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Este inipunBtore și în tote pri
vințele de admiratu atitudinea nou
lui împgratu alu Germaniei Fri
dericii 111.

Deși chinuitu de-o grea sufe
rință de gâtu, care, precum se 
constată acum, îlu împiedecă chiar 
de a’șl folosi graiulu, împeratulu 
Fridericii a alergată îndată la pos
tulă seu, dândă astfelă tină esem- 
piu sublimă despre ceea ce în
semnă împlinirea datoriei.

Ca se nu sufere imperiulă și 
ca să se facă în totă regula in
augurarea noului regimu, împera
tulu a alergată la Berlină și s’a 
supusă muncei grele de regentă, 
cu pericululă chiar ca suferința 
lui se devină prin aceste osteneli 
multă mai acută și amenințătbre.

Fridericii III a arătată prin a- 
cesta. că înțelege pe deplină ma
rea chiămare a unui monarcliă și 
că e decisă a-și împlini datoria, 
ce o are cătră imperiu și popo
rală germană, aducendă ori-ce 
jertfă, subordinândft 'cu totulă bi
nele lui personală binelui publică.

Acești! înaltă simtă de dato
ria și acestă înaltă pătrundere a 
marei sale chiămărî se oglindeză 
în modulă celă mai strălucită în 
cele dintâi doue acte ale domniei 
sale, în proclamaț.iunea sa cătră 
poporulă prusiană și în rescriptulu 
seu memorabilă adresată cance
larului Bismark.

Unu spirită liberală și pacl- 
nică împreunată cu nobleță ini- 
mei și cu o cugetare matură și 
protundă, etă ce caracteriseză în 
modă atâtă de favorabilă mani
festele noului împerată, cari se 
vede că nu i suntă dictate de ni
menea, ci suntă productulă pro
priului seu ingeniu.

„Promită a ve fi ună rege 
dreptă și în bine ca și în reu ună 
rege credinciosă,11 Zi°e Friderică 
cătră poporulă seu prusiană. Ear 
cătră cancelară cjice arătându-i 
punctele de vedere, de care se va 
conduce în domnirea sa: „Fie
care dintre supușii mei este deo
potrivă apropiată inimei mele, 
căci doră toți au dovedită deo
potrivă deplinulă loră devotamentu 
în cțile de periculă.“

împeratulu Frideric accentueză 
în rescriptulă cătră Bismarck îna
inte de tote respectulu cătră con- 
stituțiunea și instituțiunile Prusiei 
și ale imperiului, mai departe cere 
ca se fiă respectate cu conscien- 
țiositate drepturile constituționale 
ale tuturoră stateloru federale ger
mane, der (bce că se nu se uite 
că tote aceste drepturi reciproce 
au se servescă numai spre ridicarea 
bunăstărei publice, cu alte cuvinte 
vrea se cțică, că nu poporulă e 
pentru constituțiă și lege, ci acestea 
suntă pentru poporă. Mai departe 
promite a ține neslăbită puterea 
armată a imperiului și accentueză 
din nou că voesce se respecteze 
drepturile tuturora și se țină cu 
sfințeniă și principiulă toleranței 
religibse față cu toți supușii sei.

Vorbindă despre binele econo
mică ală cetățeniloră, promite că 
va susține tote nisuințele, care au 

de scopă ridicarea bunăstărei pu
blice, tară înse a face se se crecjă 
că prin iutervențiunea statului s’ară 
pute înlătura tote relele societății. 
In fine cere ca se se combată se- 
micultura care nasce pericule și prin 
care se deschidă numai porțile lu
xului ce râde la rădăcina puteri- 
loră economice ale națiunei.

Friderică III apeleză la pro- 
batulă» de votam entă și la spriji- 
nulă cancelarului pentru realisa- 
rea acestora intențiunT ale sale și 
încheiă ijicendă, că va fi mulță- 
mită, decă se va pute cțice odată 
despre guvernarea sa, că a fostă 
binefăcetore poporului, folositore 
țării și binecuvântată pentru im
periu.

Liberalismulă ce respiră din 
fiă - care rendu ală rescriptului 
împăratului Friderică cătră Bis
mark stă în contrazicere cu ati
tudinea de pănă acum a cancela
rului germană, care n’a prea dată 
dovecjl de respectă cătră parla- 
mentarismă și constituțiune. Decă 
der Bismark va voi să conlucre 
mai departe și cu fiulă fostului 
lui Domnă, va fi nevoită se pără- 
sescă programulă său de luptă și 
și se pășescă pe cărările păcii și 
ale conciliării, ce i-le arată noulă 
Domnitoru.

Procesnin de pressă alu „Gazetei."
Dela tribunalulă reg. din Clușiu 

amu primită eri și astăzi două 
hârtii, pe cari le lăsămă să ur
meze în traducere română:

Nr. 1461 — 1888
In procesulă de pressă intentată 

contra D-rului Aurel Mureșianu și a lui 
Ștefană Bobancu pentru delictulfl de a- 
țîțare comisă prin țipară, tribunalulă 
reg. ca trib, de pressă cu jurați amână 
pertractarea înaintea juriului, ficsată pe 
cliua de 14 1. c. la 9 ore, pe temeiulă 
§ 32 ală ordinațiunei ministeriale pri - 
vitore la procedură, din causă, că acu- 
sații în urma întreruperei comunicațiunei 
călei ferate nu se potă presenta. Despre 
acesta se încunoseiințeză acusatorulă pu
blică reg. și acusații precum și prima - 
rulă orașului Clușiu cu scopă de a îm
părtăși acesta jurațiloră și cu acelă a- 
dausă, că președintele tribunalului cu 
jurați va ficsa noulă termină pentru per
tractare,

Clușiu, din ședința dela 13 Martie 
a. c. a tribunalului reg. ca tribunală de 
pressă cu jurați.

Peterffy Domokos m. p. 
președinte.

Kocsi Anilor m. p. 
notară.

Nr. 404-1888
In procesulă de pressă intentată 

contra directorului foiei cuotidiane din 
Brașovă „Gazeta Transilvaniei14 și în 
contra redactorului Ștefană Bobancu pen
tru delictulă de ațîțare în contra națio
nalității, am ficsată ca nou termină pen
tru ținerea pertractării amânate a juriului 
rfâia de 21 Martie înainte de amedu la 9 
ore, pe care di citeză pe acusațl și pe 
procurorulă reg. din Clușiu, ca acusatoră 
publică, în sala tribunalului (foter Baro 
Bânffy-palota) mai adăugendă, că la a- 
cestă pertractare voră fi chiămațl totă 
acei jurați, a cărora listă amă comuni
cată deja celoră interesați.

Clușiu, 13 Martie 1888.

Președintele tribunalului reg. din 
Clușiu ca tribunală de pressă cu jurați:

Păterffy Domokos m. p.

