva 
după putință. Etă, Domnule Redactoră. 
încă unu esemplit demnă de imitată:

In 4 Martie pe la orele 3 d. a. că- 
letorindă prin Băgău am vedută mai 
miilțl tineri îmbrăcați sârbătoresce, stândă 
în așteptare înaintea scolei, oreciun cu
prinși de ună dorn fierbinte. Eu încă 

curiosă nu me putui reține fără a'i în
treba. că ce așteptă ei acolo. Atunci u 
nulă începe a’ml istorisi, că ei în ntuneră 
de 27 inși încependă din 16 Noemvre 
an. tr. în tote serile câte 2—3 ore au 
învățată în șcdlă a ceti, a scrie și a cânta 
și acum așteptă pe directorulă școlei ca 
să depună esamenulă .și apoi se li se per
mită a cânta și ei în coru eu cei 8 co
riști de plugari din anulă trecută, ba 
m’a rugată ca să iau și eu parte la esa
menulă loră.

Deci curiosă a vede ună esainenu 
de adulțl, m’am determinată numai de- 
câtă și predându’ml bravulă învățătorii 
lucrările sc-ripturistice în numără de 27, 
le percurgiam cu admirațiune. căci mare 
parte dintr’însele erau scrise cu atâta 
diligință, câtă s’ar pute elice că le-a scrisă 
cine scie ce gimnasistă. Intr'aceea so- 
sindă directorulă scolei s’a începută e- 
samenulă cu „împărate cerescă- cântată 
în coră, apoi „Tatălă nostru.-

Er la obiectele propuse m’au adusă 
în uimire răspunsurile dela bărbați dela 
19—40 ani din Istoria patriei dela anulă 
105 d. Chr. pănă la mortea lui Michain 
Eroulă. Apoi socotela pe tablă se făcea 
în totă regula, cetirea la unii mergea mai 
cu greu, er cântulă biseric-escu fiindă se
parată în patru voci îți înălța inima.

După esamenă directorulă scolei în 
cuvinte petrandătdre arătându-șl mulță- 
mirea cu progresulă făcută, mulțămindu 
învățătorului pentru silința ce șl-a dată 
în serile de ernă a învăța pre aceia, 
cari acum numai aveau nici ideiă de 
scrisă, cetită și cântă bisericescă. pro
pune ca se se înființeze o bibliotecă sco
lastica conținendă opuri de rugăciuni, 
economiă și petrecere și așa parte iu 
șcdlă parte pe acasă mai cetindă să nu 
uite ce au învățată, ceea ce s’a și pri
mitei.

După esamenă urmă o petrecere în 
scolă cu judele comunală, curatoratulă bi- 
sericei în frunte și apoi cântările națio
nale: „Latina ginteri „Fiică de Română11, 
„LTnă imnă școlastică1- ș. a., esecutate 
cu atâta duleeță, încâtă ar fi credută o- 
mulă că se află într'o societate alesă cul
turală.

Onore zelosului învățătorii Basiliu 
Martinii, carele fără de nici o remune
rare acum în două ierni tote serile a 
dată instrucțiune adulțiloră și încă cu 
succese strălucite. Dee ceriulă ca să'.șl 
afle mulțl imitatori!

____  l ini căletoru.

Munții apuseni, Abrudn. 6 Mărțișor 1888.

Domnule Redactoră! Nulla diessin- 
linea. La judecătoria de cercă din A- 
brudă, s’a petrecută în 3 1. c. o scenă, 
carea ține încă pre toți omenii de bine 
într'o continuă agitațiune.

Merită acestă scenă a fi cunoscută

FOILETONULU „gaz. trans.u
"(2)

DICȚIONARU POPORALII.
Cuvinte românesc! din jurulft Nâseudului, de 
poporu grăite și totu pentru poporu alcătuite.

Adunate de da.scălulu Iidiii Bngnariu. 
(L’nnaro din Nr. 261 263 (lin <1 Tu nnnlu trecntu.)

336. Poclon«=complimentu.
Și la elă cum ajungea,
Departe poclonă făcea.

Notă. Poclonulă este cea mai per
fectă formă de salutare. Decă sub masca 
onorei s’ascunde de multe ori înșelă
ciunea. atunci sub poclonă s’ascunde 
totdeuna o tabelă întregă a intereseloră.

