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Intre nesfârșitele măsuri, ce se 
iau mereu <le cătră guvernanții 
noștri spre a maghiarisa totă vieța 
și totă comerciulă în stătu, este 
fără îndoielă una din cele mai grave 
și amenințătdre aceea privitore la 
documentele, ce se alătură la ce
rerile de întabulare în cărțile fun
duare.

Foia oficială din Pesta publică 
cu data de 9 Martie a. c. o ordi
națiune a ministrului de justițiă, 
prin care se interzice primirea de 
documente la cărțile funduare, cari 
nu voru fi scrise în limba maghiară, 
seu cari nu voru fi presentate în 
traducere legalisată maghiară.

încă în Martie anulă trecută 
s'a plânsu preotulă română din 
Zalnocă în foia nostră, că autori
tățile justițiare de acolo respingă 
actele presentate loră cu acluse în 
limba română, cerendă ca aceste 
să se facă în limba maghiară. Așa 
încă în anulă 1886 i s’a respinsă 
de cătră oficiulă orfanalu unui lo- 
cuitoră română din Zalnocă ce
rerea de întabulare pe unele rea
lități, din causă că i s’a fostă ală
turată unu „estrasă de cunuuiă“ 
în limba română. S’a pretinsă dela 
petentu ca estrasulu de cununiă 
se’lă alăture în traducere legalisată 
maghiară, dându-i-se ună termină 
de 30 de cțile, și avisându’lă, că 
după espirârea acestui termină, 
decă nu va presenta traducerea 
maghiară, se va șterge prenotarea 
despre intrarea acteloră la acelă 
oficiu.

In acelașă ană i se întâmplă 
acelașă lucru unui altă Română. 
In anulă următoră, 1887, unui lo- 
cuitoră totu din Zalnocă, care, vo- 
indă se ștergă de pe moșia sa o 
hipotecă, a alăturată la actele fă
cute în limba maghiară ună estrasă 
matricularu în limba română ’i s’a 
respinsă cererea a limine cu obser
varea, că estrasulă trebue să fiă 
tradusă mai întâiu în unguresce.

Va se fiică c’ună ană înainte 
încă, oficiile judecătoresc! din co- 
mitatulă Selagiului au pusă în 
practică ceea ce se cere acum 
prin memorata ordinațiune a mi
nistrului de justițiă.

Au voită negreșită cei dela 
guvernă se încerce mai întâiu 
cum merge cu impunerea limbei 
maghiare relativă la documentele 
menite pentru cărțile funduare. 
Bieții locuitor! din Zalnocă, ca și 
mulț! alții, ce erau să facă, când 
eraînjocă averea loră? S’au dusă 
la notarulă publică și i-au cerută 
se le facă traducerile reclamate 
Sentru plată. Acesta a încuragiatu 
pe guvernanți și după ună ană 
și-au fiisă, de ce se nu mergă pre
tutindeni, cum merge în Sălagiu?

Și cum și-au fiisă, așa au și 
făcută. Ministrulă de justiția Fa- 
binyi, care se laudă, că are în ve
dere numai interesele unei justiții 
drepte, a lăsată se fiă împinsă de 
curentulă nenorocită ală maghia- 
risării și a scosu la ivelă ordina- 
țiunea din vorbă, fără a se gândi 
ce perturbațiune grozavă va pro
duce ea în raporturile private de 

avere și de comerciu ale cetățe- 
niloră.

Pentru esecutarea punctului 12 
(§ 76) ală art. de lege din 1886 
privitoră la aclusele pentru căr
țile funduare, dispune ministrulă 
de justițiă sub Nr. 947, 1888 în 
§ 11 și 12 precum urmeză:

Tote acele documente, cart for- 
meză basa unei intabulărl în cărțile, 
funduare, simtă a se scrie în limba 
statului. Documenteloru, car! voră 
fi scrise în altă limbă, trebue să li 
se alătureze o traducere maghiară 
făcută de ună translatoră judecă- 
torescă seu de ună notară regescă, 
care a depusă jurământă și pen
tru limba documentului respectivă.

Asemeni traduceri legalisate, 
pe car! este a se însemna în frunte : 
„telekkonyvi hasznâlatra“ (spre în
trebuințare în afaceri de carte fun- 
duară) suntă libere de timbre și 
suntă datori a le face și estrada 
atâtă translatorii judecătorescl ju
rați, câtă și notarii regesc! pu
blici, cari au depusă jurămentulă 
pentru acea limbă, decă li se voră 
plăti tacsele mai moderate pre
scrise mai josă.

Aceste traduceri nu e permisă 
să fiă folosite în alte afaceri de- 
câtă numai în cele privitore la 
cărțile funduare.

Decă cereriloră de întabulare 
nu li se alătură o traducere lega
lisată maghiară a documentului 
scrisă în altă limbă (decâtă în cea 
maghiară,) atunci cererea — decă 
nu resultă chiar din cuprinsulă ei, 
că trebue să fiă respinsă — este 
a se anota pe cartea funduară, 
respective pe făia corăspunfiătăre 
a acluseloru pentru cartea fun
duară, spre a se arăta rangulă și 
ordinea ei. Totodată este a se a- 
visa petentulă, ca se presenteze 
traducerile legalisate ce lipsescă, 
în termină de 15 fiile după pri
mirea a visului, care termină nu 
se mai p6te prelungi și este a ’i 
se observa petentului, că decă va 
trece acestă termină fără ca se 
presenteze traducerea, cererea sa 
se va respinge și anotarea după 
rangă și ordine a ei se va șterge 
ex officio.

Acestui avisă este a i se ală
tura originalulă documentului, ce 
trebue se fiă tradusă, împreună cu 
numerulă protocolului de intrare 
și cu sigilulă oficială.

De altmintrelea petentulă este 
îndreptățită de a cere traducerea 
prin judecătoriă, decă va depune 
înainte tacsa de traducere ; acesta 
se p6te însă cere numai în peti- 
țiunea de întabulare.

In fine ordinațiunea înșiră tac
sele de traducere și timbrele, ce 
suntă a se solvi.

Acestă ordinațiune ce ia nisce 
măsuri atâtu de monstruose , prin 
cari se aduce o nespusă pertur
bare nu numai în vieța naționali- 
tățiloră nemaghiare, ci și în între- 
gulă sistemă de legi, căci vină în 
conflictă nu numai cu legea de 
naționalitate încă in vigore, ci și 
cu legile cari garanteză autono
mia bisericeloră, va întră în vi
gore deja la 1 Aprilie 1888.