Douăzeci am stăpânire ungurescă.
„Ellenzek" în numărulă 54 din a- 

nulă curentă publică ună articulă sub 
titlulă „Plătesce Ungure!11 In acestă 
articulă fiindă vorba despre desbatere a 
legei referitore la darea de consumă pen
tru zahară, numita foia resumă activita • 
tea celoră dela putere în ultimii 20 de 
ani prin următorele cuvinte:

„Au umblată la corteșită — atâta 
este resultatulă ce l’au obținută. Au 
tempită renumitulă spirită publică ală 
națiunei — atâta este succesulă loră. 
Au potențată darea și au sărăcită statulă, 
au sporită datoria statului și au sără
cită pe singuraticii cetățeni. Au pri
vită națiunea ca pe o vacă cu lapte, 
care este a se folosi esclusivă din pune tă 
de vedere ală fiscalității, au muls’o, a u 
folosit’o, au pus’o bine.11

Cu privire la cuvintele rostite în 
dietă, că ministrulă de finanțe spre nici 
ună ramă ală administrațiunei n’a fostă 
eu atâta atențiune ca spre darea pentru 
zaliară, „Ellenzek“ răspunde :

„Acesta o credemă. Marele lui gândă 
se vede pe dinafară. Acum 10 ani a- 
veamă încă 26 fabrici de zahară în stare 
înfloritore; de presentă mai vegeteză 10 
și abia se află în stare de a pute trăi 
una. Acum 10 ani fabricele nostre pu
teau încă să acopere trebuințele nece
sare pentru consumația internă; astădl 
însă amă consumată 160,000 măjl me
trice de fabricată internă și 230,000 de 
fabricată austriacă. După ce însă în ui- 
ma celui mai nou proiectă de lege con- 
sumătorulă are să plătescă 19 fl. 36 cr. 
de o majă metrică, ușoră se pote cal
cula, câtă are să plătescă poporulă nos
tru pe sema fabricanțiloră austriacl și 
finanțiloră austriacl....

„Sfîrșitulă este: plătesce Ungure!... 
Lucreză mai multă, mănâncă mai puțină, 
lungesce dina și scurteză noptea. Pe a 
cui semă? - Pe a Austriacului....“

Der numai Ungurulă plătesce ? Cum 
se vede, Neungurii numai de plătită 
suntă buni, ce să mai fiă și compă
timiți !

Mortea împeratului Wilhelm.
Despre ultimele ore din vieță ale 

împăratului Vilhelm se mai comunică 
din Berlină, că în fantasia sa vedea ve- 
nindă trupe, numea singuratice despăr- 
țăminte de trupe, anume ulanl. Ii veneau 
în minte scene din răsboiulă franco- 
germană, numea pe singuraticii coman
danți francesl, cari au stată în fața tru- 
peloră germane. După cum spune „Koln. 
Ztg.“ împăratulă a disă: „Fără grije 
așă trage sabia pănă la estremă îm
preună cu împăratulă Franciscă Iosifă, 
decă cineva ar năvăli asupra nostră căl- 
cându’șl cuventulă.“

Dumineca trecută s’a ținută ună ser
viciu divină în palatulă împăratului, a- 
nume în camera steaguriloră. Toți cei 
de față, bărbați și femei, erau în celă 
mai adencă doliu. Văduva împărătesă 
era îmbrăcată în haine negre de lână cu 
margini albe, pleureuse, îmbrăcămintea 
regineloră văduve, și pe capă avea bo
neta de văduvă. Predicătorulă curții 
Dr. Kogel a ținută o scurtă predică.

Cadavrulă împăratului e îmbrăcată 
deja în uniforma primului regimentă de 
gardă. In cercurile financiare se vor- 

besce, că împăratulă Vilhelm a lăsată o 
moștenire de 78 milione mărci.

Cum amă mai spusă, împăratulă va 
fi îmormentată îmbrăcată ca de cam- 
paniă. Dintre decorații va avea, pe 
lângă ordinulă vulturului negru, numai 
următorele: Crucea de feră cl. II, Cru
cea rusescă Sf. George, Medaliile de răs- 
boiu din 1814, 1864, 1866, 1870/71, Me
dalia Hohenzollerniloră din anulă 1849, 
Medalia rusescă și Medalia badică.

Tote Curțile și armatele europene 
au luată doliu, unele timpă mai scurtă, 
altele mai îndelungată, de săptămâni ori 
de luni, după cum suntă legături de fa- 
miliă ori de amicițiă. Curtea din Ro
mânia a luată doliu pe două luni.

Din camera română.
In ședința din 1 (13) Martie a. c. 

în care erau presențl 124 d-nl deputațl, 
după cetirea sumarului ședinței și după 
mai multe comunicări, d-nulă Ferichide 
cetesce de.cretulil pentru constituirea nozilui 
cabinetu.

D. N. Fleva ia caventulă și ’n nu
mele minorității parlamentare vorbesce 
contra noului cabinetă și dice, că acestă 
înscenare de câteva dile nu e decâtă o 
cârpeală [aplause prelungite].

D. președinte. D-le Fleva, sunt da
toră să vă atragă atențiunea asupra unui 
articulă din regulamentă prin care se 
spune, că mesagiele domnesc! nu potă 
fi comentate.

D. N. Fleva. D-le președinte, sciu 
acesta și nici nu facă nimică contra a- 
cestui articulă. Datoră însă suntă a 
arăta părerile minorităței, care e ade
vărata espresiune a națiunei, asupra câr- 
pelei ministeriale, care i suntă părerile 
ei și ce atitudine va ave. [Aplause pre
lungite], D-sa citeză cuvintele rostite de 
primulă-ministru în întrunirile maiorității 
dela Senată, îi spune că e consecințe cu 
angajamentele sale.

Oratorulă dice, că aflarea d-lui I. 
Brătianu pe banca ministerială, acum 
când spiritele suntă agitate în țeră, e o 
necuviință și o comedia [aplause]. A- 
cesta dovedesce, că pe acea bancă nu 
esistă nici măcară umbră de idei, ci nu
mai nisce apetiturl (aplause). D-le prim- 
ministru, esclamă d. Fleva, ai avută un 
momentă de gândire patriotică, der în 
urmă, setea de putere te-a făcută să 
revii la gândiri antipatriotice. D. Fleva 
sfărșesce, declarândă că poporulă va sci 
prin întruniri să stigmatiseze acestă gu
vernă de minciună și de cârpelă (aplause 
prelungite).

D. I. C. Brătianu, primulă ministru, 
dice, că decă d. Dim. Ghica n’a isbutită 
a forma cabinetulă, este că aceia la cari 
s’a adresată, i-a cerută să disolve Ca
mera. D-sa găsesce, că acestă propunere 
a fostă anticonstituțională, și deci, în a- 
semenea condițiunl nu se pote forma 
ună cabinetă. D. Dim. Ghica s’a încer
cată de a trage pe toți disidenții la un 
locă, însă a fostă cu neputință o înțele
gere între disidenți și noi. D. I. Bră
tianu vorbesce despre libertatea alege- 
riloră și dice că tote țările le-a admirat.