Poclonulă aparține lucruriloră. care 
nu însemnă nimică. A face cuiva ună 
poclonă. este a’țl îndoi spinarea după 
o anumită lege. în unghiuri variante dela 
20 120 grade: bene notandum însă:
acesta mișcare se face fâră de voie și 
fără da te gândi, că ce faci! Unii con
tra poclonă este așa der o „oficiosă asi
gurare- a celui ce-lil face, cumcă și 
elă sce a-șl încovăia spinarea, fără d’a 
se gând la aceea, ce face tocmai ca 
celă dintâin !

După gradulă de încovăiare a spi
nării se pote deduce, câtă onore se dă 
acelora, cari se întelnescă. Acesta este 
uniculă folosu. ce-lă au poclonele.

Ună coconașă fără de bani pote fi

atâta de curtisanu. și atâtă de înțelepții, 
pe câtă vre; elă face poclonele cele mai 
adencl ide stă se-șl rupă spinarea,); de
orece elă este celă mai mică între con
cetățenii sei!...........................................

Poclonulă este interesulă ascunsă 
sub toga onorei. Fi sigură, că totdeuua 
numai acela ți-se eomplimenteză, care 
se’ndeletnicesce pururea a face cercuri 
cu capulă, și mecanicesce îșl încovoia 
spinarea, seu acela care e lipsită de ceva 
și tu'i poți da ajutoră!

Bomânulii sătenii — talpa țerii — nu 
cunosce poclomdit .și nici nu-lit folosesce. 
Bine face! Românulii nu a cerșită grației 
nici când; decă a cerată cândva ceva dela 
cineva, a făcut'o pe basa dreptului ce ii 
competea! Totu asțfelu face elit și astădj! 
Ce e ală lui cere, nu cerșesce, — ce nu e 
ală lui — nu-i trebuiesed*).
337. A’=prescurtare din adă, adecă: 

dă-ml, sâ-ml aduci.
„Adă-ml soră, a’ se beu ! 
Bine sc-iu eu gândulă tău.
Fie-țl casa ulița
Și cămara râșnița !

^Baladă popor/'
338. Po/«/«=iarbă cosită și uscată, der !

încă nestrînsă.

A se vede mai pe largă artieululu meu 
..Despre salutare- publicată in ..Gazeta popo
rului ■ pro Nr.

Me duseiu a strînge fenă 
Pe luncă’n dealulă bătrână 
Cu doruțulă mândrii’n sînă. 
Strînseiu doue, trei pologe. 
Dorulă la păuientă mă trage etc.

339. S;»e)iczoftl=j6rdă, nuia, vergașă.
340. Ijy/î'<'=lucru care nu-țl procură ceva 

impresiune plăcută, în care nu poți 
întelni ceva estetică.

Cine-i singură pe moșie 
Nu ia fie-ce urgie.

341 Ilotciu—ofle mai multoră economi 
strînse la olaltă.

Ia-me, bădiță, pe mine, 
Că te-oiu ține forte bine, 
Că mie tata ml-a da: 
Ună boteiu mare de oi 
Și pec-urărei vre-o doi!

342. Seliacii-ii—seracă.
Seliacă inimă lină.
Cum te calcă reii'n tină.
Fără nici unii pică de vină !

343. G'r<?sv‘=truncliiu. butuc, bernă grosă.
344. Spusă—ună felii de cenușă de forma 

fulgiloră de zăpadă
Frundă'n buză.
Turță’n spusă. 
Morte'n renegați!

345. 7<b7//^co]iha și staululă pentru oi.
346. Ciopocii pl. ciopocurl=unelte, re- 

chisite. De aici verbulă „a ciopo- 
cori“=a lucra ceva.

347. Ciulin. Vedi „eiopocăU
347. l\7lpasf<’=învinovătire. De aici ver- 

bulă „a năpăstuiLl=a învinovăți.
349. Guturaiă, gutânaiă=tr6hnă, catarii.
350. Gdf«/<’sci?=resuflu din greu.
351 7fy//sfi’scie=prăpădesci1; extermineză, 

facă sâ nu mai fie pe lume. L'a 
bătută de l'a pogistită.

