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Schimbarea, ce s’a făcută sep- 
teniâna trecută în ministeriuld co
mună de resboiu din Viena prin 
retragerea contelui Bvlandt-Reidt 
și numirea generalului br. de Ba- 
uer ca succesoră ală lui, a dată 
ocasiune foiloru din Viena și Pesta 
de a se pronunța asupra activită
ții ce a desvoltat’o celă dintâiu 
în timpii de 12 ani, pentru ar
mată.

Contele Bylandt-Rheidt, care 
șî-a cerută dimisiunea numai din 
causa bolei sale, nu din altă mo
tivă, pote fi mulțumită în totală 
cu critica ce i se face. Eminen
tele lui calități și aptitudini, ca 
generală și ca ministru, suntă lă
udate și mai alesă se accentueză 
tactulă și dibăcia lui prin care a 
sciută se-șl câștige încrederea de- 
legațiuniloră, făcendu-le se voteze 
fără resistență creditele neapărată 
de lipsă pentru înarmări.

Unele foi centraliste din Viena 
mai accentueză și demnitatea, tac
tulă și precauțiunea, cu care con
tele Bylandt-Rheidt a sciută să 
apere interesulă și consciința de 
sine a armatei față cu mișcarea 
pasionată, ce a isbucnită în Un
garia în cunoscuta afacere Hentzi- 
.Tansky. Aceleași foi îi mai atri- 
bue ca unu mare merită, că a 
dată espresiune înaintea delegați- 
uniloru îngrijirei sale pentru ar
mată din causa „progresivei slavi- 
sări a instrucțiunei primare și se
cundare în Austria".

Organulă guvernului ungurescă 
„Pester Lloyd“ laudă pe Bylandt- 
Rheidt, pentru că în opera sa de 
reorganisare a armatei a sciută 
se evite conflictele și a lucrată 
totdeuna în deplină acordă cu fac
torii constituționali ai monarchiei. 
,.A sciută," (țice numita foia, By
landt-Rheidt în mijloculă dificul- 
tățiloră și ală fricțiuniloru, se dea 
armatei ce este ală armatei, iară 
ca să vină în conflictă cu spiritulă 
publică și constituțională. Armata 
nu mai ocupă o posițiune isolată 
de tote celelalte raporturi ale vi
eții de stată, ea fornieză aeji es- 
presiunea puteriloră ce se mani
festă în poporă și întră în cadmiu 
stăriloru constituționale. Meritulă 
de-a fi restabilită acestă echilibru 
este ală fostului ministru de r6s- 
boiu."

„Situațiunea“, adauge „Pester 
Lloydu, ,,e ac|I fotă așa de nesi
gură ca mai înainte, der în tim- 
pulă din mană nu s’a mai adausă 
nici ună elementă de nouă îngri
jire. Ori cum ar fi înse : Austro- 
Ungaria e pregătită de rSsboiu și 
acesta în mare parte este a se 
mulțămi contelui Bylandt-Rheidt... 
Ceea ce s’a putută face cu pre- 
cauțiune pentru apărare, s’a făcută 
deja de faptă..."

Mai puțină mulțămită cu acti
vitatea fostului ministru de răsboiu 
este organul stângei estreme „Egye
tertes". „Nu se pote nega", c|ice 
acestă fdiă, „că în timpulă câtă a 
fostă ministru contele Bylandt- 
Rheidt s’a desvoltată și întărită 
armata în multe privințe. Astfelu 
în acestă intervală corpurile sin

guratice au câștigată o anumită 
posițiă de sine stătătore, artileria 
s’a reorganisată și glotele s’au or- 
ganisată pe deplină... Și totuși 
nu putemă regreta sinceră retra
gerea ministrului de resboiu, pen
tru că elă n’a fostă omulă acela, 
care să fi putută insufla ună nou 
spirită oștirei și care se fi putută 
se-o facă se se alipescă de - spiri
tulă nou domnitorii, lăpedându-se 
de tradițiunile ei învechite".

După ce arată apoi, că numai 
o armată națională pote documenta 
acelă spirită și că contracjicerea 
ce se află în privința acesta în sî- 
nulu armatei comune se va pute 
odată amară resbuna, „Egyetertes" 
continuă așa :

„Nimicii nu e, ce ar pute se 
deștepte seu se susțină sentimen- 
tulii comună între membrii singu
ratici ai armatei, afară de disciplină 
și de credința cătră domnitoră. De 
altmintrelea domnesce o confusiune 
babilonică. Oficerulă nu înțelege pe 
soldatulă încredințată lui, de multe 
ori nu înțelege nici limba lui, nici
odată însă simțămintele lui. Ear 
pentru soldată oficerulă e străină. 
Ficiorulă maghiară are ca căpitană 
pe ună oficeră grănițeră, er colo- 
nelulă, de origine germană și cu 
sentimente germane, conduce regi
mente române. N’au sentimente 
comune. încă și noțiunea de pa- 
triă o înțelege altfelu unulu și alt- 
felă celălaltă. Ceea ce pote în
sufleți pe unulă îlă lasă rece pe 
celălaltă și oficerulă de multe ori 
își permite a lua în batjocură cu 
ușurință astfelă de lucruri, cari facă 
să bată cu focă inima soldatului. 
Subordinatulă se supune superio
rului său, pentru că trebue, der 
nu se supune cu simțămentulă. că 
totă ce-i poruncesce superiorulă 
e bună și la locă".

Așa se esprimă foia Kossu- 
thistă, pledând ca se se dea armatei 
o basă națională. Numai de ună 
lucru, forte capitală, uită ea când 
vorbesc-e astfelă. Uită că în Un
garia domnescă în modă cu multă 
mai bătătorii la ochi și cu multă 
mai îngrijitorii acele defecte, ce 
vrea se le afle numitulă cjiară în 
sînulă armatei comune. Ore aici 
nu se impune pretutindeni și tu
turoru idiomulă maghiară? Se pote 
înțelege ore aici în armata hon- 
vefliloră și în vieța publică a sta
tului mai bine subordinatulă cu 
superiorulă seu, țeranulă cu func- 
ționarulă, ca soldații cu oficerii în 
armata comună? Și unde învață 
careva limba poporului, ca se se 
pătă înțelege cu elă și se se potă 
întări astfelă sentimentulă comun? 
In armata comună se ține contă 
celă puțină de limba maternă a fe
ciorilor, der unde s® întâmplă acesta 
din partea administrației ungu
resc!? Și decă s’ar înființa o ar
mată națională maghiară, la ce 
ne-amă pute aștepta, după tbte 
cele esperiate, în privința senti
mentului comună, de care vor
bește „Egyetertes" ?