Cu-o grabă, ca și când ar sta 

se se perdă țera, decă nu se voră 
alătura traduceri maghiare la ce
rerile de întabulare, ministrulă or
donă o schimbare atâtă de afundă 
tăietore într’ună intervală numai 
de două săptămâni.

Ori care ar fi fostă însă inter- 
valulă, niciodată prelungirea lui 
nu putea să justifice faptulă în
suși, prin care se calcă și ulti
mele resturi ale dreptului de limbă 
ală cetățeniloru nemaghiari, faptă, 
care nu’șl află părechiă nici în 
statele cu regimă absolutistică.

Pentru afil nu vomă întră în 
discusiunea amănunțită a urmări- 
loră, ce le va ave pentru poporă 
ordinațiunea desă amintită. Vomă 
întreba numai, ce-o se fiă de a- 
verea și de interesele vitale ale 
comerciului în acele ținuturi, de 
esemplu, unde nu se află în mari 
distanțe nimeni, care să scie un
guresce, și ce-o să fiă de bieții ță
rani ai noștri, decă voru fi avisațl 
în viitoră, când este în jocă ave
rea loră, ca să le tălmăcescă do
cumentele acei notari streini, cari 
li se impună de cătră pașalele de 
prin comitate. Și ce controlă va 
ave bietulă țărână, care nu cu- 
nosce limba, că traducerea s’a și 
făcută esactu fără a aduce vre-o 
știrbire dreptului său? Ore măsura 
din vorbă nu pote deschide porta 
la cele mai mari abusuri? Gândi- 
tu-sa ministrulă de justițiă la tote 
aceste? —

Scrisorea d-Ini deuutatQ Micliailu PoDoviciu
(■Atril președintele dietei nngare.

D-lă deputata al ti Caransebeșului 
MichaihX Popoviciu, fiindă invitata de 
președintele camerei deputațilora din 
Pesta ca în intervală de 14 dile să’șl 
presinte mandatulă său, i-a adresata a- 
cestuia următorea scrisore :

Onorabile Domnule Președinte!
După ce devenii alesă depu

tată ală cercului de Caransebeșă, 
am îndreptată sub datulă de 22 
Fauru o dechiarațiune cătră casa 
representativă, care dechiarațiune 
a fostă comunicată și prin foi, 
der care D-ta, Domnule Președinte, 
precum vădu din raportulu des
pre ședința dela 3 Martie a. c. 
nici măcară a o insinua casei re- 
presentative n’ai binevoită, măr- 
ginindu-Te d’a însciința numai a- 
tâta, că informată fiindă prin 
ministeriulă de interne despre ale
gerea mea. după ce terminulă le
gală de 15 cjile a trecută, m’ai 
provocată ca să-mi presentez cre- 
denționalulă.

Nu potă se sciu, decă este în 
dreptulă președintelui casei repre- 
sentative, ca acte trimise la adresa 
casei, după propria sa vedere, să 
le presinte seu să le rețină?

De altcum nici nu intru în e- 
saminarea cestiunei, deore-ce este 
lucrulă casei representative d’a 
sci, respective de-a statori, dreptu
rile președintelui său. Și d’aceea 
pând vină a răspunde la prețuita 
provocare din 2 Martie, mă măr- 
ginescă a respica, că raportându- 
mă la motivele, ce le-am desfășu
rată în amintita mea adresă că- 
trâ casa representativă, conformă 

dechiarațiunei mele d’acolo, re
gretă a nu fi în posițiunea d’a-mi 
presenta credenționalulă cum mi 
se cere.

Primesce, Te rog, espresiunea 
deosebitei mele considerațiunî.

Orșova, în 18 Martie 1888 st. n.
Michailii Popoviciu, 

deputății dietalG aleșii în cerculâ 
electoralii Caransebeș^.

Depărtarea generalului Boulanger.

Punerea generalului Boulanger 
în neactivitate a trebuită să pro
ducă 6re-care mișcare în cercurile 
din Francia, simpatice fostului mi
nistru de răsboiu. Etă ce i se scrie 
din Pariau fiiarului „Kolnische 
Zeitung“ în acestă privință:

Deputății, cari simpatiseză cu 
Boulanger și ceilalți prieteni ai 
lui desvăltă o mare activitate. 
Despre disposițiunile celoră din 
provinciă circulă felurite scirl, din 
cari s’ar pute conchide, că aceste 
disposițium nu suntă nefavorabile 
ministrului de răsboiu de odinioră. 
De6re-ce gen eralulă aprobă în totă 
forma mișcarea începută în favo- 
rulă său și ia parte fățișă la con
sultările amiciloră săi, se pare cu 
totulă basată pe adevăru împăr
tășirea foiei „Rappel", că guver- 
nulă va convoca unu consiliu de 
investigare, pe care’lă va întreba, 
decă nu trebue, ca Boulanger să 
fiă cu totalii depărtată din armată.

In partida radicală începe a se 
face o ruptură completă, deore-ce 
Clemenceau a începută a păși îm
potriva lui Boulanger. — în adu
narea ținută de cătră partisanii 
generalului în 16 Martie n. pentru 
formarea unui comitetă republi
cană, care să întocmescă ună pro
testă națională, s’a proiectată ună 
manifestă, care are a se afișa în 
tote comunele din Francia. — In- 
naintea redacțiunei diarului „ Co
carde “ se adună cătră seră o cetă 
destulă de numerosă de partisani 
de ai generalului, care silia pe 
trecători să strige: „Trăescă Bou
langer!“ Cei ce nu voiau să strige 
erau amenințați cu bătaiă, ba 
chiar și atacați.

Boulanger a adresată corpului 
ală 13-lea, comandată pănă acuma 
de dânsulu, următorulă ordină 
de (|i:

„O disposițiune a președintelui 
m’a pusă în neactivitate. Vă pă- 
răsescă așaderă, repășindă dela 
comanda mea. Sunt convinsă, că 
atunci, când va pretinde apărarea 
țării, voiu afla în voi aceiași os
tași bravi, pe cari am avută pri- 
legiu a-i cunosce în timp de pace

SCIRILE JLI1JLE1.
Directorulă foiei nostre, d-lfl Dr. 