353. turmă mică de oi ori mnei.
353. /to.yfi-M=ună felii de lesă, în minia

tură. ce substitue ușa la intrări 
mai mici. Suntă case țărăuescl pro- 
vâdute și cu ușă și cu roșteiu: ușa 
din lăuntru, ro.șteiulă din afară.
Și se me dărăburescă
Și din mine se cioplescă.:

Lemne lungi
In patru dungi.
Și ușiță
La temniță

Și roșteie la pivniță etc.
Baladă popor.|

354. ■1mCli,i— piirnire. plecare.
Când voiniculă ambilia 
Maică-sa din graiu grăia etc.

[Ba Iau a popor. |
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de toți, cei ce se interesezi! de admi
nistrația justiției la noi, ca să'șl potă 
face o ideă despre organele chiămate a 
împlini celă mai ardentei postulată ală 
poporului contribuabilă.

Esecutorulă acestei judecătorii Szabo 
Lajos, de profesiune săpunară. fu c-liiă- 
mată înaintea judelui spre a fasiona 
sub jurămentă, decă a încassată seu ba 
o sumuliță de 300 tl. ?

S a presentată deci cu multă humoră 
și făcendu-se atentă la sânțenia jură
mântului și la funestele urmări ale per- 
junului: „cu inima liniștită* a fasionată 
că suma de 300 fl. na primit"o nici
odată.

Scena acum se începe. Judele pro
vocă pre executorii se’șl confirme fasi- 
unea prin jurământă. Fasionantele pune 
mâna pe „inima-i liniștită* și esprhna 
cuventulă „Eu.” Atunci partea probă- 
tore întrerupe depunerea jurământului 
cu lumătorea dicțiă pronunțată în limba 
executorului adecă în limba unguresca:

„Domnule judecătorii! Nu atâtil 
din cruțare cătră acestă omă nefericită, 
ic mai multă din cruțare cătră familia 
sa. nu-i coneedețl a depune tină jură
mentă falsă. Pentru-că etă reversulă 
scrisă și subscrisă de densulă în presența 
a 2 martori, cu carele se probeză pe de
plină încasarea sumei de 300 fl. v. a.“

Numărosnlă publică ascultătorii era 
uimită, amploiații schimbau fețe, judele 
era emoționată, advocații adâncă con
sternați.

Șî ce a făcută fasionantele Szabo 
Lajos"? A întorsă costală și v?dându"șl 
reversulă scrisă și subscrisă de densulă 
a esclamatu cu voce înaltă : „Da, este 
adevărată, acestă reversă este scrisă si 
subscrisă de mine, și este adevărată, că 
suma de 300 fl. am incassat’o.

Acestă din urmă fasiune apoi a în
tărit o cu jurămentulă prescrisă prin pro
cedură.

La acestă tragedia justițiară nu mai 
facă nici ună comentară. Cei chiămațl 
cetescă procesulă verbală luată în acestă 
causă și apoi decidă în cereală compe- 
tinței lorii, decă o atare personă. mai 
pote figura ca organă justițiară.

Poporală din munți la timpulă seu 
va sci se se folosescă de acestă ac-tă 
caracteristicii. Cast or.

Constanța. în Dobrogea. 5 Martie n. 1888.
Domnule RedactarăPermite-ți-ml 

a Ve face cunoscută petrecerea cu danță 
ces'a dată în sera de 3 Martie |‘20 Faură], 
pentru unu scopă filantropică.

Inceputulu a fostă la 8 ore sera, 
sala a fostă atâta de cu gustă aranjată, 
câtă totă publiculă. care numera peste 
420 de persone. o admira, ceva ne mai 
pomenită în Constanța, după cum a- 
firmn elă.

Publiculă care a luată parte la 
acestă serată seu mai bine disă bală, 
căci era și mascată a fostă alesă, pu- 
tendă lua parte numai persone invitate 
Cu tote acestea, cum dică. a fostă lume 
multă și care de care era mai frumoșii 
și mai comică costumată.