Pentru ca se se desvolte și în- 
tărescă acestu sentimentă comună 
atâtă în armată, ca și în stată, 
multe ară trebui sâ se schimbe 

cu totulă în monarchiă și mai a- 
lesă în partea de dincoce a ei. 
Trebue înainte de tote se se res- 
pecteze individualitatea fiecărui 
poporă și se i se facă dreptate 
printr’o egală împărtășire la înda
toriri nu numai, ci și la drepturi.

Scrisorea împăratului Fridericu 
cătră principele Bismarck.

Noulu împerată germană, cu 
ocasiunea suirei sale pe tronă, a 
adresată principelui Bismarck ur- 
mătorea scrisore:

Iubitulă meu principe!
Cu ocasiunea venirei mele la dom- 

niă, simtă trebuința de a me adresa 
cătră d-ta, servitorulu îndelungată multă 
probată și celă d’ânteiu ală părintelui 
meu care odilinesce în Domnulă. D-ta 
ai fostă credinciosulă și nedescuragiatulă 
sfetnică, care a dată scopuriloră politicei 
sale forma și a asigurată realisarea loră. 
D-tale atâtă eu câtă și casa mea sun- 
temu datori cu viuă recunoscință. De a- 
ceea ai dreptă să sen înainte de tote; 
care suntă vederile, care au să fiă ho- 
tărîtdre pentru atitudinea guvernului 
meu.

Disposițiunile constituționale și ju
ridice ale imperiului și ale Prusiei tre- 
buescă înahite de tote să se întărescă 
în stima și moravurile națiunei. De a- 
ceea sguduirile trebuescă câtă mai multă 
evitate, de ore ce acestea pricinuiescă 
adeseori schimbarea aședăminteloră și le- 
giloru statului.

Resolvarea problemeloră guvernului 
imperială trebue să lase neatinse funda
mentele cele tari, pe care a fostă pănă 
acum atâtă de sigură statuia prusiană. 
In imperiu, drepturile constituționale ale 
tuturoru guverneloru confederate trebu
escă totă ' așa de consciințiosă respectate 
ca și drepturile Reichstagului, der dela 
ambele se cere o egală respectare a drep- 
turiloră împăratului. Afară de acesta 
trebue să se aibă în vedere, ca aceste 
reciproce se servescă numai la mărirea 
bunei stări publice, care rămâne legea 
supremă, și ca trebuințele naționale nouă, 
neîndoiose, să fiă totdeuna pe deplină 
satisfăcute. Garanția necesară și cea mai 
sigură pentru resolvarea neturburată a 
acestoră probleme eu o găsescă înrmen- 
ținerea neslăbită a puterei armate a țărei 
a vitezei mele armate, și a înfloritor ei 
maiine, căreia prin dobândirea unoră 
posesiuni transoceanice i se impună se- 
riose datorii.

Amândouă trebuescă totdeuna men
ținute la înălțimea cunoscințeloră mili
tare și a perfecționărei în organisațiune 
care au făcută gloria loră și care asi
gură și mai departe destoinicia și suc- 
cesulă loră.

Sunt hotarîtă d’a conduce guver- 
nulă observândă în modă consciințiosă 
disposițiunile constituțiunei imperiului și 
țării. Acestea au fostă întemeiate de 
predecesorulă meu pe tronu cu înțelepta 
pricepere a trebuințeloru indispensabile 
și a problemeloră anevoiose ale vieței so
ciale și de stată, și ele trebuescă res
pectate de toți pentru a putea să’șl ma
nifeste puterea și efectulă binefăcătoră.

Voescă ca principiulă toleranței re- 
ligiose, de secuii ținută sfântă în dinas
tia mea, să servescă și d’acum înainte 
ca scută pentru toți supușii mei, ori care 
ax fi religiunea seu confesiunea loră. 
Ori care dintre ei are o egală parte în 
inima mea, c-ăcl cu toții, în modă egală 

au dovedită în dilele periculului depli- 
nulă loră devotamentă.

Unită cu părerile tatălui meu, voiu 
sprijini cu căldură tote tendințele po
trivite pentru a ridica prosperitatea eco
nomică a diverseloră clase sociale, d’a 
împăca interesele opuse și d‘a micșora 
după putință, neajunsurile inevitabile și 
acestea fără d’a deștepta speranța cum 
că ar fi posibilă ca prin intervenirea 
statului să se pună capătă tuturoră rele- 
loră societății.

Strînsă unită cu cestiunile sociale 
găsescă îngrijirea de educațiunea tine- 
rimei mai în verstă. Când ne gândimă 
pe de o parte că cultura mai înaltă tre
bue să străbată în cercuri totă mai largi 
trebue pe de alta să evitămă d’a crea 
pericole seriose prin semidoctismă, d’a 
deștepta pretenții pe cari puterile eco
nomice ale națiunei nu le potă satisface 
seu d’a lăsa nebăgată în semă problema 
educativă prin căutarea unilaterală a 
unui mare capitală sciințifică. Numai o 
generațiune crescută pe fundamentă să- 
nătosă, în simplitatea moravuriloră, va 
avea destulă putere de resistență d’a în
vinge pericolele care potă nasce pentru 
totalitatea în timpulă unei repede miș
cări economice prin esemplele unei vieți 
rafinate.

Voința mea este ca să nu se piardă 
nici o ocasiune d’a înrîuri în serviciulă 
publică ca să se înăbușe ispita pentru 
cheltuell neproporționate. Pentru orl-ce 
reformă financiară aprețiarea mea, liberă 
de orl-ce prejudițiu, este asigurată mai 
dinainte.