Misiunea d-lui Ghica a fostă d’a a- 
trage pe desidențl, er nu pe conserva
tori, căci era deosebire de principiuri; 
din acestă causă s’a și făcută validarea 
în massă a tuturoră aceloră, cari erau 
contestați. D-sa dice că demisiunea-i 
era seriosă și că regele era decisă a 
forma ună altă cabinetă; acestă cabinet
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însă trebuia se fiă liberală. Altfelil M. 
8. ar fi fostă declarații de inconstituți- 
onaltt și ’i s’ar fi disă că voesce unii 
guvernil personalii. Numai atunci, când 
am vâciută, că nu se pote forma ună ca
binetă conformii dorinței națiunii, am 
primitil a reveni la putere până atunci 
pănă când se va pute forma un alt mi- 
nistenl legalii constituționalii. In cursul 
discursului, primulil ministru e deșii în
trerupta și apostrofată). D. Brătianu 
sfîr.șesce recomandândă oposițiunei a în
tră în ordine și a nu mai face agitațiuni 
în țeră, discutândil lucrurile cu linisce. 
(aplause'i. încă unii cuvântă: Tota râul 
are și bunulă sân.

D. Grigorescit. Prea e lunga.
D. Brătianu, primu-ininistru. OrI-ce 

poporă. care a trecuta prin fasa prin care 
a trecuta țera nostră. a trebuita sâ-șl 
perdă câte ceva pe când țera nostră a 
remasil intactă. Poporală românii are 
răbdare mare și orl-ce va veni peste elil 
nu-lă atinge. Apa curge, pietrile rămână. 
(Aplause.)

D. Dim. Giani cere cuventulil în 
cestiune personală și elice, că d-sa având 
trecutulil seu. nimeni nu-lil pote bănui. 
D-sa făgăduesce că va lucra în sensulă 
ideiloril profesate de învâțătorulil seu C. 
A. Rosetti și că nu va tinde decâtil la 
propagarea liberalismului p’o treptă mai 
mare. (Aplause).

D. Blaremberg. Suntemă totă în 
epoca mistificăriloră, strigă d-sa. Misti
ficare au foștii alegerile, mistificare crisa 
ministerială, mistificare formarea acestui 
ministeră. Aparițiunea primului minis
tru p'acele băncii însemneză starea de 
asediu la scurtă scadență, resbelulil ci
vilii ! [aplause]. Gestiunea ministerială e 
înlăturată prin cestiunea dinastică [aplause 
prelungite]. D-sa esamineză cestiunea 
constituțională și spune, că formarea a- 
cestui cabinetă e anticonstituțională. 0- 
posițiunea e unită ca un singurii omu, 
dice d-sa, și deci nu se putea dice că 
M. S. nu putea să se adreseze minori
tății. Oratorulu dice că guvernulu 
astfelu constituită e o amenințare teri
bilă a atingerei libertățiloru publice [a- 
plause].

D. Ferichide, ministru de esterne, 
răspunde d-lui Blarembergu, susținendil 
că guvernulu acesta este espresiunea na- 
țiunei. Primulil ministru revenindu la pu
tere a avuții în vedere starea actuală, 
care astădl pare liniștită, der care mâne 
nu sciă cum va fi. S’acusă oposițiunea 
că alegerile ll-a făcută punendă în jocă 
numele regelui. Ș’apoi în asemeni con- 
dițiunl cereți disolvarea parlamentului? 
VoițI pote s’aducă unii cabinetă, care se 
lucreze contrariu ideiloril acestei maio- 
ritățl ? Ei bine, vă înșelați; țera nu voia 
ună astfelu de guvernă. Crisa ministe
rială este socotită ca una dintre dove-

dile cele mai mari ale puterei guvernului 
[aplause.]

Se cere închiderea discuțiuuei.
D. Taehe Ionescu vorbesce contra 

încliiderei, dicendă că maioritatea prin 
faptulil încliiderei va dovedi, odată mai 
multă. pănă unde merge cu violențele 
parlamentare.

Se pune la votil închiderea discu
ți unei și se primesce.

D. Lascaru Catargiu. Vorbescă în 
cestiune personală, am o răfuială cu d. 
Brătianu. La 1876, când s’a făcută re
constituirea, ea a fostă făcută de unani
mitatea țârei. Ei bine, d-sa a făcutii re- 
viduirea acelei constituțiunl pe furișă fără 
a se cerceta sentimentulă generală ală 
camerei. Enumărândă relele guvernului 
I. Brătianu, sfârșesce dicendă: Etă pen
tru ce suntemă veniți aici, pentru a cons
tata și a arăta țârei cele ce faceți 
[aplause].

D. Cârpă dice că-i pare rău a fi 
silită să facă o cestiune personală diu- 
tr'o cestiune pură politică, demnă de 
totă atențiunea d-vostrâ. S’a disă că ni 
s’a oferită guvernulă; ei bine, nu, căci 
decă nu ni s'ară fi oferită, l’amă fi pri
mită. Totă ce ni s’a oferită, au fostă 
portofoliurl; cu acele portofolii n’avemă 
ce face. Adineaori ne felicitamă că a 
încetată crisa ministerială; ei bine, acestă 
crisă nu e sfârșită și nu se va sferși pănă 
ce nu se va termina procesulă dintre 
noi și d-vostră [aplause]. Eu ani spusă 
regelui, că nu primescă a continua eu 
sistema de guvernare a d-lui Brătianu. 
Oratorul il dice că acestă guvernă va fi 
calificată de istoriă. D-sa crede că pe 
viitoră nu se voră mai face programe 
ca la Mazar-pașa și se nu se țină. Pro
gramele ce se voră face voră fi aduse 
la îndeplinire, căci țera n’ar mai suferi-o. 
D-sa sfârșesce dicendă, că mai multă 
decâtă la orl-ce ține la cinste.

D. Cogălniceanu constată, că atâtă 
maioritatea câtă și minoritatea desar- 
mase dre-cum în timpulă crisei. Astădl 
însă ministrulă de esterne a fostă vio
lentă și nedreptu. D-sa combate acusa- 
țiunile aduse de ministrulă de esterne 
oposițiunei. protestândă contra loră. In 
urmă d-sa trece și arată situațiunea țârei, 
și ideile sale esprimate d-lui Dini. Gliica, 
când l’a chemată a forma ună cabinetă. 
D-sa ar fi primită a face parte din mi- 
nisteriulă Gliica, acesta însâ cu condi- 
țiunea ca se se disolve camerile. Vor- 
bindil astădl cu ministrulă justiției, i-am 
spusă că nu-lă felicită, deorece nu șciu 
pe cine represintă; er d-sa ml-a răs
punsă, că represintă grupulu „Românului“ 
care îșl păstreză principiele profesate de 
Costache Rosetti. Eu sein că d. Rosetti 
s’a despărțită de d. Brătianu tocmai din 
causa ideiloril; ei bine, atunci cum d-sa 
va pute isbuti sâ le pună în practică.