Petrecerea a decursă în cea mai 
bună ordine pană la ora 6 dimiueța sub 
presidiulă d-lui Gafenco, directorii ală 
gării din locă. Acestă petrecere va ră
mâne o dulce suvenire tuturora partici- 
panțiloră.

Maioritatea partieipanțiloră au fostă 
Români. Eră costumele lorii îlă făceau 
pe omă a’țl închipui și a vede cum 
se îmbrăcau popdrele și diferitele na
țiuni în seculii trecuțl. Bărbați an fostă 
peste 220 și restulă femei. Venitulă e 
destinată pentru înființarea unui spitală 
ce va. aparține gărei.

Venitulă acestui 
5000 franci, afară de

baiu a fostă de 
clieltuell.

Bobrotii anulă.

intemplărî diferite.
Fecunditate. Florica Bogdană din 

Aiudulă de susă. măritată după Ioană 
Sima, a născută în 26 Februarie 3 fete 
care trăescă și simtă sănetose împreună 
cu mama loră.

Literatură.
Scola și Familia, foiă pentru părinți 

și învățători, Nr. 20 și 21 au următorulă 
cuprinsă: Educațiunea fisică, după Spen- 
cer de G. 1. Boyilaniî. Invețămentulă 
educativă după Frohlich de unii amicii 
al ii foiri. LecțiunI practice din fisică de 
I. Bariu. 0 ședință politologică, de G. AL 
Din viața furniciloru de Ip. I. Sciința 
și credința de F. Bibliografia. Diverse.

Familia, diară beletristică-literaril cu 
ilustrațiunl, apare odată pe săptămână îu 
Oradea-mare. Anulă XXIV. Redactorii 
losifu Vulcanii. — Nr. 9 dela 11 Martie 
n. conține: O frundă’n ventă, novelă, de 
Carmen Sylva. — Oh, nu întrebați!... 
ipoesiăjf'de Smara. — Istoria Bănatului 
timi.șană, de V. Grozescu. - Nunta lui 
Figaro icomediă î;i 5 acte), tradusă de 
N. A. Bogdană. — Poesii poporale, cu
lese de I. Popoviciu. — Din vieța de 
BucurescI, de A. C. Șoră. Represen- 
tațiunea teatrală din Orăștiă. Litera
tură și arte. Teatru și musică. Ce 
e nou"? — Economa bună (ilustrațiune,.

Amiculu familiei, diară beletristică și 
enciclopedică literară cu ilustrațiunl, 
apare de 2 ori pe lună în Gherla. Anulă 
XII. Redactară și proprietară X. F. Ne- 
yritțiu. Fascicululă 5 dela 1 Martie n. 
cuprinde: Literatura provencală (urmare), 
de Dr. Gregoriu Silași. — Județulă (ro
mană istoricii), de Th. Alexi. — Dorulă 
copilei (doină originală), de Vasiliu Bu- 
descu. — Din meseriile sociale (novelă), 
de Paulina C. Z. Rovinară. - Visiunile.

Tu ai rămasă curată (poesiăî* de G. 
Simit. - Strada Carmen Sylva (romană'), 
de Th. Alexi. - O serbare la Ființa su
premă, de Ivvan Turgenieff. Călătoria 

împrejurulă pământului în 80 de dile 
etc. — Diverse. Bală la curtea re
gală din Budapesta (ilustrațiunei. De 
ce îmbătrânesce o mare parte a tine- 
rimei la studii |ilustrațiune] etc.

Mulțămită publică.
Cu ocasiunea tinerei esamenului se

mestrului I. la scola ndstră centrală gră- 
nițărescă de reuniune din opidulă Ha- 
țegă în 4 Faură a. c. s. n. am fostă fe
riciți a număra între amicii scdlei și ai 
tinerimei studiose și pe Ilustr. bărbații 
D-lă A. de ('asanit c. r. v. - colonelă în 
activitate.

Acestă Ilustru bărbată din propria 
inițiativă a remunerată pe fiăcare șco
lară eminentă, 11 la număril, și pe 2 a- 
prope eminențl cu câte 20 cr. v. a.