Aurel Mureșianu și Redactorulu, d-lft 
Ștefană Bobancu, au plecată cu trenulă 
de aseră la Clușiu, spre a se înfățișa 
înaintea juriului în causa proceselor^ de 
pressă intentate „Gazetei Transilvaniei“ 
de cătră procurorulti din Tergulft-Mură- 
șului pentru delictulă de ațîțare din causa 
articuliloră de fonda publicați în nume- 
rii 176 și 179 ai anului trecută. Numiții 
domni suntă însoțiți în călătoria loră de 
dlă advocată din Brașovă Simeoniî Da- 
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mianu, care a luată asupra sa sarcina 
de apărătoră.

** *
Cu privire la pertractarea proceseloru 

de pressă ale LGaz. Transilvaniei,u ce se va 
ține mâne, Miercuri, 21 Martie n. ladrele 9 
a. m., „Kolozsvâr" scrie, că publicului 
’i se permite asistarea numai cu bilete de 
intrare. Aceste bilete, spune numita foiă, 
se voră da în nuntirii delimitată, și insi
nuările pentru primirea loră suntă a se 
face la secretarul^ președintelui de tri- 
bunală. Pertractarea se va ține în lo
calului Tribunalului r. (palatulă Bânffy).

Ore numai tema de îmbulzelă să fi 
provocată pe domnii din Clușiu la luarea 
acestei disposițiunl ? — Vomă vede!

Jfc* ’!>•
Representauța orășenescă din Deșiu 

a luată în dilele acestea hotărîrea defi
nitivă de a da pentru residența episco
piei gr. cat. din Gherla teritoriulă de 
lângă Someșă. Acum nu mai rămâne 
așader decâtă zidirea edificieloră nece
sare și strămutarea numitei residențe e- 
piscopescl dela Gherla la Deșiu. Așa ne 
spună foile uugurescl.

* ♦
Proprietarii fabricei de postavă dela 

Azuga (în România), audindă de înche
ierea miei convențiunl comerciale cu 
Austro-Ungaria pe basa tractatului de 
comerciu cu Germania, au adresată ca- 
merii de comerciu din BucurescI —după 
cum spune „Curierulă Financiară" — o 
petițiune, prin care ceru a interveni pe 
lângă guvernă pentru ca taxele ce se 
voră adopta în tractatulă eventuală cu 
Austro-Ungaria să nu fiă în nici într’uuă 
casă mai mici ca cele arătate și cerute 
de ei, căci la casă decă taxele n’ară fi 
destulă de mari, esistențafabricei ar fi peri
clitată. Autorii petițiunei mai arată că 
au înființată fabrica în 1887 și că basațl 
pe tarifulă autonomă au cheltuită 700 
mii franci, în scopulă de a concura cu 
industriile similare din Transilvania, care 
trăiau pănă la răsboiulă vamală din pie
țele române.

Cine din Brașovă va fi păcălită pe 
„Pester Lloyd" nu scimă, destulă că 
etă ce scrie despre serbarea dela 3(15) 
Martie: „Și în Brașovă s’a serbată
acestă di și încă pe lângă participarea 
generală a poporațiunei, ceea ce pănă 
acum n’a fostă. La multe edificii ale o- 
rașului fâlfăe tricolore naționale."

Ei bine, poporațiunea nemaghiară 
nici n’a sciută de acestă serbare' și ste- 
gurl ungurescl n’a fostă decâtă unulă: 
la casina ungurescă.

*
Ni se scrie, că în comuna Tarjan 

de lângă Crișiu, locuită de Români și 
de Unguri, la alegerea primarului toți 
locuitorii au vrută s’alegă unanimă pe 

ună Română. Judele cercuală însă cu no- 
tarulă s'au opusă și așa au împedecată 
alegerea, der de altă parte au trâmbițată 
prin foile din Oradea-mare, că s’au răs
culată Valahii tfellâzadtak az Olâhok; și 
de aceea nu a putută fi alegere, pe cei 
mai buni de gură dintre poporă i-au 
încliisă, între aceștia : 7 Maghiari, 1 Evreu 
si 1 Română, di umilii, și cu tote astea 
totă Valahii „s’au răsculată'"

Etă prin ce manopere caută să se 
acopere ilegalitățile organeloră adminis- 
trațiunii.

* 
Jț *

La adunarea festivă a Academiei or
todoxe din Cernăuții au luată parte : Emi
nența Sa Metropolitulă Dr. Silvestru Mo- 
rariu, Excelența Sa Br. Pino, primarulă 
orașului Cernăuți cav. de Kochanowski, 
mulțl domni și multe dame. Din ra- 
portulă publicată de academia ortodoxă 
vedemă, că ea are 23 de membri ono
rari, 2 membri fundatori, 2 membri eme- 
ritați, 11 membri sprijinitori, 49 membri 
ordinari și 13 membri estraordinarl. Bi
blioteca Academiei ortodoxe conține 331 
de opuri și 312 broșuri. Pe masa cabi
netului de lectură a Academiei ortodoxe 
se află 35 de foi, er averea ei se speci
fică cu suma de 406 fl. 36 cr.

♦M A
Ministrulă ungurescă de agricultură, 

industria și comerță a concesă comunei 
Agârbici din comitatulă Ternavei-marI să 
țină în fiecare ană două tergurl anuale, 
la 5 Maiu și la 3 Decemvre, ori, fiindă 
sărbătore în una din aceste dile, să le 
țină târgurile în aceleași dile din săptă
mâna viitore. * ♦ *

Marele clopotti alu Meiropoliei din Bu
curești a fostă pornită Luni dela Pe
sta pentru a fi dusă în capitala Ro
mâniei. Elă va fi în curendii instalată 
lângă tunulă de pe dealulă Metropoliei. 
Clopotulu are o greutate de 8140 kilo
grame, er accesoriele sale suntă grele 
de 12,410 kilograme. Sunetulă acestui 
clopotă se aude, pe liniște, la 20 kilo- 
metre.

* +
F. W. llaiffeisen, primarulă din Hed- 

dersdorf lângă Neuried și întemeiătorulă 
casseloră de împrumută, ce portă numele 
seu, a murită.