D. Cogălniceanu critică pe d. Giani c’a 
primită d’a face parte dintr’ună cabinetă 
astfelă compusă. Pe când tdte grupurile 
au retușată d’a intra în ministeră, se 
întrebă în ce condițiunl se află acolo d. 
Giani ? D-sa sfârșesce arătândă modulă 
cum s'ar fi putută forma ună cabinetă 
din tote elementele liberale; conchide 
că acestă guvernă e anticonstituțională. 
D. Carpii a disă bine, nl-s'a dată gu
vernă, ni s’au dată portofoliurl și porto- 
foliurile nu suntă bune de nimicii, când 
cu ele nu se pote fiice ună bine pentru 
țeră [aplause|.

D. A. Fleta vorbesce și d-sa în ces
tiune personală și arătendă propunerile 
ce i s’a făcutu de a fiice parte dintr’ună 
ministeră și râspuiisulă d-sale, sfârșesce 
prin a declara de anti-constitnțională gu
vernulă actuală |aplause].

D. C. Făcu, ministrulă culteloră și 
ad - interimă la interne. Cetesce mai 
multe mesagii prin care s’aducă mai 
multe proiecte de lege de credite. îm
prumuturi și esproprierl.

D. J. Lahovari face o interpelare d-lui 
ministru de justițiă asupra interpelărei 
date de d-sa art. 7 din legea asupra 
străiniloră cu ocasiunea espulsării d-lui 
Al. Ciurcii și alțl transilvăneni [aplause].

D. Blaiemberg. Anunță o interpe
lare d-lui prim-ministru pentru politica 
sa esternă.

D. P. Grădiștenu interpeleză pe d. 
ministru de justiția asupra mersului ce 
are de gândă se dea justiției și ce ati
tudine va ține față cu aceia, cari au 
a bus a ti de legea espulsăriloră. De ase
menea se întrebă decă mai susține legea 
libertății individuale.

După acestea adunarea trece la or
dinea <]ilei.

SOIRILE VILEI.
Fdia oficială ungurescă publică două 

ordinațiunl ale ministrului de justițiă în 
afaceri privitore la cărțile funduare. A- 
ceste ordinațiunl dispună o nouă și ne 
mai audită rnesură de maghiarisare, asu
pra căreia vomă reveni, deorece pentru 
proprietarii de imobilii e de celă jnai 
mare interesă.

♦* £
Amă primită mai multe scrisori din 

Făgărașu, în care se ridică plângeri con
tra „Reuniune! femcilortP române gr. cat. 
de acolo, din causă că nu se vede nici 
o urmă de activitate, din parte’i și nici 
socotelile nu și-le mai dă de câțiva ani.

E de dorită, în interesulă reuniunei, 
ca comitetulă ei câtă mai curendă sâ 
împrăștia nedumeririle publicului făcendu 
ceea ce prescrie § 18 din statute.

Precum comunică o corespondență 
locală din Pesta, comanda corpului 4 de

armată a încunosciințatil autoritatea co
munală, că în anulă acesta nu se torit 
face obicinuitele eserciții de arme ce aven 
sâ începă la 15 Aprilie.

♦ * *
D-lă Mironft Costinft, fostă subloco- 

tenentă de cavaleriă în armata austro-uu- 
gaiă, s’a primită in armata română pe 
dina de 1 Martie 1888, cu gradulă de 
sublocotenenții, la vacanța ce este în 
regimentulă 2 călărași și cu vechimea în a- 
cestă grad dela 1 Noemvre 1879, din care 
i se va deduce timpulă dela 26 Augustă 
1884 pănă acum, câtă a stată în demi
sie. D-lă Costină va face parte din re- 
gimentulă 2 de călărași, spune „Ro
mânia. “

* *
Incetându boia, din causa căreia a 

fostă închisă preparandia de învețătore 
din Clitșiu, prelegerile la institută au re
începută.

*
TreiciecI de familii din comuna Bă- 

cătău, care se ține de solgăbirâiatulil 
Vințului de josă, au adresată fisolgăbi- 
râului o rugare, ca sâ facă a li se ajuta 
în lipsa cea mare de mijloce de traiu, 
de care suntă bântuițl; aceeași cerere i- 
au adresat’o comunele Acumarit și Să- 
răcseu, unde în anulă trecută grindina a 
nimicită tdte sâmenăturile. Fisolgăbi- 
răulil a adresată petițiunile vieespanului.

Etă-ne ajunși și în dile de fomete 
sub stăpânirea ungurescă: poporațiunea 
rurală numai are ce mânca.

a *
Rîulil Bretea iBerettyo. a eșită din 

albia și a inundată orășeliilu Bretea Lj- 
faleu din comit. Bihorului. Din causa 
acesta s’a întreruptă și comunicațiunea 
]>e calea ferată între numita localitate și 
între Mezo-Keresztes, acela.șă comitatu. 

a* #
Din Oradea mare, se telegrafiază că- 

tră „0. Ert.,u că în urma repedei topiri 
a zăpedei apa Crișului și a rîului Pecz 
a crescută cumplită. Două suburbii ale 
Oradei-mari au fostă inundate. Multe 
sate au trebuită să fiă evacuate cu lun
trile. Pe linia ferată Oradea-mare-Be- 
iușă-Vascău dăremându-se o mare parte 
de terasamentă, comunicațiunea s’a în
treruptă totală pe timpii nedeterminată. 
Pe linia secundară Sâmbetenl-Rogozu 
(Bihoră)-Dobreștl iCarașu-Severinăi, tre
nurile mixte Nr. 4811 și 4812 nu mai 
circuleză în fiecare di, ci numai de trei 
ori pe săptămână, Lunea, Mercurea și 
Vinerea, și acesta dela 3 (15 Martie.

• »
Consorțiulit actorilor!! de sub Gustai- 

Hubay s’a nimicită totală în Szentes și 
stă se moră de fâme. Magistratulă ll-a 
votată ună ajutoră de 10 fl. și în ace
lași timpă li-a permisă actoriloră .și ac- 
trițeloră să cerșescă din casă în casă.

FOILETONUL® „GAZ. TRANS. “ 371. Lepctu =plăcintă de postă, înlăun- 
trulă căreia se află curechiu tăiată 
măruntă ori prune fierte (lictarijj

372. Ciacaribă=vxiA felii de napi, ce 
crescă prin grădini și simtă buni 
dejmâncată, numiți „napi turcescIU1

373. Ciagorniță='vasvA& în care se păs
treză cliiagul pentru facerea brândii.

374. FZcar«=gaură, apertură, cavitate.
375. Dioiaw<=prostu ; mișelă. Omulu ăsta 

atâta-i de dunavă, încâtă nu scie 
unde sâ’ncepă și unde să sferșescă!