Autonomia administrativă acordată 
în stată asociațiuniloră mai mari și mai 
mici o credă folositore, der din potrivă 
dorescă să se cerceteze, decă dreptulă 
acordată acestoră asociațiunl pentru pu
nerea de imposite, care dreptă se eser- 
cită fală nici o considerațiune la sar
cina impusă în acelașă timpă de impe
riu și stată, nu îngreuiază peste măsură 
pe singuratici. Totă odată se impune 
chibzuirea, decă în organisațiunea auto- 
ritățiloră este admisibilă o schimbare 
simplificătore, prin care împuținarea nu
mărului funcționariloră ar face posibilă 
urcarea lefuriloră loră.

Decă se voră pute menține cu tăriă 
fundamentele vieții sociale, voiu ave o 
deosebită satisfacțiune când voiu vede 
în deplină desfășurare florea care ne pre- 
sintă în o măsură destulă de bogată arta 
și sciința germană. Pentru realisarea a- 
cestoră intențiunl ale mele, compteză 
pe dovotamentulă d-tale, atâtă de desă 
probată, și pe sprijinulă esperiințeloru 
d-tale.

D’așă ave parte, ca prin armonica 
conlucrare a organeloră imperiului, a 
devotatei activități a representațiunei na
ționale precum și a tuturoră autorități- 
loră, și prin conlucrarea tuturoru clase- 
loru poporațiunei să conducă Germania 
și Prusia la noua cinste în paclnică des- 
voltare.

Fără să țină semă de strălucirea 
fapteloră mari și gloridse, voiu fi mulțu
mită decă se va dice când-va de gu- 
vemulă meu că elă este binefăcătorulu 
poporului, folositoră țărei mele și o no
rocire pentru imperiu.

Berlină, 12 Martie 1888.
Ală d-tale binevoitorii

FridericO III.
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Pregătiri militare rusesc!.
„Pol. Korr.u e informată din Var

șovia, că unele stațiuni de căi ferate ru- 
sescl, care nu erau cuprinse în ordina- 
țiunea ce restrîngea transporturile mari 
de mărfuri, au fostă avisate acum tele
grafică să observe și ele acea ordiuați- 
une. In Ckievă se adapteză vagone de 
mărfuri, aședându-se bănci în ele, pen
tru eventuale transporturi de trupe. In 
Rovno se așteptă să soseseă pentru o 
mai îndelungată ședere guvernatorulă 
generală Drentelen.

După scirl demne de credință, sosite 
din BucurescI, trupele rusescl din ținu
turile Prutului au tostă sporite în modă 
considerabilă. In cercurile emigranților 
bulgari aflători în BucurescI se consi
deră ca apropiată ivirea unoră încurcă
turi, care ar trebui să atragă după sine 
intervenirea Rusiei în Bulgaria.

Mbrtea împeratului Wilhelm.
Cosciugulă de zincă, în care a fostă 

aședată împăratule Wilhelm, e făcută 
după modelulă cosciugului lui Friderică 
celă mare. înăuntru e căptușită cu pe- 
rinl îmbrăcate în mătase albă. Acesta 
cosciugă e aședatu într’altulă făcută de 
stejară și îmbrăcată cu catifea de mă
tase purpuriă, împodobite marginile cu 
broderii de aură curată. Mânerele co- 
perișului cosciugului în numără de optă 
suntă împodobite cu ornamente aurite, 
er mânerele aurite ale părții de josă a 
cosciugului în numără de dece suntă în- 
podobite cu capete de cultură și cu co
rone. Cosciugulă e de 2 metri 21 cen
timetri de lungă, 95 centimetri de înalt, 
la capă 1 metru de lată. Cu totulă 
cântăresce cosciugulă 10 măjl.

Nespusă de multă lume s’a dusă la 
Berlină ca să asiste la îmormântare. Un 
locă în tribune și la ferestri se plătea 
cu câte 50—100 de mărci, er pentru o 
ferestră „Unter den Linden“ (lângă pa
iață) 400 de mărci. S’au închiriată mai 
multe ferestre dela Cafeneaua Bauer cu 
câte 500 mărci. Pănă și pe coperișe 
s’au construită locuri. Călătorii cari au 
trasă în hotele „Unter den Linden“ au 
trebuită să-și închirieze pentru dânșii 
ferestrile dela odăi cu câte 100—200 de 
mărci, ori să părăsescă locuința. Materia 
pentru împodobirea teiloră (Linden) a 
costată 40 de mii mărci. Lucrările de 
ornamentare s’au încredințată la 12 firme 
din cele mai renumite. Casele de lângă 
tei au fostă decorate negru și lampele, 
care la îmormentare aven să ardă, îm
brăcate în zabrauică. Afară de acesta 
aveau se ardă și torțe.

Programulă înmormântărei: Trage
rea tuturoră clopoteloră. După prima 
tragere se aședă contele Stolberg la 
spatele scăunelului cu corona, ministrul 

Putkammer la ală celui cu sceptrulă im
periului. ministrulă Maybach la ală ce
lui cu mărulă imperiului, ministrulă de 
răsboiu Bronsart la ală celui cu sabia 
imperiului, ministrulă de justiția la ală 
celui cu lanțulă ordinului vulturului ne
gru, ministrulă Bdtticher la ală celui cu 
pălăria electorală și miniștrii Gossler și 
Scliolz la ală celui cu sabia electorală. 
Generalulă comandantă ală corpului de 
gardă Pape pășesce cu steagulă impe
riului la capulă cosciugului. Lângă elă 
stau cu săbiile scose generalii adjutanți 
Lehndorfl' și prințulă Radziwill. La pi- 
ciorele cosciugului pășescă generalii ad
jutanți, generalulă â la suite și deputa- 
țiunile regimentelor^ prusiane, bavareze, 
saxone, vurtembergiane și streine, ală 
căroră șefă a fostă împăratulă.

In timpulă serviciului divină infan
teria da salvele reglementare. Cosciu
gulă se ridică apoi de 12 coloneii de pe 
estradă și se transportă la carulă fune
bru, urmată de cei amintiți mai susă .și 
de alțl oficerl. Optă oficerl de stată 
majoră conducă caii carului apucândă 
frânele, și alțl patru capetele postavului 
negru. Generali portă cerulă (baldachin) 
peste cosciugă. Urmeză apoi conductul cu 
trupele, înaintea căruia de asemene merg 
trupe. In timpulă binecuventărei preo
tului, artileria dă 101 tunuri. Procesi
unea merge pănă în Charlottenburg, 
unde se face înmormântarea.