Inundări.
Mai vîrtosă în Ungaria inundările au 

causată pagube mari. Crișulă albu și 
Crișulă negru au eșitu din alviele loră; 
24,000 de jugăre se află sub apă. Ora- 
șulă Bekes-Csaba este espusă celui mai 
seriosă periculă, o parte din elă este deja 
sub apă. Comunele Gerla și Pustelecîî 
suntă inundate. La 15 1. c. apa a in
trată în camerile castelului Vanldieim, 
familia contelui abia șl-a putută mântui 
vieța, înotândă pe plute la uscată.

Seghedinulă, în urma topirei repede 
de zăpadă, se află deja încunjurată de 
apă. Mare parte din semănăturile de 
tomnă suntă înămolite. Mai mulțl locui
tori, mai vîrtosă de pe la vile , au ră
masă fără locuință. Pagubele suntă con
siderabile.

Parte însemnată din comuna Gilad, 
de lângă Ciacova, este inundată; nume
rose căsl s’au ruinată, că'Ja 8000 jugăre 
se află sub apă. Pericululă e în cres- 
cere.

Din Hodmezovâsârhely se scrie, că 
la vre-o 3000 de jugăre se află inundate ; 
între acestea se află cele mai bune lo
curi și o mulțime de vii.

Mai mari pagube au causată inun
dările în ținutulă Sătmarului. Someșulă 
a acoperită câmpurile, sloi de gliiață de 
mărimi colosale au ruinată mulțime de 
căsl și clădiri economice. A patra parte 
din orașulu Szatmar - Nemeti a fostă 
acoperită de apă. Mulțl au rămasă 
fără casă fără masă. Se ciedea, că peri
cululă va înceta, der în sera de 16 Mar
tie baterea clopoteloră semnalară ivirea 
unui periculă și mai înfricoșată. Apa a- 
menința acum cu inundare chiar și cele 
mai principale strade ale orașului. Lo
cuitorii îșl căutau refugiu prin etagii și 
coperișele caseloră. Jumătate din orașă 
este încă sub apă; locuitorii suntă scoși 
la uscată pe luntri și scânduri de plute. 
Ca la 200 de edificii s’au ruinată cu de- 
săvîrșire. Mai mulțl omeni au fostă îne
cați. Paguba causată în vite și altele 
încă nu se pote sci; ea însă e forte mare 
și pericululă în continuu amenință.

Amenințată este și Timișora, mai 
puțină amenințată este Seghedinulă și 
Poj unulă.

Intemplări diferite.
Nuntă înecată. Din Neoplanta i-se 

raporteză lui „Egyetertes" despre o ca
tastrofă grozavă următorele : „La înce- 
putulă săptăniânei trecute, când gliiața 
peste Dunăre se părea a fi încă tare, o 
societate de nuntași în 16 cară voiră 
să trecă dela Salancamen peste Dunăre. 
Ghiața însă subțiată de apă nu putu su
porta greutatea și întrega societate de 
nuntași a dispărută fără urmă în Dunăre. 
In societate se aflau și doi preoți ser- 
bescl.

Păcatele beției. Ună zidaru din Si- 
biiu vrendu să bea rachiu dintr’o sticlă, 
o schimbă cu alta din apropiere în care 
era esență de leșiă. Zidarulă bău și a 
doua di muri.

Focă. La 16 1. c. a isbuciită focă 
în comuna Gușterița de lângă Sibiiu. 
Au fostă prefăcute în cenușe 12 clădiri 
economice împreună cu mai multe vite 
și deosebite rechisite economice. Pagu
ba se socotesce în 5000 fl. Păgubașii 
suntu 4 Români, 6 Sași și 2 Țigani.

Literatură.
„Convorbiri literare", Nr. 12 dela 1 

Martie are următorulă sumară: Vasile 
Alexandri, studii istorice, literare și bi
bliografice asupra vieții și opereloră sale 
(urmare.), de George Bengescu. — Fldrea 
sdrelui finei, de Ștefană Cocoveanu. — 
Cronica musicală a orașului Iași, de T. 
T. Burada. — Ionă istețulă, de V. A. 
Urechiă. — Melancolia; Icdne din vieță; 
Sonetă (poesii), de N. Volenti. — Cre- 
dut’ai ore? ;poesiă), de A. C. Cuza. — 
Silviei, Sonetă ipoesii), de Ionă N. Ro
mană. — Bibliografia. — Corespondență. 
- Tabla de materii pe an. XXI.

Revista „Convorbiri literare" termi- 
nândă cu acestă numără anulă alu 21-lea, 
la 1 Aprilie intră prin urmare în alu 
22-lea ană. Din causa acesta editura și 
administrația Socecii <C- Teclu din Bucu
rescI (Strada Berzii 96) atrage atențiunea 
amiciloră literaturii și în deosebi a ve- 
cliiloră abonați ai susă disei reviste, că 
la începutul ă unui period ă nou este de 
dorită, ca abonamentele să se facă câtă 
mai neîntârziată. Prețulă abonamentului 
pe ană pentru Transilvania, Bucovina și 
Ungaria 15 lei.

A PEtt'.*)
Ună bine-meritatu poetă alu nostru 

a disă:
„Româuulă de nu ’nveță din lume 

e perdută."
„Ca moșulă o viâță a duce — a 

trecută."
Decă cândva aceste versuri și-au a- 

vută înțelesulu loră, apoi în împrejură
rile presinte, când națiunea română este 
espusă la atâtea furtuni amenințătore, 
de bună semă îșl au înțelesulu.

E unu adevără constatată, că o na
țiune numai prin sciiuță. care-o eman
cipezi, pote fi mare și tare. Numai decă 
va înainta în cultură, decă va progresa 
pe calea sciinței conformă spiritului tim
pului presinte, va pute susta și ocupa 
locă în istoria poporeloră. Ună poporă, 
care și astădl se radimă pe tradiționala 
dicală: Cum au trăită părinții, moșii și 
strămoșii noștri, și noi vom trăi", astădl 
nu se mai pote număra între celelalte 
popore civilisate. c-i e ștersă cu totulă 
din șirulu acelora. Acelă poporă, con
formă disei poetului : clin lume e pierdută.

A<|I însă, mulțumită ceriului și spi
ritului de vieță ală națiunei române, care 
mai multe vecurl prin vitrega sorte fu 
osîndită la orba nesciință și crudulu ser- 
vilismu, ’i s’au f'rentu cătusile de fieră 
în care era deținută. AdI sorele bine- 
făcetoră ală sciinței și peste națiunea 
română îșl răversă radele sale.