376. I[lipticiosii=omâ mâncăciosă, gas- 
triciosă, care nu se mai satură.

377. A sinica—a mâneca, a porni, a pur
cede. Acestă cuvântă ocure cu deo
sebire în descântecele ndstre popo
rale, precum :

Sinicatus’au
Nouă fete curate, 
Luminate 
Din nouă sate 
Curate 
Luminate

Cu mânecile sufulcate etc.
378. Jimborii—omulă a căruia dinți suntă 

crescuți umilă preste altulă.
379. Calabâcă=neeas'â, supărare, sfadă; 

cioroboril.
380. Sl>rotect<=mm felă de morbă, ce se

ivesce la oi și la capre, când le 
arde laptele în pulpe. Morbulă 
acesta este forte primejdiosă, der 
și lipiciosă așa, că decă o oiă ori 
o capră capătă sbrotecă [tabercu- 
losă], atunci totă stâna cade vic
timă acestui morbă. In casulă acesta 
ciobanii suntă nevoițl a mulge oile 
pe păiușă de iarbă. Ca mijlocii 
pentru recâștigarea laptelui perdută 
se aplică descânteculă. carele — 
după crezarea poporului — are o 
influință într'adevănl dumnedeiască.

381. Samalășit—omu care mesură totă 
câcăraza cu ața; scumpă, sgârcită, 
avară.

382. §fi'irZaî7i'(=fuinulă, ce ese din nes- 
care mâncare arsă, d. e. din slănină 
friptă etc.

383. Șerabe=cisme rele.
384. Șcârlă=mmere bătrână și slabă.
385. Cutruluire—a esamina totulă d. e.

a căuta ce este în ladă, în blidară, 
în podă etc.

386. Infulicare=a rădica ceva preste pu
tință.

387. Dob.zare=a bate, a scărpina la ose 
cu o botă nodurosă.'

388. Tăgășirc [ca verbă .și subst.]=în-

găimăcire, confusiune; perplesitate.
389. Tarașipit pl. tarașipurl=tmelte, re- 

chisite.
390. 7’«nn«-sci(=deșternă; strică buna în

tocmire a unui lucru.
Ce țl-e patulă târnuitu ?
Ori doră te-ai bolnăvită
Și cu patulă te-ai sfădită?

391. Turlașu=părâie de apă versată din 
ceva vasil, ori chiar părâiele de 
lacrâml din ochi.
De dureri și de năcazil 
Lacrămile’ml curgă turlată: 
Der de lacrăml nu bagu semă.
Că le ștergil cu cea năframă.

392. Bololioniță—mută, prostă. nătăraucă.
393. Cociobă=eas& mică, veche și slabă.
394. Coșlebă=:poiat& pentru vite.
395. Coretuiă=o gratiă de nuiele, ce se 

pune erna pe sanie, ca se stea 
fenulă.

396. Ci,,erișu=omQ, care nu pote trece 
nimicii cu vederea, de a nu-șl face 
observările sale critice pline de sa
tiră .și sarcasmă înțepătorii.

397. Ciurgău=eioroifi.
398. I7sM=minte: fantasie.

|Va urma].

(8>

DICȚIONARU POPORALU.
Cuvinte românesc! din jurulu Năseudului. de 
poporu grăite și totu pentru poporâ. alcătuite.

Adunate de (Iască Iul u Iul iu Buynariu.
(Urmare din Nr. 261 265 din „G. T.L anulii trecutu.)

363. Sfrtescil=arătu ceva pe față d. e.
cărțile de jocă. Er a „ți-se sfeti“= 
a-țl succede, a te bucura de reușită; 
a nu ți-se sfeti=a nu-țl succede.— 
Ai mersă a peți la fata lui Cârlană, 
der așa se vede, că nu ți-s’a sfetită!

364. 7'o7i»rfr«=țolincă, țolă vechili și sfer- 
ticată, bunii de astupată hornulă.

365. A se mociofăli—a se mâzgăli, a se 
unge pe degete ori pe mâni cu 
ceva.

366. G7odiî=tină mare.
367. C7i<r)//a/d=cimenti1.
368. Scofală—zamA de carne îngroșată 

cu fSrină de grâu; tocană. D'aicI 
verbulă a te scofăli—a te mânji pe 
mântui cu ceva.

369. Giptu, jipfu=saculti cu mălaiu ori 
grâu dusă la moră spre măcinare.

370. Dultore—putore , împuțiciune ; mi- 
rosil rău. D’aicI verbulă „a dul>uia= 
răspândi mirosil rău, neplăcută.
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Așa umblă după pâne arta teatrală uu- 
gurescă, observă ..Pester Lloyd.“

Ce fac-ă Kulturegyleturile, care pre
tindă că suntă reuniuni culturale? Cum 
lasă ca cultura ungurescă să cerșescă ?

* A A
Concertul" de Merc-url sera ală d-lui 

Nicitlae Popovici, profesoră de cântă la 
liceulă românescă de aci, a succesă 
forte bine. In numărală de mâne vomă 
da amărunte.

CorespoiidejițaGazetei Transilvauiei/
Beiușiî, Martie n. 1888.

Casina română din Beiușă, precum 
în alțl ani, așa și în carnevalulă din a- 
nulă acesta a arangiată bală în favorulă 
bibliotecei sale.

Acestă bală, ca de comună, a avut 
succesă splendidă, atâtă morală, câtă și 
materială; morală încâtă a fostă cerce
tată mai de totă inteligința română din 
locă, ba a luată parte și ună numâră 
frumosă din familiile maghiare. Jocu
rile : „Ardeleana11, „Romana11 și „Cuadri- 
lulă” au fostă jucate cam de 45 părechl, 
eră în medulă nopței s’au jucată „Călu- 
șerulău, „Horau și „Bătuta11 de 12 tineri 
studențl îmbrăcațl în costumele îndati
nate pentru ^aceste jocuri și fimdă vii 
aplaudați.

Intre participanțl am vădută pe 
Domnele: A. Teokaru. Simai Antonia, 
Hermina Ignată, T. Szendi, Hortensia 
Farkașă. Papp Teresia ^Kebesdi), M. 
Zelencsică, Dițiu Ana (Orade), Irina 
Antal, Luisa Eder, Antonia Zanko, Ana 
Cașolțană, Antița Papp, Irina Boglucz 
(Ujleacă), Ana Curtescu, N. Olteană, A. 
Gyory, U. Fătu, Catița Kretz, Ana Ar
deleană, M. Griinvald, Mana Dringo, 
Rozalia Murășan, Florea Ardeleană (în 
costum), Terezia Târdiu (în costum), Ve- 
turia Papp, Maria Beliczay. D-șorele: 
Flore Teokar. Marica Simai, Ana Szendi, 
Ana Sarkadi Oradei, Maria Zelencsik. 
Irina Dițiu (Orade), Irina Antală, Toni 
Bolim, Zefi Bohm, Ana Indre, Luisa Ca
șolțană (a și sortită ună obiectă frumos 
ca propria manufactură — în favorulă 
balului] Ana Curtescu, Maria Fătu, Mar- 
gita Griinvald, Margita Buderă, Ana 
Dringo, Silvia Papp (Cherelușăi, Maria 
Beliczay, Iulia Sipos, Roșa Sipos, Anto
nia Csomor.