Deci pentru acâstă mariuimositate 
subscrisul. în numele copiiloră împărtă
șiți și din partea direcțiunei școlare, îi 
aducă pe calea acesta cea mai căl- 
durosă mulțumită.

Hațegă, în 10 Apriliu 1888.
Nicolae Samianii 

înv. dir.

Avisii.
In conformitate cu conclusulă adu- 

nărei generale, ținută la 26 Februarie 
1888, terminulu pentru subscrierea acții- 
loră none ce se esmite de institutulă de 
credită și economii „Ardeleana14 socie
tate pe acții s’a ficsată pe 15 Martie 
1888 la 8 ore a. m.

Subscrierile se facă în localulă in
stitutului. unde se potă vede și condi
țiile respective.

Orăștiă. la 10 Martie 1888.
Direcțiunea.

SCIRl telegrafice.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.14)

Berlinu, 15 Martie. La iniția
tiva lui Bismark s’a întrunită con- 
ventulu senioriloru camerei depu- 
tațiloru la siătuire. După unu 
schimbă de idei comună au con
venită cu toții, că cea mai bună 
modalitate spre a corespunde pre- 
scrieriloră constituțiunei va fi. 
decă noulă împSrată va adresa 
cătră ambele camere ale dietei 
ună mesagiu, în care sS promită 
solemnelă. că va păstra cu cre
dință constituțiunea, reservându-șl 
a depune jurămentulă îndată ce 
starea sănătății sale îi va concede 
a vorbi.*)

Berlinu, 15 Martie. A(]I nopte 
împSratulă a durmită forte bine 
Apetitulă e satisfăcetoru. Puterile

*) Prin acesta se constată, că împă- 
ratulă Friderică în adeveră nu pote 
vorbi din causa suferinței sale de gâtă. 

Red.

Hsice suntă în crescere. Tușesce 
mai puțină și are flegmă mai 
puțină.

DIVERSE.
Alegerea porumbului pentru semență. 

Ierna continuă și, după tote prevederile, 
vomă scote plugulă la câmpu, pentru 
semănăturele de primăveră, mai târdiu 
ca în ceilalți ani. Și cum d’o cam dată 
ocupațiele cultivatorului simtă mărginite, 
o bună întrebuințare a timpului e în a- 
legerea semenții de porumbă pentru la 
primăvară.

Cei mai niulțl plugari de prin Ro
mânia se plângă că nu potă ține ne
degenerată porumbulă portocaliu .și cin- 
quantinulă și simtă, astfelu nevoițl a’sl 
preface sămânța tocmai când se dedase 
mai multă cu localitatea.

Acești agricultori decă ar păstra ur- 
mătorele reguli aru fi mai rară siliți a’șl 
preface cu totulu sămânța:

11 A nu se sămăna speciele diferite 
alăturea unele de altele, de-ore-c-e se 
corcescă.

2'; A alege în toți anii — cu bă
gare de semă — .știuleții, cari sau coptă 
mai bine pe covracă.

3'i Din aceștia a alege numai pe 
aceia de o formă mai regulată, cu bo- 
bele mai de unu felin. Mai roșcate și 
limgărețe decă e vorba de portocaliu 
seu cinquantin galbenă.

4i A tăia cu mici toporașe ambele 
verfurl a știulețiloră și a nu se semena 
decâtă bobele aflate pe mijloculă .știu- 
letelui.

5: A se semena sămânța provenită 
din recolta precedentă și nic-I odată se
mență veche. („Gazeta SătenuluiA)

Logodnă.
D-lă Ioane Tocaciu, cancelistă ma- 

gistratuală și secretară aht băncii de cre
dită și anticipațiunl „Hațegana,44 s’a fi- 
danțată în 4 Faură n. a. c-, cu amabila 
D-șoră Susana, fiica d-lui Teodoră Po- 
pescu, proprietară în Hațegă.

Intr’ună c-easă bună !

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei44 <î 5 cr. se potu cuin- 
pera în tutungeria I. Gross. în li
brăria iVicolae Ciureu și Adolf 
Albrerlit.

Cursulft pieței
din 15 Martie st.

Bancnote românesc! Cuinp.