Școla este foeulariulă de cultură a 
poporului, din ea și prin ea ’șl primesce 
elu sciințele necesare, în ea înveță cu- 
noscințe folositore: numai în ea și prin

*) Toți onorații domni redactori ai foiloru 
românesc! suntu rugați cu totu respectulu a 
reproduce acestă apelă.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS. " 
~(6)

DICȚiONARU POPORALU.
Cuvinte românesc! (lin juruit! Năseudului. de 
poporu grăite și totu pentru poporti alcătuite.

Adunate de dascălul u Iuliu Bugnariu. 
(Urmare din Nr. 261265 din „G. T.“ anulu trocutu.)
441. J/afrofescî’(=grămădescă, apăsă la 

pămentă.
442. DiAaft<esci<=bontănescă, facă ceva 

să sune; argăsescă, tăbăcescă.
443. l»d«rjrîre=îngrășare ; eșire din piele. 

De când trăesce bine a începută 
copilulă meu a se îndârji.

444. Gorgană=\'&\& strimtă, îngustă și 
cârnită.

445. Gâlciurosii-ă=QmA scrofulosă, bol
navă la grumacjl.

446. Lepeteșu—omii mișelă, neluată în 
semă, fără pică de omeniă, lipsită 
de tăria caracterului morală și a 
simțăminteloră nobile.

447. Surcalău=cmn de drotă ori de fieră 
anume făcută pentru de a destupa 
pipa, când nu se răsuflă.

Pe alocurea „surcalăulii^ se mai nu- 
mesce și „sulhacă".
448. ParZf=omu pleșuvă, fără pără pe 

capă.

449. Corșagil - diareiă, durere de pântece; 
răsbire.

450. Hospcescu=dorniu dusă cu diulica 
întregă, stau a nu mă mai tredi.

451. Șterțu—O botă cam de unu metru 
de lungă, carea la ună capătă este 
crăpată măruntă, și se folosesce de 
cătră ciobani, în scopulă d’a mes
teca jâutița în căldare, ca să nu 
se ardă, când aceea este pe focă.

452. Pamatului—o bâtă lungă cam de 
ună stânjinu, carea la ună capătă 
are legate mai multe pâțâene (frunde 
de porumbă). Cu pămătuhulă se 
curățesce hornulă de funingină.

453. Ifc/<<7»<7d=muiere urîtă, prostă, hâdă. 
Uită-te la cea bohăndă, cum se 
caută și se strâmbă să vadă câtu-i 
de mândră!

454. Jupescă= bătu, lovescă, maltrateză, 
vexeză. Pe alocurea sub „jupescă" 
se înțelege a beli, a despoia de 
piele.

455. Dz<«<wscjt<—năcăjescă, batjocurescu, 
ciufuluescu.

456. Dt<cwcz7tl-ă=:năcăjită; miseru; vai 
de capulă lui!

457. C'ories««=dau îndemnă, dau ansă, 
stimuleză.

458. Ardstoescw=arătu, mă arătă, pășescă 
înainte cu ceva plană.

459. Jî(/a=turtă de f'ărină din sîmburl 
de bostană fiertă la focă.

460. J>trofCf=tăieței de formă pătrată, 
fierți în apă și oloiațl.

461. Mogâldeță—ma.m'nA&, mămuiață, nă
lucă, arătare, iasmă.

462. jP«r(pîl=mânză mică, tunsă la comă 
și la codă.

463. Shășnicti—mânzii de 2—3 ani; cos- 
trușă.

464. Cotrengii, hodrengă=firă grosă de 
cânepă, care nu se edee pănă tomna.

465. Cătină—cățea, haită.
466. 77a(7a&e<rcd=barabou, cartofă, piciocă 

pere de pămentă, napi, crumpene, 
colompere etc.

467. C'dfani<=bolovan, petră mare, stâncă.
468. Tăpșami=}.octi plană, aședată, fru- 

mosă.
Unguresce-omă învăța,
Când Ungurii-oră număra:
Câtă lână-i p’ună cârlană,
Câtă iarbă-i p’ună tăpșanu.

469. Calindroiii=omfL miseră, săracă, ca
lică, năcăjită.

470. Z««(Zî((’SC»=frămentă, apăsă, trân- 
tescu. Ce mai zucălueșcî atâtă cele 
haine.

471. Grdsrior?<-((=grăsuțu. grasă: plină 
de vieță.
- De-i lua-o mai frumosă 

Dumnedeu țl-o ție’n casă; 
De-i lua-o mai grăscioră 
Dumnedeu să țl-o omoră, 
Țărna să-i fiă ușdră,
Ca o pietricea de moră, 
Ca să fimă amendoi eră!

472. Mozocă =grămadă; dâlmă, movilă. 
A aflată o mozocă de bani; i-a fă
cută pe amendoi mozocă, adecă

grămadă.
473. BfcștescH—răgușăscă, amuțescă, nu 

potă vorbi.
474. PZcjfrscu=desbină, desghinu. desfac, 

cadă josu pe gliiață cu ună picioră 
înedee și cu unulă încolo.

475. Dororăescu=strică, ciorbuescă, în- 
vechescă d. e. c-arulă, plugulă etc.

476. Tărbăeescu—tr&escă cu cineva în 
bine ori rău.

477. Pingele—petece, cârpiturl.
— „Der’opinca?... Incă-i bună!
Hei, hei, hei! Pingele nuoi 
La botină’ml faci — creștină, 
Să bați „hora" și de „doi!".

(D. V. P.)

|Va urma]> 
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ea se pote ridica la nivelulă culturei 
moderne.

Deci, după a mea părere, basa la 
acestă operă măreță, la cultivarea și des- 
voltarea poporului nostru, a națiunei 
nostre românescl, în prima liniă e con- 
credută simpliloră gregari ai națiunei ro
mâne — învctțătoriloru. Datorința nostră, 
a învățătoriloră, der este, ca să ne ni- 
suimă din răsputeri a satisface acestui 
scopă nobilă. Să ne îngrijimă adl mai 
multă ca totdeuna de crescerea și des- 
voltarea culturală a multă cercatului 
nostru poporă, pentru care avemă să 
dămă semă înaintea întregei națiuni și 
înaintea cerescului tribunală.