SuprasolvirI au incursă dela d-nii: 
Aug. Teokar 50 cr., Teodoră Roșiu 50 
cr., Dem. Simai 1 fl., Veiszglâsz 1 fl., 
Vasiliu Ignată 3 fl., Ioană Szendi 1 fl., 
Traianu Farkașiu 1 fl., C. Popoviciu 50 
cr., Iosifu Popă 1 fl., Miliaiu Dițiu 1 
fl., Aug. Antală 2 fl., Geza Eder 1 fl., 
Teodoră Zanko 1 fl., Ștefană Bogluță 
1 fl., Ștefană Olteană 1 fl., Geza Gyori 
3 fl., Ștefană Fătu 1 fl., Ambrosiu Krețu 
1 fl., Dr. Mor Grunwald 1 fl., Teodoră 
Ciumpe 1 fl., Sofia Szilagyi 1 fl., Teo
doră Oncea 1 fl., Dr. G. Murășiană 2 fl., 
Aug. Târdiu 1 fl., I. Beliczay 1 fl., N. 
Nicola 50 cr.. Georgiu Horvath 2 fl., 
Vasiliu Ștefană 1 fl., Partenie Traiană
1 fl., D. Fekete 1 fl., V. Papp (Topai
2 fl.. Ioană Buteanu 1 fl., S. Andru 2 
fl., G. Ardeleană Satmariu) 1 fl., Teo
doră Papp (Chese) 2 fl. Din Oradea-mare 
magnificulu Domnă Teodoră Kovary 1 
fl.. mag. d. Jeroteiu Beleșiu 2 fl., mag. 

d. Paulă Vela 1 fl., mag. d. Aug. Lau- 
rană 1 fl. Ioană Ciceronescu 1 fl., Ioană 
Goia 1 fl , Nic. Zigre 1 fl., Miliaiu Pa
velă juristă 1 fl., Dr. F. Duma, 1 fl., M. 
Neșiu 1 fl., Iosifă Romană 1 fl., Dr. D. 
Kiss 1 fl., I. Erdelyi 1 fl., T. Buna 1 fl , 
Ioană Papp 1 fl., Iuliu Papfalvi 1 fl., 
mag. d. Art. Sarkadi 3 fl.

Venitulă curată ală balului s’a ur
cată la 80 fl. v. a.

Din comitatulu Brașovului.
In ședința de Luni a comitetului 

administrativă s’au cetită raportele 
ltm are.

Raportulll viceșpanului constată, că 
în luna Februarie liniștea și ordinea în 
comitată n’a fostă turburată. Contra si
guranței vieții s’a ivită ună delictă ;în 
Apața, unde copilulă de 5 ani ală lui 
Milialy Boloni a arsă din causa negli- 
genței părințiloră. Contra vicenotarului 
Gyula Kovacs și contra medicului de 
rnortl Janos Iacab, cari au căutată se a- 
copere casulă nefăcendă arătare, s’a por
nită cercetare disciplinară și celă din 
urmă a fostă suspendată din postă. Con
tra siguranței proprietății s’au ivită în 
Bra.șovă patra furturi săvârșite în 3 ca
șuri, de servitore, care s’au și descoperită 
și predată judecătoriei cercuale, spre 
pedepsire, pe când în casulă ală patru
lea ună chelnără a furată ună ceasor- 
nică de aură; cheluărulă a fostă pre
dată tribunalului. Sinucideri s’au în
tâmplată una în Feldioră, de cătră 
ună țărână părăsită de necredinciosa lui 
soțiă. Cassele comitatului fiindă scon- 
trate s’au găsită în ordine.

S’a luată la cunoscință 'pensionarea 
inginerului superioru 'Carol Gartner, în- 
sărcinându-se de cătră ministerulă de 
comunicațiune inginerulă Karl Mika cu 
conducerea oficiului reg. de construc- 
țiunl.

In urma încunosciințării tribunalu
lui de aci, că contra judelui din Sânpetru 
Andreas Zoor și contra vicejudelui Chris- 
tian Zerljes s’a luată decisiunea d’a fi a- 
cusațl pentru delictulă contra libertății 
personale, amândoi au fostă suspendați 
din postă, der s’a alesă o comisiune ca 
să desbată cestiunea, că ore nu e nici 
o cale legală d’a mai modera asprimea 
disposițiiniei legii, care dice, ca membrii 
oficiului comunală se fiă îndată suspen
dați chiar și în cașuri de delicte mai 
mici, prin ceea ce sufere vada oficiului 
și mersulă administrațiunei.

IlaportuUi inspectorului școlarii cons
tată, că în tote scolele visitate în luna 
Februarie s’a aflată unu resultată favo
rabilă. Vaccinarea (posăirea) copiiloră 
de scolă s’a esecutată cu bună succesă. 
Scola elementară de stată din Tărlun- 
genl a trebuită să se’nchidă pe timpă 
nedeterminată din causa vărsatului (bu- 
batului.)

Raportele (doue) procurorului constată 
că în încliisorea tribunalului de aci au 
fostă la finele lui Ianuarie 114 arestanțl 
între cari 103 condamnați și 11 în cer
cetare; dintre cești din urmă 5 au fostă 
condamnați în instanța întâia. In Ianu
arie s’a fiicută numai o arătare penală 
mai importantă, pentru oinoră prin lo
vire. La finele lui Februarie numărulă 
arestanțiloră a fostă 115, între cari 101 
condamnați și 14 în cercetare; dintre a- 
ceștia din urmă 6 au fostă condamnați 
în instanța întâia.

Raportul" inspectorului de 'dare cons
tată, că la finele lui Februarie se dato
rau cu totulă 149,197 fl, 45'/2 cr. din 
dare. Din aceștia s’au încasată 101.169 
fl. 65 cr. Restanța e deci 48.027 fl. 
84'/2 cr.

Raportul" medicului comitatului cons
tată, că starea sanitară nu pre e favora
bilă. In Tărlungenl vărsatulă a luată 
dimensiuni epidemice, așa că scola s’a 
încliisă. După raportulă din urmă au 
rămasă 18 persone în tractare medicală. 
Scarlatina a încetată în Hălhii, din con
tră s’a ivită în Reșnovă, Codlea, Ghim- 
bavă, Vulcană și Cârstiană. Cașuri de 
difterită s’au ivită ,'3 în Satulungă și 1 
în Râșnovă. Vaccinarea e în curgere. 
Sinucideri s’au ivită ună singură casă.