Brașovi
n. 18SS

8.47 Vend

1

S.4S
Argintă roinânescu . ,, S.44 ,. 8.4b
Napoleon-d’orl ... „ 10.01 .. 10.04
Lire turcesc! ... 11.84 ,. 11.37
Imperiali................... 10.34 ,. 10.37
GalbinI.................... 5.8S ,. 5.92
Scris, tone. „Albina'1,. 101.— ,. 102.-

5(,‘n h u , o n 9S.— .. 99.—
Ruble rusescl . . . „ 101.- 102.—
Discontulu .... 6l/2- pe anu.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Notă. Italianulu dice : andare ; Spa- 
ifioluhi: anelor; Francesulă : aller,— de 
unde lămurită se vede, că andălescâ este 
ună cuvântă strămo.șescă din care s a 
formată unguresculă „indulni44.
355. Zătâncii pl. zătâncurl—locu adâncită 

groposă.
356. J«/e.«crt=dubescu, sgăriu.
357. Cotfosală~7.a.mă îngroșată: mixtum 

compositum.
358. Li6>-«=muiere obraznică, fără pică 

de omenie.
Notă. Sub „UbrăA se mai înțelege și 

„dc<wdfl*=:pițula. puișorulă, băncuța, 
fi l-firi ca.
359. AIarwamiu=beva. lucru de colore 

purpurie, d. e. părulă de pe capă. 
La mdră la Cioca-poca
Este-o fată-o c-hiamă Doca 
Cu perulil cam marmansiu. 
Nu ml-o spune — că o scitt!

36(). A st cluuffări=a.-ș'[ rupe comele d. e. i 
boii ori vacile.

361. 7«m«//?=pridvoră.
362. (’iuculină=fatîi tunsă pe capă ori 

chiar cu perulă rătezatu. precum ' 
se îndatinezi! a face „șlăeritele~.

|Va urma]. '.

Cântece poporale.
[Culese de fuliu dloliloran-.]

Când eram mică nu iubeam. 
Unde mă culcam durmeam, 
Der de când am crescută mare, 
Trupulă meu odihnă n’are.
Nic-1 odihnă și nici somnii, 
Nic-I odihnă ca de omă.

D'ai fi mândră cum te ții. 
Nu ț'ar sta câlții ’n sicrii, 
Der ești, dragă, somnurosă. 
Ai mânca mălai cu more 
Și-ai durmi stândă în piciore.

Șt

Cum nu-i lucru îndămână 
Când drăguța mi-i vecină. 
Esă afară ’n capulii golii. 
La plăcintă cu groscioră.

>: x

Decâtu să o iau bătrână.
Mai bine cu capii ’n tină. 
Că de tină m'oiii spăla.
Der de ea nu potă scăpa.

4' ** 
Ce folosii de omă frumoșii, 
Decă la vorbe-i cam prostii, 
Fie badea și mai hâdă. 
Numai la vorbe de ren du.

* *

Frinjâ verde și-o nuia, 
Cum să n’am inimă rea.
Eu iubescă. altu ml-o ia.

jț:
* *

Frundă verde ffunclulică.
Dorulă și mândra me strică 
De nu potă lucra nimic-ă.
Frundă verde erba cresce, 
Vai de-acela ce iubesce, 
Nici nu more. nici trăesce, 
Numai câtă se necăjesce, 
Eu mă sein Domne pe mine 
Pănă-i lumea nu mi-i bine.

Pân" ce-i lelea mititea, 
Draculă sci" de cându-i ea.
Și mazărea face pui 
Șci-o dracii de c-ândii-i.

* >?.
Multă mă uită din deală la șesă, 
Nu vădă ca alu mândrei mersă, 
Se uțuță din pic-ibre
Ca condeiulă pe scrisore,
Se uțuță din călcâe 
Ca condeiulă pe hârtie.

* «
Eu cu doru. badea cu doră.
Nu potă spune tuturora. 
Două doruri într’unu locă.
Nu trebe mai mare focă ;
Două doruri într’o țeră 
Nu trebe mai mare pară,
Ardă-te focii de dorii 
Și pe tine bădișoru.

sr sț ■< 
Horire-așu, horile’ml plăcu. 
Nu potă hori că’să săracă 
Și la omulă ce-lă săracă 
Nici a hori nu-i e datu.