SCIRI1E plLEl.
Părecliia regală română, mergendă 

spre Berlină, a trecută pe la Pesta. La 
gară o aștepta viceconsululă română 
Stamatiadi (consululă generală Fara e 
bolnavă;, secretarulă consulatului Poruțiu, 
consilierulă de polițiă Pekary, directo- 
rulă căiloru ferate Blazovits, inspectorii 
superiori Hitbner și Leitner etc. Regele 
și Regina României nu s’au scoborîtă din 
trenă, ci au primită pe cei cari 11-au 
eșitu spre întâmpinare în salonulu va
gonului. Regele purta haine civile negri, 
Regina o haină de doliu și a vorbită 
mai multă timpă pe ferestră vagonului 
cu o damă străină, care’i îmânase Ma
iestății Sale o scrisore cu marginele 
negri.

* *Ministrulă ungurescă de comunica- 
țiune a dată ordină, ca imediată să fiă 
suspendați din posturile loră toți acei 
funcțiunarl ai căiloră ferate ungurescl, 
chiar și cei din Croația, cari nu sciu per
fectă limba maghiară.

Semne de tristă misiune culturală!

Doi locuitori din Cisnădidra au pac- 
tată cu ună agentă, avendă de gândă 
să emigreze în America, însă așa ca mai 
târdiu eră să se întorcă în patria.♦♦ *

Din causa epidemiei de vărsată (bu- 
bată) ce bântue în Djakovar și în îm
prejurime, autoritatea comitatensă a in- 
terdisă cu ocasiunea serbării jubileului 
Episcopului Strossmayer ori-ce aglo
merare de omeni. Pe teritoriulă comita
tului Verocze, de care ține Djakovarulă, 
suntă 563 persone bolnave de vărsată, 
dintre care 79 au murită.

♦ >: s*;
„Unirea11 spune, că gurernulă română 

a făcută la trei fabrici din străinătate o 
comandă de 75.5,000 chilograme prafă 
de pușcă. „La Liberte roumaine11 anunță 
că consiliulă sanitară superioră ală ar
matei a făcută o importantă comandă 
de instrumente de chirurgiă pentru ser- 
vițiulă armatei. Ș:* *

Se afirmă cu hotărîre, că Marele 
jmiiicipe și succesorii ală tronului ruscscă 
se ra căsători eu prineesa de Muntenegru, 
fiica principelui Nicliita. împăratulă e 
decisă, se dice, ca să schimbe în acestă 
privință legile familiei împărătesei în 
sensulă, ca succesorală tronului numai 
o princesă ortodoxă să ia de soțiă, și 
anume din Grecia, Serbia. Muntenegru 
ori România. * Ș: *

Relativă la critica violentă, ce a 
făcut’o „T. R.“ din Sibiiu asupra con
certului dată de d-lă C. Georgescu în 
sala seminariului , Andreiană11, ună amică 
din Aradă comunică „Tribunei11 urmă- 
torele reflecsiunl: „N’am fostă de față 
la concertulă d-lui Georgescu în Sibiiu. 
ca să mă potă pronunța asupra succe
sului ce a avută elevulă absolventă ală 
conservatorului din BucurescI. Der fiindă 
d-lă Georgescu în Aradă, mai mulțl 
prieteni ne-amă adunată într’una din se
rile săptămânii trecute, așa pe nesciute, 
la casa d-lui Pagubă, unde avurămă oca
siunea de a audi pe d-lă Georgescu cân- 
tândă acompaniată de d-șora casei, Hor
tensia. D-lă Georgescu nu e celebritate 
artistică, der nici mediocritate, încâtă să 
facă rușine neamului românescă, după 
cum îlă descrie foia sibiiană. Etă critica 
ce-i face d-lui Georgescu o foiă de spe
cialitate, „Doina11, din BucurescI în nu
mărată său 32 din 1885: „Sâmbătă în 
15 Decemvre a avută locă la Ateneu 
concertulă dată de d-lă C. Georgescu, 
cântărețulă, ală cărui nume cetitorii l’au 
vădută adese pomenită în cronicele 
nostre. Eroulă serei a fostă necontes
tată concertantele, a cănii voce frumoși 
de baritonă a cântată o seriă de arii, 
care tote au fostă bine primite. Astfelă 
A la vita che ta rida din Ballo in mas- 
ehera și il balen del tuo sorriso din Tro- 
ratorc“, căreia, fiindă bisată, i-a urmată 
ună valsă cu cuvinte: „Noptea lumindsă“ 
de(Neumann, apoi aria r Toreadorelui- din 
Carmen, pe care publiculă asemenea a 

bisat’o cu stăruință, neslăbindă pe bie' 
tulă cântăreță, pănă ce nu l'a făcută să 
audă .și una din composițiile sale, Elena1", 
romanță scrisă pe versurile lui Bolinti- 
neanu din romanulă celebru ală poetului. 
Programa s’a încheiată cu „7V validă 
măriiu, pe care d-lă Georgescu a tre
buită, cu totă lungimea poesiei, să o re
pete, după cererea stăruitore a publicului, 
care mai cerândă să o audă încă odată, 
a rămasă mulțămită cu „Dormi, adormi^. 
Amândouă aceste romanțe suntă ase
menea opera d-lui Georgescu, care e 
ună plăcută compositoră. Succesulă ob
ținută mai alesă de melodia „Pe validă 
mării“, ne îndreptățesce să credemă, că 
decă d-lă Georgescu și-ar îndrepta ac
tivitatea și aplicațiunea cu tbtă sîrguința 
asupra composițiunii, ar pute realisa cu 
timpulă succese marlu. Așa recomandă 
publicului română revista artistică și li
terară „Doina11 pe elevulă conservato
rului din BucurescI, d. C. Georgescu. Și 
cei cari amă audită pe d-lă C. Geor
gescu, deși numai în cej’că mai îngustă, 
familiară, nl-amă încredințată, că foia 
sibiiană îi face o mare nedreptate11.