Literatură.
„Romănische Revue,“ politisch-littera- 

rische Monatschrift, erscheint in Resicza 
Sud-Ungarn; Herausgeber Dr. Cornclius 
Diaconovicli. IV JahrganglII Heft. Inhalt: 
Das Szdrenyer Mandat (Seite 129). Press- 
prozesse. (Seite 136). Rundschau. (Der 
Bundnissvertrag vom 7. Oct. 1879. Seite 
144. — Magyaren und Deutsche. Seite 
155. — Saclisen und Romănen. Seite 
159. — „Es soli alle Gewalt angewen- 
det werden Seite 161. Thimoteus Ci- 
pariu. (Aus der „Revista nouă.11 Seite 
165). Literatur. (General Paul Kisse- 
leff in der Moldau und Wallachei. 1829— 
1834. v. A. Papadopul-Calimach. Seite 
172. — Weltkarte des Castorius, genannt 
die Peutinger’sche Tafel. Herausg. und 
eingel. von Dr. Konrad Miller, Stuttgart. 
Seite 173. — Jonnescu-Gion: „Ludivig 
XIV. und Const. Brancovanu.“ Unter- 
suchungen uber die franz. Politik im 
europăischen Osten. Seite 174.) Inserate. 
(Seite 176).

Prănmnerationspreis, fur Osterreich- 
Ungarn 10 Gulden jărlich, fiu- Deutsch- 
land 12 Mark, fiir das ubrige Ausland 
20 Francs i. G. zahlbar am Sitze der 
Direction. Abonnements werden nur 
fiir ein ganzes Jahr eingegangen.

Prețulu: Pentru Austro-Ungaria 10 
florini, pentru străinătate 20 franci în 
aură pe ană. Abonamente se facă nu
mai pe anulă întregă.

SCIRÎ TELEGRAFICE. 
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“) 

Berlinu, 16 Martie. Vicepreșe
dintele și ministrulu de stătu au în- 

vitatu amendoue eamerile dietei să 
se ’ntrunescă în 19 Martie la o 
ședință pentru ca se priniescă me- 
sagiula împăratului.

Toți dspeții princiari au sositu.
Roma, 16 Martie. Scrisorea de 

felicitare a Papei cătră împăratulu 
germană dă espresiune speranței, 
că se va continua întărirea bune- 
loru raporturi dintre Germania și 
biserica catolică.

Parisu, 16 Martie. Cercurile par
lamentare aprobă unanimă mesura 
ministrului de resboiu contra ge
neralului Boulanger, căruia i-a luat 
comanda și l’a trecută în neacti- 
vitate.

NECROLOGU.
Maria N. Berbece născ. Enescit ca 

soțiă, Amia Berbece ca mamă, Maria, 
Victorii, Ianeu și Ncculae ca fii, Moise, 
Anna, Smaranda și Varvara ca frați, în 
numele loră și celorlalți consângeni cu 
inima frântă de durere anunță tuturoră 
amiciloră și cunoscuțiloră cumcă prea 
iubitulă loru soță, fiiu, tată și ffato

NICOLAE BERBECE
parochă gr. or. în comuna Cheia, deco
rată cu crucea de argintă pentru merite 
încă ca gendarmă ces. reg. în ală 50-lea 
ană ală etăței și ală 17-lea ală fericitei 
sale căsătorii după ună morbă greu a 
trecută din vieță în 3-15 Martie a. c.

Osemintele multă regretatului de
functă se voră îmormânta Sâmbătă în 
5 17 Martie a. c. la 10 ore a. m. în ci- 
miteriulă bisericei gr. or. din Cheia.

Cheia, 3 15 Martie 1888.
Fiă-i țărîna ușoră și memoria eternă.

Cursiilii pieței Brașovii
din 16 Martie st. n. 1888 

Ruble rusescl
Discontulu

Bancnote românescl C
ArgintU românescu . 
Napoleon-d’ori . . .
Lire turcescl . . . 
Imperiali...................
GalbinI...................
Scris, fonc. „Albina1^11^^ 

5°/0

ump. 8.47 Vend. 8.48
8.44 p 8.48

n 10.02 n 10.05
« 11.34 11.37
r 10.34 n 10.37
ii 5.88 n 5.9-2

101.— ii 102.—
ii 98.- n 99.—
n 101.— n 102.—

6'/2--8"/0 pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 15 Martie st. n. 1888.

Renta de auru 4%................................... 96.50
Renta de hârtii 5°/()................................... 83.30
împrumut ulii căiloril ferate ungare . 148.75
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostU ungare (1-ina emisiune) . . 94.--
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostu ungare (3-a emisiune1) . . 108.70
Bonuri rurale ungare........................ 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale BanatU-Timișu . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare........................ 103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.70
Bonuri croato-slavone............................ 103.25
Renta de hârtii austriacă .... 77.50
Renta de argintii austriacă .... 79.10
Renta de aură austriacă.......................108.50
LosurI din 1S60...................................... 131.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 857.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 270.— 
Acțiunile băncei de credită austr. . 268.—

Editorii și Redactorii responsabila:
Dr. Aurel Mureșianu.

Poesii poporale din Solnocil-Dcbeca
(culese de Petru Mure.șianu-Șîregauulu.

Auclit-am o minciună, 
Că’n Mure.șă nu-i apă bună 
Și câți beu toți se cunună, 
Câți din Murășă apă beu 
Toți la olaltă se iau.

Iți¥ *
Seraculă bărbatulă meu 
Toți omenii dică că-i rău, 
Mie'mi pare forte bună.
Că’ml cosesce la Crăciunu 
Și’lă uscă la boboteză.
Totă noptea’lă rotirează.

¥* ♦
Frundă verde de bujoră, 
Tote’n lume trecă în doră ; 
Frundă verde lemnă cânescă, 
Tote’n doră se veștedescă. 
Câtu-i lumea pe sub sore, 
Tote, tote-să trecătore;
Frundă verde de cicore, 
Averea-i frumosă flore.
Se uscă, se veștejesce 
Câtu ce erna că sosesce ;
Numa-ună lucra ne rămâne
Ce nu pere n veci din lume: 
Suferința nu apune
Nice odată din lume, 
Nu pere, nu veștejesce.
Ci mereu, mereu totă cresce.

Cine n’are mamă dragă 
N’are unde-amară să tragă ;
Cine n’are maică dulce 
N’are unde-amară se duce.

Jj:* *
Vai de-acela săraculă, 
Care-i slugă le altulă, 
Multe rabdă, săraculă;
Las’ să rabde, decă șede, 
Largă-i lumea, elă n’o vede ? 
Că de-aicl pănă’n Bănatu 
Și-ar afla locă aședată;
Și de-aicl pănă sub munte 
Și-ar afla locă ore-unde.