Pentru de a ajunge mai cu ușurință 
și mai sigură la acestă scopă măreță, în 
mai multe locuri vedemă înființându-se 
coruri de plugari, biblioteci poporale; 
în massa mai cultă — înțelegi! inteli
gența nostră — vedemă înființându-se 
felurite associațiunl Hterare etc., cari tote 
au menirea de a lăți cultura între po
poră, de a-lă mai deștepta din letargia 
nesciinței, și a-lă apropia de ținta 
dorită.

Subscrisulu încă, ca ună pre modest 
gregară, de multă am dorită și dorescă 
să potă satisface acestei datorințe sânte 
și astfelu în ăstă ană uium decișii ca, a- 
farâ de tinerea regulata a scoici cuotidiane 
și de repctițiune, se începu a ține și cu po
porală, cu adulții în etate deda 15—60 ani, 
cu bărbați, juni și bătrâni deopotrivă, 
prelegeri în totă săptămâna: peste veră 
Dumineca și în sărbători, er peste ernă 
3 seri, dela orele 7—9, când și așa cea 
mai mare parte petrecă timpulu în pe
treceri nefolositore, pe a casă, seu în șe- 
dătorl, seu chiar și în cârciumă la băuturi.

Comunicându acestă intențiuue cu 
bine meritatulă nostru bărbată, d-lă An- 
dreiu Cosma, mare proprietară îu locă 
și actualminte directorele institutului de 
credită, „Silvania2 în Șimlău, cu d-lăpro- 
topopă locală, Ioană Gallu și cu coopera- 
torele acestuia, d-lă Augustină Ossianu: 
Aceștia îndată au binevoită a-ml su- 
curge cu ajutorulă loră, atâtă morală, 
îndemnându-i pe poporenl la realisarea 
acestei întreprinderi salutare, câtă și ma
terială, procurându-ml ună numără fru- 
mosă de rechisite de învățămentă.

Fiindă deci avisată poporulă prin 
d-lă protopopă locală despre acesta, și 
totă odată despre aceea, că aceste prele
geri li-se voră ține gratuită din partea mea, 
nu după puțină încordare, nl-a succesă 
de amă înființată așa numita școlă adultă 
de seră, care luându-șl începutulă, spre 
mulțămirea nostră, e cercetată regulată de 
unu frumoșii numeric de poporă, unde apoi 
se deprindă în cetită, scrisă, socotelă, 
cântă și alte sciințe folositore.

Avendă însă lipsă forte mare de 
cărți de totă categoria: sciențifice și po

porale, și roindu a înființa și aici o bi
bliotecă pentru jioporă der noi ne fiindă 
îu stare materială așa de bună, ca să o 
putemă înființa prin propriele nostre 
puteri, prin acesta cu totă respec- 
tulă și din inimă apelezu la gcnerosulu a- 
jutoril și părtinire a fiă-căruiu Română, 
căruia ’i zace la inimă desvoltarea cul
turală a poporului nostru, rugându-mă a 
fi părtinită și sprijinită în acestă între
prindere, fiă cu bani, fiă cu cărți de cari 
avemă mai mare lipsă., prectmi: cărți 
sciențifice, istoridre morale, religiose, e- 
conomice, poesii și balade poporale, po
vești , novele, romanurl potrivite etc. 
Nu cu mai puțină încredere și respectă 
apeleză îndeosebi la On. dul. Redactori și 
Autori români, rogându-i a ne trimite 
din lucrările d-loră opuri, foi beletristice, 
economice etc.

Tote ofertele marinimose voră fi bine 
primite și se voră chita la timpulă său 
pe cale diaristică. Ofertele, fiă în bani, 
fiă în cărți ori diare, să se trimeță fran
cate la adresa președintelui senatului sco
lastică locală, la M. On. dn. protopopă 
Ioană Galii! în Supurolă de susă (p. u. 
Also-Szopor. Szilâgy megye).

Supurulu- de susă, (Selagiu) 8 Mart. 1888.
Din încredințarea senatului scolastic :

Michailu liobișiu,
învețătoru gr. c. local, și notarulu sena

tului școlară.

Convocare.
„Reuniunea română de gimnastică și 

de cântări din Brașovă va ține adunarea 
sa generală Duminecă în 13 Martie v. a. 
c. în localulă de probe ală secției de 
cântări (Strada Scheiloră, casele domnei 
E. G. Ionă;, la 3 ore p. m. La acestă 
adunare se învită d-nii membri ai „Reu- 
niunei“ nostre a participa în numără 
câtă se pote de mare, de ore-ce neîn- 
fățișându-se maioritatea membriloră, adu
narea va trebui să se amâne pe Dumi
neca proximă.

Brașovă, 6 Martie v. 1888.
Coinitetulu.

Sciri polițienesc!.

Sâmbăta tracută s’a găsită „La 
Sorc“ o manta de ploe femeescă și ună 
pardisiu de ernă legate într’ună servetă 
însemnată cu literile I. B. 12, cari o- 
biecte au fostă de bunăsemă rurate. Ho- 
țulă pote le-a pusă acolo de mai nainte, 
der încă n’a avută ocasiune să și le ia. 
De drece proprietara mantalei de ploe 
s’a aflată deja, resteză acuma a se face 
cunoscută numai în privința pardisiului 
și a șervetului, avisându-se proprietarii 
loră, ca să înttebe la capitănatulă ora
șului.

Duminecă s’a furată dintr'o curte 
din cetate ună „bicicle.11 Proprietarulă 
din negligență, îlă rădimase de părete 
după portă. Furulă pană acuma nu s’a 
descoperită.

Pe promenada castelului (străjei) 
s’a găsită ună inelă de aură. Păguba- 
șulă poftescă a se adresa la căpitănatulă 
orașului.

Convocare.
„Reuniunea învățătoriloră țrom. gr. or. 

din Districtulă ală X-lca Brașovă ală 
Archidiecesii gr. or. a Transilvaniei“ va 
ține adunare generală estraordinară pe Vi
neri în 18 Marții' a. c. st. n. la 10' 
ore a. m. în gimnasiulă română din Bra
șovă, la care suntă invitați prin acesta 
a participa toți P. T. Domnii membri ai 
acestei reuniuni.

Obiectulă de pertractare în acestă 
adunare va fi: Gestiunea edării pe anulă 
III a foii pedagogice a acestei reuniuni; 
„Scola și Familia*.