Reuniiiiiea agricolă româna din comitatnlfi 
Sibiinlni,

La 1 i13i Martie șl-a ținută prima 
sa ședință Comitetulă Reuniunei române 
agricole din Comitatulă Sibiiului. S’a 
denumită secretară d-lă notară comita
tensă Ștefană Stroia, cassaru d-lă Al. 
Lepu, comptabilă d-lă P. Ciora. S’a ho- 
tărîtu a se cere dela Associațimiea tran
silvană ună locală pentru ținerea ședin- 
țeloră. pentru păstrarea archivei, a co- 
lecțiuniloră de modele și de sămențe 
etc. Membrii înscriși suntă deja peste 
o sută. Programulă proiectată cu pri
vire la activitatea Reuniunei pentru 1888 
e forte interesantă. Mai vertosă s’a ac
centuată importanța economiei viteloră 
și producțiunii nutrețului, prăsirea de se- 
mânțe mai bune, păstrarea spicoseloru 
etc. etc. Etă unele din mijlocele ce se 
voră aplica la eseeutarea programului :

li Excursiiml prin comune și ținerea 
de prelegeri și demonstrațiunl practice 
asupra cestiuniloră din programă, cari 
voru fi însoțite de convorbiri și desba- 
terl, la cari pote lua parte activă ori 
care membra.

2; Publicarea în diare, eventuală 
în broșuri, a prelegeriloru ținute și dis
tribuirea broșureloră.

3; Distribuirea gratuită de unelte 
practice, de sîmburl de pome, de sâmențe 
și de surcei nobili.

4) Arătarea cum să se folosescă 
uneltele și mașinele agricole.

5) Arangiarea de mici exposiții, cari 
la începută voră fi cu totulă locale și 
numai în comunele mai de frunte.

Se vede din acestea, că Reuniunea 
acesta are să aducă cele mai mari fo- 
lose pentru agricultorii români. Ajute-i 
Dumnedeu!

FOILETONULU^GAZ. TRANS. u

DICȚIONARU POPORALU.
Cuvinte românescl din jurulu Năseudului, de 
popotă grăite și totu pentru poporu alcătuite.

Adunate de dascălulu Iidiu Jiugnariu. 
(Urmare din Nr. 261— 265 din rG. T.“ nnulu trecută.)

412. Mătăhală=mută.; femeiă prostă.
413. Cojăscă=belescă, despoiu.
414. Rmirara—mielă ori iedă mică, a 

căruia rânză se folosesce pentru 
închegarea laptelui.

415. Ciuciurigare. (ea verbă)=tragere de 
pără ori de urechi.

416. Cioroblâ=ealu rău și bătrână.
417 Mi diftucscă—trui satură de ceva d. e.

de came etc.
418 Diftire, diftescă -sfătuescu: îndemnă;

dau ansă.
419 Poș»ta.r/t'(=pâne de grâu tăiată stru- 

jale și uscată pe hornă.
420. Z)fli(/t7«=năcază ; greutate; supă

rare : învinovățire. Pentru acesta 
dabligă numai d-tale am de a-țl fi 
mulțămitoră!

421. Hăpălueseu=bat& ca cânii, latru.
422. Drâglă—eph bătrână și rău îngrijită. 
423 Faptii=bube mici ca vărsatulu (va

riola;, ce se facă pe copiii cei mici.

Notă. Contra faptului se aplică des- 
cânteculă împreunată cu următdrea cere
monia :

Se ia o bucată de pănură aspră cu 
care se frecă morbosulă — sera lângă 
focă. Acesta se repețesce de 5 ori după 
olaltă, er a 6-a oră se scutură pănura 
în focă, în vreme ce baba boscorodeșce 
următorulă descântecă de faptă:

„EșI faptă nesădită,
Faptă rătăcită,
Faptă înfocată,
Faptă turbată,
Faptă spulberată,
Faptă de multe fețe,
Faptă de multe crețe,
EșI din spate, din piciore,
Că pe X rău îlă d6re!
EșI bubă leneșă,
Bubă grabnică,
Bubă de jupăitură,
Bubă de pocitură,
Buba bubeloră
Cu puii ciumeloră
De 99 de feliurf,
De 99 de leacuri !u

424. Molmăescu- grăescă nădușită, în
chisă — pe nașă.

425. A se mohni=a se strica, a se îm
puți, a’șl pierde gustulă de mai 
înainte. Țl-am spusă să scoți carnea 

afară la răcore, că vedl, aici e caldă 
și se mohneșce !u.

426. CWfdH=unghiară; cotlonă.
427. Be(r7«^«=flăcău; păeurară crescută 

în afundimea silheloră, în creerii 
stânciloră.

428. Budășlău=om& blăstămată, mișelă, 
care umblă de ici colea.

429. <7orr«=gaură în pămentă, vizuină.
430. Niilaxetti=om& de mirare, espusă 

batjocurii; scumpii, giuvaere.
431. Hăbătică pl. hăbăticurl = mâncare 

slabă, rău pregătită.
432. Fleșaru==fieiwt., melenă, holteiu.
433. C6rdmî=curcubeu; semi-cercă.
434. B((cș(iv1=împlere, îndesare. L’am vă

dută mergendă cu buzunarele buc- 
șite de mere!

435. jBi<fydf»i>scft=nebunescă pe cineva 
de capă, îlă aducă în strîmtore, 
în perplesitate. De aici adjectivulă 
„7nd<7aOU=confusă, perplesă, eșită 
din sărite.

436. 77o)7(o7«/ff=împodobită, chitită în- 
framsețată.

Nu te, bade, horliola,
Că cămeșa nu-i a ta, 
Că-i din sată
De căpătată,
Mulțime cui ți o-a dată!“

437. Pălălac=par& de focă.
Și de-ar fi lumea de pae 
I-așă da focă și pălălae;
Der așa lumea-i de petră
Și nu pote arde’ndată!

438. Brădănașă=})radu, arboră ce cresce 
pe munte
Brădănașu îngemănată, 
Fire-ai, bade, blăstămată!
M’ai iubită și m’ai lăsată
Ca pe-ună dobitocă la gardă etc.