¥

Streină-să Domne streină, 
Ca ș’o flore din grădină,
Nici aceea nu-i streină,
Că mai are rădăcine
Der eu n’am Domne pe nime.

¥
* A

De-ar da Domnulă Dumnefleu, 
Se fie codrulă birău
Și frundă solgăbirău,
Să trăescă de rendulă meu.

*♦ *
Aucjl mamă, cânii bătu,
Intră pețitorii’n satu, 
Scote coste din lădoiu,
Dor oru veni și la noi.

* A *
Străină străinătate, 
Nu me’nstrăina departe, 

Că n’am cine să me cate: 
Surorile mi’sil departe, 
Mama-a murită, nu pote; 
Am o soră tinerea, 
Nu se sci căta pe ea, 
Tată am der nu mă crede, 
Pe maica-i pajiște verde, 
Nici m’aude, nici mS vede.

** *
Pănă-ml era mie bine, 
Totu neamulă venea la mine, 
De când am picată la rău,
Nu mă cercă neamulă meu.

A A

— Busioce
Nu te-ai coce!

— Da de ce se nu mâ cocă, 
Că mă pună ficiorii’n clopă 
Și mă portă pe la jocă,

— Trandafire
N’ai mai fire!

— Da de ce să nu mai fiu 
Că mă pună fetele’n breu 
Și mă portă pe la rîu?

** *
Hai lele să te sărută,

ba eu, 
Că de mâni mă ducă la plugă 

du-te. 
Piua-i mare, 
Brazda-i tare,

d’apoi, 
Peste di nu potă ara,

Că ml-e dorn de gura ta, 
Gura’țl n’are
Așteptare,

n’aibă.*¥
Cine n’are multă urîtă, 
Vie la mine să-i vândă, 
Că eu am și ml-a ’ntrecutu; 
Cine n’are multă năcază. 
Vie la mine să-i lasă.
Că eu am și ml-a rămasă.

** *
Câte pasări suntU pe lume 
Tote cină și s’alină, 
Numai eu n’am ce cina, 
Nici unde mă alina.
Că ml-e cuibulă lângă drumă 
Călătorii ml-adună scrumă. 
Câți drumarl pe drumă trecea 
Toți în cuibulă meu svîrlea; 
Der unulă din graiu grăia: 
Oh tu mică păsărea, 
Mută-țl cuibulă d’acolea, 
Că-oiu veni’ntr’o seră beată, 
Țl-oiu afla cuibulă stricată. 
Der ea rău s’a supărată 
Și cuibulă și l’a mutată 
La mijloculă codrului 
Tocma’n țâra Turcului, 
Cuibulă bine și’lă tocmi, 
Și în densulă se-odihni.
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Turnătoria și fabrica de mașini a lui SCHLICK
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulu centrală: VI. Waitznerring 57. Despărțementulu pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 1696

MASINELE DE SEMENATU
,,TRIUMPH“

patentate ale lui Schlick

1699.

IHploma de
('ea mai mare

omîre. de aurii la
distincțiune:
concurența internațională 

de pluguri în Hatvas.
Pluguri pentru una brazdă patentate a lui 

Schlick pentru 2 și 3 brazde, Rayol. 2 premii 
dinteiu. Medalii de aurii și încă alte trei dis- 
tincțiunl.

Pluguri originale pentru o brazdă ale lui 
Schilck- și Vidats. pluguri pentru sapă și mo- 
șoroie. Extirpatore etc.
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Garnituri de treierată cu vaporu. Garni- 
turî de treieratu cu verteju (Gopel). <>

Mori pentru curățită, .Mori pentru măci- e> 
natu, Mașină pentru preparare de nutrețu etc. 1
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Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piaru beletristicii și enciclopedicii-liteiaiu cu îlustrațiuni. — Cursulu N.II. — Apare în 1 si lu <]i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice: apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru individiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. -— Prețulu de prenumerațiune pre amilii întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piaru bisericescu, școlarii și literarii — cu ilustrațiunî. — Cursulu XTV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/-> — 3'h cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoților!! 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- 
toi! și diverse ocasiuni, mai alesu funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulu de a- 
niănunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulfi întregii 
e 4 fț._ pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu altt patrulea esemplartt.
Alinieri de probă se trimit ii g ratisu ori-eui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr.—Transilvania. “Wț
----- < r=>-----

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

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paultt Hun- 
falvv despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuia 30 cr.

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Untt volumii de preste 26 cole. Acest 
optt de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesttt soiu apărute 
pănă acum — avendu și o notiță is
torică la fiă-care sfirbătore, care arată 
timpultt introducere!, faseie prin cart 
a trecuta și modul cum s’a stabilita 
respectiva sărbătore. Prețultt e 2 fi.

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

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețultt 
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. Prețultt 10 cr.

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

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

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruțu. Prețultt 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoștt. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioantt 
Tanco. Prețultt 30 cr.

Probitatea in copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețultt 10 cr.

Hermanu și Dorotea după AA”. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețultt 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dttpă Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioantt St. Șuluțtt. Prețultt 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin A’incențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretultt M. S. Regina Româ
niei. Prețultt 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Untt volumtt de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țultt redustt (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioantt Popii Reteganu. 
Untt volumtt de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, II, IU. IA’, cuprindtt matern 
forte interesante și amusante. Prețultt 
la tote patru 1 fi. — câte ima deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și cliemiă. Prețuită 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulu intuitivă în folosultt 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vttțătorilortt și a altortt bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanii, profesorii pre- 
parandialfl. Prețuia unui esemplarti cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămti 
vre-untt optl, întocmită după lipsele 
scoleloru nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îltt și recoman- 
dămti mai alesă directorilorîi și înve- 
țătoriloră ca celortl în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popii, profesorii la 
gimnasiulii din Năsttiidtt. — Manualii 
aprobata prin ministeriultt de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptultt de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioantt Buteanu, 
prof. gimn. Una volumtt de peste 30 
cole. Prețuia 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruța, profesorii. Optt aprobata .și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulu de 
dato 16 Dec. 1885 Nrit. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendii composițiunl de totii 
soiulii de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pdte întrebuința 

cu multtt folosii de cătrâ preoți, învă
țători și altl cărt urari români. Prețul ii 
1 fi. 10 cr.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilii Trifu profesorii preparan- 
dialti. Prețultt 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulu sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frmnostt ilustrată. Prețuia unui 
exemplara broșurata e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legata 
mai fina 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescfl. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— friunosa ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețultt unui 
esemplartt broșurata e 15 cr., — legatu 
22 cr., legații în pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmatu de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone Iru- 
mose Prețultt unui esemplartt spedattt 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi 
100 esemplare 5 fi. v.

Epistolia D. N. IsusO Christosfl. 
Prețultt unui esemplartt legattt și spe
dattt franco e 15 cr.
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Tipografia A. AlUREȘ1ANLi, Brașovu.