Cuprinsu-i ceriulă de norii, 
Suflețelulă meu de doru.
Cuprinsu-i ceriulă de stele, 
Suflețelulă meu de jele.

❖ >-■

Mândruliță draga mea 
Te-așă iubi de te-așă putea,
Deră mama nu te vrea.
Că nu ești de legea mea.
De ai fi o Româncuță, 
Te-așă lua eu de mânuță.
Și de-ar vrea mama ori ba. 
Noi dragă ne-amă cununa.

❖
* *

Bărba-te mândre bărbate. 
Multă te laudl că rn’ei bate, 
Bate-mă, bătută’să eu
De când mâncă din blidulă tău, 
îmi facă conciulă pe măcău. 
Zadia-i din lepedeu, 
Precum ml-e și traiulă meu.

.*
Mândră-i lelea’n sărbători 
Decă pune-ună cară de flori
Ș'o olă de rumenele
Și merge la jocă cu ele.

* s *
Pasăre dela Șimleu.
More mândra, moră și eu.
Să ne pună lâng’olaltă 
într’unu coperșeu de pietră;
Se se mire lumea totă,
Că noi ne-amă fostă dragi odată.
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băiiilă Humba. gr. cat. din J«rirtft, a intentată procesă divorțiala 
contra muierei sale Jftinia născ. Ihtșia. gr. cat. din Toplița română. ca
lea cu necredință Fa părăsită de malți ani și a căreia ubieațitine 
nu e cunoscută.

Deci Iftinia D. Hnruba născ. Dușia, prin acesta Edictu se pro
vocă și se citeză, ca în termină de unu ană și una (ți dela prima 
publicare se se presenteze la presidiulă forului matrimonială dele
gată gr. cat. de I instanță din protopopiatul^ Giurgeului spre a fi 
confrontată cu bărbatulu său si a răspunde la acțiune, altcum se va 
da caisă liberă procesului intentată, și densa va ti suplinită prin cu
ratorii aii uitam.

Presid. forului matr. delegată gr. cat. de 1 instanță alu Giurgeului. 
(litirțieu 8. Jlielăușă, la 8 Martie 1888. luliu M. Montani.

J—2 v.-protopopu gr. cat. si preș, forului.

Xru 1888 ex 1888.

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoștință publică, cumcă spre scopulu nouei în

chirieri, respective arendări, a obiecteloră mai josu amintite pe du
rata de 6 ani, se va ținea pe lângă ulteriora aprobare din partea 
representanței comunale orășenesc!, Joi în 5 Aprilie a. c. după 
prâlldu la 3 ore, pe basa condițiuniloru contractuale și de oferte, 
cari se potu examina în orele oticiose din partea fiecărui la oficio- 
latulu economică orășenescă, — o nouă pertractare la amintitulu 
oticiolată.

Se provocă deci tot! aceia cari voescă se ofereze de a’șl așterne 
celă multă pănă în 5 Aprilie a. c. la 12 ore din <1 i la administrato-

EDICTU. rulă economică Erust Hintz ofertele scripturistice închise, provScjute 
cu unu timbru de 50 cr. și cu unu vadiu de 10% din chiria, res
pective arenda anuală oferată. Vadiulă are se constea din bani gata 
seu hârtii de valore. Să se amintescă în ofertă, că pentru care obiect 
se ofereză, conținfindă și dechiarațiunea, cumcă oferentului 4 suntu 
cunoscute condițiunile contractuale și de oferte și că se supună lorii. 
Chiria, respective arenda, are se se amintescă în ofertă atâtă în cifre, 
câtă și în litere.

Obiectele de închiriată, respective de arendată, simtă 
Casa Nr. 16 cu grădina, chiria de pănă 
Berăria orășenescă .

1.
2.
3. Cafeneaua de pe promenadă ,,
4. Prăvălia in casa Nr. 17 ,,
5. ., în podul bătusilor 4,,
6. ., ., .. .. 5,,
7. ,, ,, .. .. 10..
8. Magazinu mai mică în porta uliței sclieilor
9. O pivniță sub Buciumă Nr. 584

10. Șatra de pe promenada de susă menită pentru 
cofetăria..........................................................
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40
11. Cârciuma orășenescă dela Bersă pe lângă esclii- 

derea libertății de accisă.
Brașovă, în 8 Martie 1888.