Din ședința comitetului centrală al 
reuniunei învățătoriloră rom. gr. or. din 
Distr. X Brașovă, ținută la 26 Febru
arie 1888 st. v. în Brașovă.

St. Iosifu. I. Bariu,
preș. secretară I.

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

Berlină, 20 Martie. In mesagiulu 
regescu cătră dieta prusiana noulu 
domnitorii promite o observare con- 
sciențidsă a constituțiunei, împre
unată cu păstrarea neștirbită a au
torității coronei. Mai departe se 
esprimă speranța, că se va pute 
ajunge scopulu supremu, care este 
prosperarea patriei, printr’o conlu
crare comună și plină de încre
dere a coronei cu administrațiu- 
nea țSrei. In line noulu domni
torii promite în modu serbătorescu, 
că va păstra constituțiunea ne
atinsă. — Mesagiulu noului împe- 
ratu cătră dieta imperiului .Reich
stag)^ este de următorul!! cuprinsu :

„împreună cu drepturile dem- 
nităței de împeratu anul luatu 
asuprâ-ne cu consciență și deci- 
siune și îndatoririle împreunate cu 
acestă demnitate. Constituțiunea 
imperiului o vomu păstra neștir
bită, vomu căuta totdeuna, c.a în 
co’nțelegere cu principii aliați și 
cu cetățile libere, se ocrotimu drep- 
tulu, dreptatea, libertatea și ordi
nea, să păstrămu pacea în afară, 
er înlăîntru să îngrijimu de bu
năstarea poporului.

Strassburgu, 20 Martie. Mani- 
festulu împăratului cătră provin
cia imperiului ( Alsația-Lotaringiaj 
cuprinde următdrele: „Trecendu 
guvernulu provinciei imperiului, 
conformă legiloru, asupra nbstră, 
suntemu deciși a păstra drepturile 
imperiului asupra acestoru teritorii 

germane, unite după unu restimpu 
așa de îndelungată cu patria. Con- 
scii de misiunea ndstră, vomă că
uta să cultivăm ii în aceste ținu
turi sentimentul» și obiceiurile 
germane, se ocrotim» dreptul!! și 
egalitatea, și să îngrijimă de bună
starea și prosperarea locuitoriloru.

Berlină, 20 Martie. Cu tote o- 
stenelile din cailele din urmă, sta
rea sanitară a împăratului este 
mulțămitdre. Desbaterile asupra 
adressei se începu astăcjl în dieta 
imperiului (Reichstag/

DIVERSE.
Slănina ca doctoriă contra ofticai. 

Și acum e obiceiulii în orașele nostre 
d’a se da slănină copiiloră slabi și ce- 
loriî cari tușescă. Obiceiulîî e bună și 
am observată, că are și efectuliî de a 
da poftă de mâncare, prin faptulu că 
mistuirea se face regulata. Ună diară 
medicală din Filadelfia spune, că după 
mai multe încercări, s’a constatată, că 
ofticosul!!, după câte-va dile de între
buințare se îndrepteză decă bea lapte 
în care s’a fiertu slănină.

Călirea ciocaneloru. Ține ciocanulă 
vr’o jumătate de cest! în apa în care ai 
topita multă sare obicinuită. Scotela și 
după ce l’ai încăldita pănă la roșu aran-
că-la în apă rece. („Gaz. Săt.“)

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

Renta de aură 4°(„.................... 96.75
Renta de hârtiă 5° „.................... 83.45
Imprumutulu căilorh ferate ungare . 148.75
Amortisarea datoriei căilord ferate de

oști ungare 1-ma emisiune, . . 94.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (2-a emisiune, . . 123.75
Amortisarea datoriei eăiloru terate de

ostii ungare (3-a emisiune . . 108.50
Bonuri rurale ungare........................ 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonul! rurale Banatu-Timiști . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare........................103.60
Bonul! rurale Transilvane .... 103.60
Bonuri croato-slavone............................ 103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 77.40
Renta de argintii austriacă .... 79.15
Renta de aurii austriacă...................... 109.20
LosurI din 1860   131.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 858.—
Acțiunile băncei de credita ung-ur. . 270.50 
Acțiunile băncei de credita austr. . 269.25 
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresch............................................ 99.25
împrumutul^ cu premiultt ungurescu 122.25 
Rosurile pentru regularea Tisei și Se-

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

Cursulft pieței Itrașovii
din 19 Martie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.47 Vend. 8.48
Argintă românescil . ,. 8.44 8.48
Napoleon-d’ori . . . „ 10.02 10.05
Lire turcescl . . . 11.34 11.37
Imperiali................... 10.34 10.37
GalbinI................... r 5.88 5.92
Scris, fonc. „Albinau6" 0 „ 101.- 102.—

r r « , 98.— 99.—
Ruble rusesc! . . . .. 101.— 102.—
Discontulu . . . . ■ 6'/2—8% pe anii.

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

Poesii poporale din Soluocu-Dolieca
(culese de Petru Mureșianu-Șîreganulu.)

Păsăruică din erbuță
Am avută și eu drăguță, 
Pentru că o-am sărutată, 
Ard’o foculu, m’a lăsată.

A
A sfc

Cine-a stricată pe doi dragi, 
Ducă’i corbii carnea’n fagi, 
Piciorele prin copaci:
Aibă casa cucului
Și odihna ventului.

* sjc ■
Tu mândruță de departe 
Trămite'ml pe poștă carte, 
De trăeșcl se te dorescă, 
De-ai murită să te jelescă.

A A

Mândră, la inima mea 
Este-ună rîtă și-o fântânea, 
Rîtu-i făcută de urîtă, 
Fântâna de necază multă.

** *
Scii tu lele ce țl-am spusă
La sapă de cucuruză: 
Unde-orfl fi omeni mai mulțl,
La mine să nu te uiți;
Unde-oră fi mai puținei 
Ochii tăi să fie ai mei.

*
A *

Uite lele’n ochii mei 
Putea-vei trăi cu ei?

— Frondă verde măgherană 
Câte dile-să într’ună ană 
Atâtea năravuri am.

Pasere de pe ogoră
Lasă-mă se mă omoră, 
C’am auditu și se pote
Că badea zace de morte.
Inimuță arsă tare
Vei muri de supărare.
— Frundă verde bat’o bruma
Totă atâta ml-e acuma
C’a trecută șaga și gluma.