439. JtiZdmâ=jale; supărare, tristeță.
— „Ai de grijă măi boresă,
Că vine domna crăesă
Cu trii steaguri de mătasă:
Unulă roșu ca foculă,
Unulă negru ca corbulă,
Unulă albă ca omătulă;
Celă roșu-i a bătălie,
Celă negru a jălănie 
Și celă albă a bucurie!11.

440. Răsf(icd=părău, apă mică. — Băsto- 
cesci(=abată apa de pe patulă său.

441. Bulboni(ă= vale, părău, răstocă; 
gârlă.
Tăiai două, trii mlădițe
Și’mpletii o vârșuliță
Șl-o puseiu în bulboniță;
Șl-o puseiu sera la stele
Șl-o scoseiu plină de mrene.

[Va urma].
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Inundări.
Din causa apeloră mari s’a suspen

dați! comunicațiunea pe unele căi ferate 
din Ungaria.

Intre stațiunile Aradu și Ara dulii - 
nou a încetată comunicațiunea, din causă 
că sloii mari de ghiață amenință podulti 
de peste Murășă. De asemenea s’a în
treruptă comunicațiunea în Ardealu din 
causa apeloru mari pe linia Mur6șă-Lu- 
do.șă—Țagulă-mare—Budatelecă.

In Cubiuulă inferiorii apa a prici
nuită pagube mari. Șoseaua dintre Cu- 
bină și Criaja e nepracticabilă din causa 
glieței celei multe ce a adus’o apa; 300 
de lucrători suntă ocupați cu curățirea 
șoselei. In case a pricinuită mari daune 
apa ridicândă podela în susă, distrugândă 
mobila și ducend’o cu ea. precum și pro- 
visiunl de-ale traiului: unele case suntă 
așa de stricate. încâtă s’a ordonată d<5- 
rîmarea loră.

In Timișora, Begulă a inundată pieța 
principală, Stradele bisericei și Begului, 
promenada dela țgrmure, Fabriculă ș. a. 
Din ținutulă Ciacovei suntă inundate 
1000 de jughâre.

Din Alba-Iulia se comunică, că Mu- 
reșulă cresce. Se iau mesurl contra inun
dării orașului.

Din Galiția încă se anunță inundări 
în mai multe părți.

,.MISERII.“
Sub titlulu acesta descopere 

„Ellenzek41 în articululu seu de 
fondii dela 14 Martie durerile de 
care șuiere „Kulturegylet"-ulu. Etă 
cum stă lucrul ii. după numita foiă:

In adunările „kulturegyleU-ului, când 
e vorba de a se aduce hotărîrl asupra 
câte unei sume de 20—30 fl., se nască 
nisce dispute atâtă de mari, încâtă mem
brii adunărei se pomenescă la urmă că 
și-au consumată timpulă cu lucruri de 
acestea bagatele în detrimentul^ aface- 
riloră mai importante. Causa este mi- 
seria: nu suntă bani, er banii câți suntă, 
suntă pre scumpi și de fotă pri puțini în 
raportă cu destinați unea acestei reuniuni. 
Decă ministrulă comună de resboiu ar 
ave trebuință să ’i se cose lină nasture 
(bumbă) cu tortă pe ună rocă de luxă 
ală lui, acestă nasture, dice „Ellenzek,44 
o-ar costa pe țeră mai multă, decâtti în
treita avere a r,Kulturegitlet“-ului. E ună 
lucru revoltătorii, după „E-k44, că celei 
mai însuflețite mișcări naționale maghiare

'"'■dealu nu i-se vină ațâța bani, câtă 
'f ă pentru unu singurii nasture cu 
f"" numitului ministru.

j A miseriă : In filialele „kulturegy- 
"•i au începută a se ivi „aparițiunl 

Par0’clre periculose.44 Acestea au în- 
CePutQ.g luereze în unele privințe după 
Cllln aie capulă, fără aține contă de 

prescrierile statuteloră. cari ordonă ca 
filialele să lucreze în cosonanță cu cen
trală. Unele filiale speseză banii pentru 
pomii de Crăciună și pentru altele. 
S’au întâmplată cașuri, că filialele sub 
firma „Kulturegylet“-ului au aranjată 
baluri, concerte și alte petreceri ; banii 
incitrși cu acestea ocasiunt i-au pipată 
și nici măcară raportulă despre sumele 
ineurse nu l’au trimisă „kulturegylet44- 
ului centrală. Pentru aducerea unei 
armonii în activitate, „E-k44 sfătuesce pe 
kulturegyletiștl să-și iade învățătură e- 
semplulă cum procede ministeriulă de 
culte, care a spesată milione fără a ave 
efectulă avută, și acesta 'din causă că 
în biuroulă lui nici odată n’a fostă și 
nici astădl nu este statorită o direcțiune 
națională-politică. Numai totă cârpesce 
ici, colea, la cererea deosebițiloră ins
pectori de scole, s’a uitată numai la în
vățătură și nu la scopulă învățăturei, 
n’a lucrată du <ă ună scopă consciu de 
sine. „Kulturegylet4:-uld inse abia decă 
are atâtea mii, câte milione are ministe- 
riulu de culte. Să bage de seină deră 
ce se facă cu banii.

Mai mare miseriă i-se face „Kultur- 
egylet“-ului din partea bisericei calvine. 
„Kulturegylet44-ulă vre să-i dea ei aju
toră, ea însă nu primesce: îșl teme au
tonomia. Ea nu vrea să primescă con
dițiile lui, elă nu vrea să și le primescă 
pe ale ei. De aci s’a iscată mănia. Ur
marea acestei mânii e: Numerose comu
nități bisericescl calvine recurgă după 
ajutorulă „KulturegyleD-lui, acestuia însă 
manile îi suntă legate, nu pote să le 
dea ajutoră, căci autoritățile bisericescl 
au protestată în contra acesta. Elă pri- 
vesce cu tristeță la suferințele} acestei 
biserici și după putere ar ajuta-o, der 
nu pote. Preotulă și învățătorulă cal
vină nu primesce ajutorulă „Kulturegy- 
letu-ului, căci îșl pierdă oficiulă...