3-i Magistratul!! orășenescu.

Avîsu d-lort atonati!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea premimerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și minierii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

s

Se deschide abonamentu pre anulii 1888
la

fi

AMICULU FAMILIEI, ipiaru beletristică și eneiclopedicu-literaru— cu ilustrați uni.— Cursulă XII. — Apare in 1 si 
a lunei in numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii social!, poesii, novele, schițe, piese teatral! 

- mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reliesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporatiunl din patria și străinătate ; și prin glume în mare

15 i]i 
ș. a. 
vieța 
parte 

ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci—lei, plătibil! și în bilete de bancă or! maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Diară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2' > — 31 > cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl. — mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și scientifice-literarl; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și scirl cu preferința celoril din sfera bisericescă, scolastică și literară.. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanțîî primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
i¥uiiiei*i (fie proba se trimhu gratisu ori-rui cere, 

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla — Sz-uivăr. -Transilvania.
—i: > -=>—

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

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriti Silași. — Partea I. Paulă Hiui- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulil 30 cr.

Renascerea limbei românescî în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. Op complet . 
Broșura I. II. și III- Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesci la tote săr
bătorile de peste ană. de I. Papiu. 
T’nă volumil de preste 26 cole. Acest 
opă de cuventărl bisericesci întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la liă-eare serbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulu 15 cr.

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

idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulil 
15 cr.

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

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

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

Ultimulă Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 1<) cr.

Elu trebue să se însore. 
de Maria Schivartz, traducere 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

din emigrarea lui Dragoștl. Novelă is
torică națională. Prețulil 20 cr.

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

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

Hermanfi și Dorotea după W. de 
Goethe, tradncțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețulil 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluțu. Prețulil 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unii volumil do 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese si arangiate. Pre- 
țultl redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popii Reteganu. 
Unii volumil de 14 cdle. Preț. 60 cr.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulu 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, II, ni, IV, cuprindă materți 
forte interesante și amnsaute. Prețulil 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu si chemiă. Pretulu 
50

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețulil 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulă intuitivă în folosulu 
eleviloru normali (preparandiall), a îu- 
vețătoriloril și a altoril bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanil, profesorii pre- 
parandială. Prețulil unui esemplaru cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura ilustră pedagogică abia aflămă 
vre-unu opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care, este 
acesta, pentru aceea îlu și recoman- 
dămu 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. 
Prețulil 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesorii la 
gimnasiulă din Năseudă. — Manuală 
aprobată prin ministerială de culte și 
instrucțiune publică cu reseriptulu de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13.193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumil de peste 30 
cole. Prețulu 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesorii. Opă aprobată .și 
din partea ministeriului de culte si in
strucțiune publică cu rescriptulil de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendil composițiunî de totil 
soiulu de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pdte întrebuința 

cu multă folosti ele câtră preoți. învă
țători si altl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 16 cr.'

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

Carte corulucetore la propunerea 
calculare! în scola poporală pentru în
vățători .și preparandl. Broș-. I. scrisă 
de Gavrilil Trifu profesorii preparan- 
dialil. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci 
forte frumoșii ilustrată. Prețulil unui 
esemplanl broșuratil e 40 cr., legații 
50 cr., legații în pânză 60 cr., legată 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică do rugăciuni și cântări bisericesci 
— fruniosu ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulil unui 
esemplaru broșuratil 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. Prețulu 
unui exemplarii e 10 cr.; 50- 3 fior.; 
100. :5 fl.

Visulii Prea Sântei Vergin e Maria 
a Născetorei de D-deu urmam de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețuia unui esemplaru spedatil 
franco e 10 cr., 50 esemplaru 3 fl., 
JOO exemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. 
Prețulu unui esemplaru legată și spe- 
dată franco e 15 i r.

-

Tipografia A. MCREȘ1ANIJ. Brnșovă.


