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ulu

„GAZETEI TRANSIVANIEI11.
Clușiu, 21 Martie.

După declararea d-lui dr. Aurel 
Mureșiium, pe care o vomă publica 
mâne împreună cu celelalte vor
biri. se dă cetire articuliloru încri
minați. Întâiu se citesce articu- 
luln scrisă de d-lu dr. Mureșianu, 
apărută în numSrulu 179 ală „Ga- 
zetei?Transilvaniei“, care sună așa:

Din incidentulă apropiatei veniri a 
Maiestății Sale monarchului nostru în 
Ardelă, colonele foiloru ungurescl suntă 
pline de totă felulîi de sciri despre pre
gătirile de primire ce se facă din partea 
Unguriloră și autoritățiloră ungurescl.

Cu inima mâhnită trebue se pri- 
vescă Românulă ardelenă la acestă miș
care în sînulă adversariloră săi politici 
și naționali. Mâhnită este elă până în 
adenculu sufletului, nu pentru că nația 
conlocuitore ungurescă vre să facă o 
primire strălucită Domnitorului nostru, 
ci pentru că trista și durerosa stare la 
care a fostă redusă națiunea românescă 
în cursulă celoru două-decl de ani din 
urmă îi face Românului cu neputință de 
a pute întâmpina și elă pe monarchulă 
seu în acela.șă modă ca Maghiarulă, adu- 
cându-i în numele națiunei sale urările 
de fericire și de îndelungă vieță pentru 
binele și prosperarea Ardeiului, peste 
care domnesce acum de patru-decî de ani.

Fost’a unu timpii, când și Români- 
loră ardeleni le era dată să comunice 
cu Domnitorulă lorii și să audă mân- 
găiătore și multti promițătore cuvinte din 
gura sa.

Acestă timpii a încetată de multă.
De douădecl de ani înedee adver

sarii noștri, ajunși la putere, lucreză 
neobosită aci pe față, aci pe ascunsă 
spre a răpi Românului ardelenă putința 
de a lua parte și elă la vieța publică a 
statului; de două-decl de ani încoce se 
pună tote în mișcare spre a face ca Ro- 
mânulă să nu mai potă figura ca Ro
mână, nici în comună, nici în județe, 
nici în representanța țării, care â fostă 
de multă cu totulă delăturată, nici în 
corpulă administrației, nici în ală jus
tiției, nici nicăiri.

In modă sistematică poporulă nos
tru românescă a fostă despoiată de tote 
drepturile sale politice-naționale. pe cari 
le monopoliseză rassa maghiară în folo- 
sulă ei esclusivă. Celă mai viu docu
mentă pentru acesta este împrejurarea, 
despre care Maiestatea Sa de sigură se 
va pute convinge în de ajunsă, că tote 
oficiile publice ale țării ardelenescl suntă 
în mânile Unguriloră.

Au totă voită Ungurii să sugrume 
vocea Românului ardeleană, să facă din- 
tr’însulă ună ilotă politică ; au totă voită 
să-lă separeze și să-lă depărteze de 
tronă, ca să nu i se dea nici într’ună 
felă posibilitatea de a se pute rădica 
eră.șl la valorea ce i se cuvine în acestă 
țeră ardelenescă.

Și-au ajunsă scopulă !
Astădl Românulă ardeleană nu se 

mai pote apropia de monarchulă său ca 
Română, spre a’i spune păsurile și nă
cazurile sale și a se bucura și elă de 
fericirea de-a pute sărbători în mijlo
cul': său pe capulu statului.

Nu se pote Românulă ardeleană a- 
propia de monarchulă său, pentru că 
tote cărările și drumurile ce ducă la elă 

voră fi ocupate de cei ce s’au jurată a 
nu-lă mai lăsa să trăiescă ca Română 
în acestă țeră.

Nu se pote apropia Românulă ar
deleană de Maiestatea Sa, pentru că scla
vului politică, care nu este admisă nică
iri, nu-i pote fi ertată a vorbi cu Dom
nitorulă său ca libără cetățenă.

A și luată stăpânirea ungurescă tote 
precauțiunile spre a împiedeca orl-ce 
contactă ală poporului nostru cu mo
narchulă.

Deputațiunile ce se voră trimite 
spre întâmpinarea Maiestății sale suntă 
conduse numai de funcționari și demni
tari unguri; suntă compuse aprope es
clusivă din omenii stăpânirei, ba, ca să 
nu fiă nici o dubietate despre aceea, că 
numai pe Unguri au să-i representeze, li 
se mai cere membriloră loră se se pre- 
senteze în costumurl naționale ungurescl.

S’au mai luată măsuri ca nici po
porulă să nu se potă apropia cu plân
gerile lui de Impâratulă, ordonându-se 
ca toți cei ce voră să-i înainteze petiții, 
să arate mai întâiu poliției ungurescl din 
Clușiu care este dorința loră.

Ajunge se spunemă, că tote, primire, 
salutare, audiențe, se voră petrece în 
Clușiu, spre a înțelege, că acolo nu mai 
pote fi locă și pentru Românii, cari ară 
voi să mergă în numele națiunei loră.

Se voră pute presenta înaintea mo
narchului numai căpeteniile nostre bise- 
ricescl, cum s’a mai întâmplată și de altă 
dată; le-amă dori numai — fiind că e 
vorba că și de rendulă acesta Maiesta
tea Sa va fi însoțită de ministru-preșe- 
dinte Tisza, — să fiă scutiți măcar de 
astădată, și aici în Ardeală, de mustrări 
ca cele ce li s’au făcută la Seghedină și 
la Aradă.