*
* *

Săraca inima mea
Cu-unu cuțită de o-ai tăia
N’ar curge sânge din ea.
Inimă supărăciosă
Ce țl-așă da să fii voiosă;
De mi-ai da bunulă lumii
Eu cu voiă n’oi mai fi.

* *

Am avută o mândră dragă 
O-am lăsată la domni să tragă, 
Decă am vădută că-i e greu 
Pusu-m’am și-am trasă și eu.

Poesii poporale
culese dela poporulă română din Feldru de 

I. S. Mureșianu.

De când ședă bade cu tine
Nici cu maica nu-o ducă bine:

La fântână
Nu mă mână,
Prin ogradă 
Nu mă rabdă,
La pârladă
Nu-mi dă răgază 

Caută bade să te lasă. 
— Lasă-mă mândruță deu 
Că ție țl-a păre rău! 
După ce copilă îsă eu. 
Că-i ședea cu diua’nă pragă 
Cu bumbaculă după capă 
Cu ața trasă îu acă. 
Nicl-odată nu-i înpunge, 
Niuna-i suspina și-i plânge! . .*
Floricea mândră’n ferestră 
Milă’ml-e d’astă nevastă 
Că suspină prin grădiuă,

Bărbată are
Drăguță n’are 

Trăeșce cu supărare; 
Ună voinică o auda, 
Și din graiu așa grăia: 
O ! nevastă draga mea! 
Lucră diua și noptea 
Și zîdesce’țl fântâna! . . . 
Că după apă oi veni 
Și amendoi ne-omă vorovi. . . 
Nevasta-i respunse așa: 
Mânce-țl foculă vorba ta! 
Tu ești tenără de ’nsurată 
Io-să nevastă cu bărbată! . . , 
Și eu ml-oiu strica traiulă, 
Tu’țl vei mânca noroculă.

Părăuașă cu apă lină, 
Așa-să Domne de străină 
Ca și mirla din pădure; 
Nici aceea nu-i străină, 
Că-i cu cuculă vără primariu. 
Cându-i mirla rău beteagă 
Merge cuculă șl-o întrebă: 
Ce ești tu vara beteagă?
Tu vară decă-i muri, 
Eu penele me-oiu cerni 
Și pe tine te-oi jeli! 
Cucuie dec’-oiu muri 
Pe mine nu mă jeli.
Penele nu le cerni. 
Da ’nvață puii-a cânta 
Frumușeii! ca dumneata, 
Că cine i-a audi,
Pe mine m’a pomeni, 
Aceia’să puii mierlii 
Și bine m’oi hodini!

** * 
Câtu-i satu susă în josă 
Nu-i drăguță c’ală meu frumoșii, 
Pe colopă cu sgărdănele 
Peste șele cu prisnele, 
Cu pără galbină rătezată 
Cală meu drăguță nu-i în sată, 
Numa ’n munte este-ună bradă 
Ș'ala-i de ventă retezetă 
Nu-i ca drăguțu de ’naltă.
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CONCURStJ.
<

Pentru ocuparea următoreloru posturi de notari cercuall, și 
anume:

1. In cerculă notarială Branulă inferiorii, de care se țină 
comunele Brană, Preileală și Sohodoltt, care este dotată cu salariu 
anuală în bani parați 400 fl., cuartiră liberă: apoi paușală de can
celaria 16 fl. și paușală pentru încălcjitulă cancelariei 30 ti.

2. In cerculu notarială nou creată, „Poiana Merului", de 
care se ținu comunele Poiana Merului și Holbacu, care este dotată 
cu salară anuală în bani parați 400 fl., cuartiră liberu: apoi paușală 
de călătorie 30 fl., paușală de cancelaria 18 fl. și 6 stângim metrici 
pentru încălflitulă cancelariei.

Terminulă 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 celă de ală 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 se ’și 
înainteze suplicele înzestrate cu documentele, cari dovedescă cuali- 
ficațiunea recerută prin art. de lege I din 1883 § 6; negreșită pănă 
la terminulă mai susă ficsată, cu atâta mai vertosu, pentru că su
plicele întârZiate nu se voru lua în considerare.

Brană, în 12 Martie 1888.

3-2
Alesandru Belle,

protopretore.

abonamentu
la

Trenulă 
Trenul ii

Trenulă

Trenulă
Trenulă

Trenul ti

<*)
b)
<0

Dela
r
Y)
n
n

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovii la Pesta:

de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

mixtă Nr. 318: 1 oră 5o minute după amecjl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedi. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Dela Bucuresci la Brașovu :

mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedi.

Plecarea posteloru:

2.

A.
Brașovă la ReșnovH-Zemesct-Branu: 12 ore 30 m. după amedi.

n

n

îi

77

77 

în 
la 
la

B.

Zizinii: 4 ore după amedi.
Sfcuime [S. Georgl]: 1 oră 30 minute noptea. 
FăgărașH: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:
Dela Reșnovă-Zernescl-ldranu la Brașovii: 10 ore înainte de amedi. 

„ Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovii: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovii: 2 ore dimineca.
e) n Săcele la Brașovti: 6 ore 30 minute sera.

’>)

anulă 1888
52—40

AMICULU FAMILIEI, piară beletristicii și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XII. — Apare în 1 și 
a lunei în numeri câte ele 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 
-— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 
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 indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2— 3‘2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasium, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fl. — pentru România 10 îranci—-lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
iViimcri <le probă se trimită gratisu ori-mi cere.

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

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

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

Renascerea limbei românesc!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 IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

Fântâna dorului. Novelă poporală 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

Branda seu Nunta fatală. 

de

Schiță

Novelă 
de N.

de

Tipografia A. MUKEȘilANU, Brașovă.

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

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

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

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

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

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

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

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

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

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

Economia pentru scolele popor, de 
T. Ro.șiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învătămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-imu opă. întocmită după lipsele 
scoleloru nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învâ- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

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

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

15 cți 
ș. a. 
vieța

cu multă f'olosă de cătră preoți, învă
țători și altl cărturari români. Prețuia 
1 fi. 10 cr.

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

Carte conducâtore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii preparan- 
dialu. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Căite bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculă mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată 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 fitundse. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.: 
100=5 fi.

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

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată .și spe
dată franco e 15 cr.