Atâta de-ocamdată. Voru mai 
fi abună-semă și altele ascunse, 
pe cari acum nu le scimu, der le 
vom sci mai târejiu. Presemnele 
flascului generalii se arată. Mise- 
riile șl-au aflatu aci celu mai pro
ductivă tărîmu pentru a cresce și 
înflori, căci la de acestea suntă 
norocoși „patrioții.44

Deocamdată constatămîî, că 
kulturegyletulu n’are nici atâtea 
mii 16—7 mii fl.) câte milione are 
ministerulu unguresc.u de culte și 
instrucțiune.

întâmplări diferite.
Capulu de porcu. Lui George Sa- 

muilă Burcea din Șura-mare i-a dispă
rută deimădile ună porcă ca de vr’o 15 
fl. Gendarmeria din Sibiiu urmărindă 
pe nisce țigani ambulanți, cari pe când 

s’a furată porculă se aședaseră cu cor
turile la capătulă satului, dete peste ei 
lângă Slîmnică și la țiganulă Nicolae 
Căldăraru găsi o parte din capulă por
cului. Țiganulă a negată, că e capulă 
porcului furată, der bănuelile suntă mari 
și așa fii dusă la judecătoria de cercă 
din Sibiiu.

împușcare prin ferestră. In sera de 
2 Martie pe la orele IO3 ( o împușcătură 
pătrunse prin terestra casei lui Iduă Stă- 
nuleță din Elbacă. Sburăturile intrară 
într’o bârnă deasupra patului. Stănuleță 
eși repede afară și cu ună vecină se 
luă după nisce urme pe zăpadă, care-lă 
duseră pănă la casa lui Vasilie Tocai. 
Acesta istorisi, că servitorulă său Si- 
meonă Bucșană s’a întorsă tocmai a- 
tuncl acasă și s’a culcată îndată. Bucșană 
negă ânteiu, der păzitorulă de nopte îlă 
întâlnise tocmai înainte de atentată pe 
uliță și întrebându-lă, că ce caută așa 
târdiu pe uliță. Bucșană răspunse : „Du-te 
înlături, căci altfelă te culcă la pămenttt ; 
eu ne mă temă nici de judele, nici de 
100 de gendarml.“ Bucșană fii predată 
judecătoriei cercuale din Nocrigă.

Literatură.
Ce costau cărțile românesci la înce- 

putulii secuiului curentă ? Cetimă în „Lu- 
minătorulă44 sub titlulă de mai susă: 
„Am găsită o notiță, într’ună esemplaru 
ce mi-a venită a mână, din cartea „Ca- 
tavasieriu grecescă și românescă,44 tipă
rită în Sibiiu, la Ioană Bart, anulă 1803 
cu aprobațiunea lui Ioană Popoviciu. vi
carii generală. E tipărită în formată oc
tavă (va se clică formată mică, de bu- 
sunară, bunăoră cum suntu abecedarele 
scolariloră, când o colă comuuă de hâr
tia o împăturămă de facemă din ea optă 
foi adecă 16 pagine). Literile suntă 
mici, garmondă cum le numescă tipo
grafii. Cartea conține 232 de pagine, 
adecă 14’2 cole. Ecă notița din cesti- 
une : „Acesta carte este a lui popa Treile 
Theodoroviciu, paroculă Utvinului, în 
19 Iulie anulă 1814 și l’am cumpărată 
cu 2 cliible de ovâsă dela Ar... (nele- 
gibilă).44 Așader cartea nu era nouă 
ci vecliiă și din a doua mână, când a 
cumpărat’o cu 2 chible Preotulă „Trefle,44 
— fie iertată, și-I suntemă recunoscători 
pentru notiță, — anevoie va fi fostă ro
mână, când dice despre carte „l’am cum
părată.14 In cuvântulă neligibilă nu 
suntă acele litere, din cari s’ar putea 
descifra vorba „ardeleni44 cum se numiau 
pre atunci librarii noștri ambulanți, și 
prin minare nu se pote conclude că ar 
fi cumpărată cartea de a dreptulă dela 
atarl librari, caii dealtmintrea încă ane- 
voiă ară fi putută sâ facă întrebuințare 
de atâta cantitate de ovăsă. — Decă 
simtă scusațl bătrânii, că au fostă căr
țile așa scumpe, de n’au putută înainta 
întru învățături, cum ore ne vomă scusa 
noi, când astădl cărțile se vândă cu pre
țuri bagatele ?!

NECROLOGU.
Septimiu Michalescu. doctorandă în 

medicină dela facultatea din BucurescI, 

după grele suferințe a încetată din vi- 
eță MercurI în 2 Martie, la 6 ore p. m., 
în etate de 27 do ani, fiindă asupra ul
timului esamen de doctorată. Serviciulă 
funebru se va celebra Vineri în 4 Mar
tie, la 2 ore p. m., la cimitirulă Siuesca, 
unde se voră a.ședa rămășițele pămân- 
tescl. Acestă durerosă perdere o anunță 
rudeniiloră, amiciloră și cunoscuțiloră, 
inconsolabila soțiă cu trei fii, bătrânii 
părinți, frați, surori și cumnațl.

Craiova, 3 Martie 1888.
Fiă-i țărîua ușoră!

♦
Teologii gr. cat. de Gherla cu inima 

plină de durere anunță adormirea în 
Domnulă a iubitului confrate Petru II- 
niczki, teologă de cutsulc ală III-lea, ur
mată după ună morbă greu de peptă, 
suferită cu resignațiune creștinescă pro- 
vădută cu sf. Taină a Eucharistiei, în 15 
Martiu a. c. st. n. dimineța la 5 ore, în 
anulă 23 ală etăței sale. Osămintele de
functului se voră aședa spre răpausă în 
17 Martie d., m. la 4 ore în cimitirulă 
gr. cat. — Eră S. Liturgiă pentru ador- 
mitulă se va celebra în 19 Martie la 8 
ore în capela episcopescă.

Gherla, la 15 Martie 1888.
Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine

cuvântată !

Cursulu la bursa de Viena
din 17 Martie st. n. 1888.

Renta de aură 4"/„................................... 96.75
Renta de hârtiă 5%................................... 83.45
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 148.75
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (2-a emisiune) . . 123.75 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune! . . 108.50 
Bonuri rurale ungare ...... 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Banatu-Timișă . . . 103.60 
Bonuri cu cl. de sortare........................103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.60 
Bonuri croato-slavone.............................103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 77.40
Renta de argintă austriacă .... 79.15
Renta de aură austriacă........................109.20
LosurI din 1860   131.75
Acțiunile băucei austro-ungare . . . 858.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 270.50 
Acțiunile băncei de credită austr. . 269.25 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungărescă............................................. 99.25
Imprnmutulă că premială ungurescă 122.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului...........................................123.25
Galbeni împărătesei ........................ 5.99
Napoleon-d’orI.............................................10.04
Mărci 100 împ. germane..........................62.35
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95

Ciirsulft pieței Brașovu
din 19 Martie st. n. 1888

Bancnote românesci Cump. 8.47 Vend. 8.48
Argintă românescu . „ 8.44 p 8.48
Napoleon-d’orI . . . „ 10.02 J, 10.05
Lire turcescl . . . ,. 11.34 11.37
Imperiali................... „ 10.34 p 10.37
Galbinl................... „ 5.88 11 5.92
Scris, fonc. „Albina“6",, „ 101.- 11 102.—E.II/r n r ° /0 „ 98.- îl 99.—
Ruble rusescl . . . ,. 101.— 102.-
Discontulă .... 6 •—S°/o pe ană.

Logodnă.
D-lîî George Navrea și D-.șora Maria 

Gămulea fidanțațl.
Intr’ună ceasu bună !

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

T
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COHCUBStJ.
Pentru ocuparea următoreloru posturi de notari cercuali, și 

anume:
1. In cerculă notarială Branulu interiorii, de care se ținu 

comunele Brană. Predealu și Soliodoltt. care este dotată cu salariu 
anuală în bani parați 400 ii., cuartiră liberă; apoi paușală de can
celaria 16 ti. și paușalu pentru înc.ăli|itulă cancelariei 30 11.

2. In cerculu notarialu nou creată, „Poiana Merului41, de 
care se țină comunele Poiana Merului și Holbacu, care este dotată 
cu salam anualii în bani parați 400 fi., cuartiră liberă ; apoi paușală 
de călătorie 30 ii., paușală de cancelaria 18 fi. și 6 stânginl metrici 
pentru încăl(]itulu cancelariei.

Terminulu de concursă pentru aceste 2 posturi se defige pe 
16 Aprilie a. c. inclusive, eră cțilele de alegere se determină pentru 
cerculă notarială dintâiu numită pe 19 Aprilie a. c. în cancelaria 
comunală din Brană; er pentru celu de aîă 2-lea pe 26 Aprilie a. 
c. în cancelaria primăriei comunale din Poiana Merului, totdeuna 
la 10 ore a. m.

Doritorii de a câștiga aceste posturi suntă invitați ca să ’șl 
înainteze suplicele înzestrate cu documentele, cari dovedescă cuali- 
iicațiunea recerută prin art. de lege I din 1883 § 6; negreșită pănă 
la terminulă mai susă ficsată, cu atâta mai vertosă, pentru că su
plicele întârdiate nu se voră lua în considerare.

Brană, în 12 Martie 1888.

qOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC  

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

O o 
8 
O o o o o o o o o 
s 
o o o o o o o o o o OOOOQOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOO0

IOSIF GAVORA
Pentru lucru eminentă și gusta bum! la esposițiunea regnicolară din 1885 din 

Budapesta, distinsa cu medalia cea mare a esposițiunii.

iW* In Budapesta, strada Văczy Nr. 17. “W
Recomandă obiectele necesare pentru

ajustarea, bisericiloru și capelelorii
cele ce sunt provedută în abundanț-ă pentru prețurile cele mai moderate, si lucrate 

câtu se pote mai frumosu, anume:
cu

și

reuniuni de înmoi-- 
mentare.

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc. 

etc.

Odăjdii felon
altele, după ritulu

gr. orientalii.

Prapori și stindarde
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolă, 
reuniuni industriale, re
uniuni de cântări și

B*" Primescu repararea hainelorii vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
prețuri moderate.

e*1 Cusături cu aurd, argintă și mătasă și haine bisericesc!, cusute cu firă de auru, 
argintă și mătasă.

Dantale bisericesci. Invelitore de prestolu. Mărfuri bisericesc!. Damaste etc.
Punetualitnten mi-o potu adeveri prin mai multe Mute «le epis

tole «le ■■ecunoMciiiță.
Cataloge de prețuri la dorință trimită libere de post-por 179.30—14

Alesandru Belle,
3—1 protopretore.

Numere singuratice clin „Gazeta Transilva
niei" ă 5 cr. se potu cumpera în tutungeria I. Gross, 
în librăria Nicolae Ciurcu și Adolf Albreclit.

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI, piară beletristicii și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 iți 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră 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 totă nisuesce a întinde tuturoru indivicfiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 A., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

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

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

UtF* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvăr. — Transilvania. "Wr

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

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silasi. — Partea I. Paulu Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulu 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și HI. Prețulu broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura III. 30 c’ 
" *— wreună 1 fi.

' "Sci 1° * 

din emigrarea lui Drago.ști. Novelă is
torică națională. Prețuit! 20 cr.

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

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuit! 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de
Goethe, traducțiune liberă de Cons- 

Prețuit! 50 cr.
■'’ă în 5

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulu 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învSțămentulu intuitivă în folosul!! 
elevilor» normali (preparandiall), a în- 
vgțătorilon! și a altorti bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanti, profesori! pre- 
parandialtl. Prețuit! unui esemplarâ cu 
porto francați! 1 fi. 80 cr. v. a. In li-

calculărei în scola poporală pentruft* 
vățătorl și preparandl. Bro.ș. I. sttsâ 
de Gavrili! Trifu profesorii prepaan* 
diali!. Prețuit! 80 cr.

cu multfi folosft de câtrâ preoți, iu 
țătorl si alțl cărturari români. Preț 
1 fi. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de v 
suri funebrall, urmate de iertăcb 
epitafiă ș. a. Prețuit! 50 cr.

Carte conducetore la propunr-a