Dela mai mulțl fruntași români din 
Deva primirămă în dilele acestea o in
vitare la o întrunire, cu scopă de a se 
combina o întâmpinare câtă mai potri
vită a Maiestății Sale din partea Româ- 
niloră de acolo. Ne bucurămă de senti
mentele leale ce le dovedescă Românii 
din Deva, ca întotdeuna așa și acuma, 
ne dore însă inima, când ne gândimăcă 
dorința acesta și tote stăruințele loră 
voră rămâne fără succesă.

Câte ună particulară română dintre 
cei mai bine văduți la stăpânire se va 
pute străcura ici colea printre Unguri, 
der ca naționalitate românescă în Ar- 
delă, nu ne este posibilă a întâmpina 
a<jl pe suveranulă nostru.

Nu-i rămâne der alta bietului Ro
mână ardeleană, decâtă seu să stea a- 
casă cu inima tristă și sdrobită, că nu 
se pote apropia adi nici de acela, pen
tru care șl-a vărsată de atâtea-orl sân
gele, seu să alerge în drumulă țârei și 
să se înhame la carulă de triumfă ală 
lui Tisza, care vine împreună cu mo
narchulă, de sigură numai ca să-i arate, 
câtă de pacificată și mulțumită este Ar- 
dealulă în urma „înțeleptei14 sale politice 
și a „părintescei“ sale oblăduiri.

După aceea se cetesce articu- 
lulu scrisă de d-lu Stefanti Bobancu, 
și publicat în numeral 176 ală „Ga
zetei Transilvaniei“ din 1887, care 
este următorulă:

De câte-orl cetimă în foile jidano- 
maghiare lăudându-se ,,patrioții“ cu „im- 
posantulă“ loră numără și cu „cultura14 
loră jidano-maghiară, ne aducemă aminte 
de fabula „Două boloboce.11

Și nu suntă rare dilele, în care fi

se împuiază urechile cu asemenea lăudă- 
roșii, amă pute dice că mai nu trece di.

In tocmai ca boloboculă celă golă, 
liodorogescă și facă vuetă mare, încâtă 
decă n’ai sci cu cine ai de-a face, ai 
sta să credl, că suntă câtă frundă și erbă 
la numără, și că suntă tobă de carte, 
mănâncă cultură, beau cultură, calcă pe 
cultură, dormă pe cultură.

In trufia loră amenință cu cutro- 
pire și pe Română ca și pe Sasă, și pe 
Serbă ca și pe Slovacă, decă nu intră 
în „marea națiune14 și decă nu se adapă 
din „cultura14 loră.

Ei bine, rolulă acela trufașă și în
gâmfată de „număroșl14 și „puternici14 
și-lă atribue cinci milione de omeni, în 
cari simtă socotiți și Jidovii, și surdo- 
muții, și renegații, și parte mare din cei 
cari vorbescă unguresce, fără însă a fi 
Unguri; îșl atribue rolulă de „culțl,14 și 
încă „superiori în cultură14 Românului 
ca și Sasului, Șerbului ca și Slovacului 
tocmai acei omeni, cari și-au primită 
cultura tocmai dela aceia pe cari pre
tindă a-i cultiva.

Der aceste hodorogell și vuete ur- 
mărescă ună scopă, țină loculă reclame- 
loră ce le împră.știă în lume ună negus- 
toră cu marfă rea, cine o cumpără ră
mâne păcălită, der negustorulă trăesce 
splendidă.

Aci zace totă misterulă lăudăroșiilor 
jidano-maghiare cu „numărulă14, cu „pu
ternicia14 și cu „cultura44 loră. Și decă 
s’ar mai găsi vr’ună sufletă de omă, 
care s’ar îndoi de acesta, n’are decâtă 
să asculte ce ne spune foia ofic.iosa un
gurescă din Pesta, „Neinzet14, dela 17 
Augustă.

Ea dice adecă, că politica d’a mul- 
țămi numai pe ună elementă dintre cele 
ce constitue statulă e cea mai bună, pen
tru că acelă elementă pote trăi splen
didă.

Mai limpede nu se pote grăi. Aci 
îșl află esplicare și „patriotismulă44 ji
dano-maghiară, și născocirea „agitațiuni- 
loră11 antimaghiaro-jidane, și persecuta
rea, împilarea și schingiuirea Românului 
și a Sasului, ca și a Sârbului și a Slo
vacului.

Naționalitățile nemaghiare muncescă 
di și nopte, îndură chinuri și suferințe, 
se sbuciumă și asudă ducendă lipsuri și 
luptândă cu nenumărate neajunsuri, pen
tru ca cei dela putere sâ trăiască splen- 
dită.

Pentru ca adversarii noștri să’și a- 
sigure acestă posițiune, adecă sâ trăescă 
splendidă, esploatândă pe Nemaghiari, 
teroriseză. persecută, înegrescă și calum- 
niază pe cei ce n’au venită dela polele 
Altailoră. se dau de cei mai „patrioțl,44 
de cei mai „număroșl11, de cei mai „culțl,11 
pe când în realitate patriotismulă. niună- 
rulă și cultura oricine o va găsi la po- 
porele nemaghiare.

înțelege orl-cine acum pentru ce ad
versarii noștri țină atâtă de multă a per
secuta și a calumnia pe Nemaghiari, a 
hodorogi și a face vuetă cu „numerulă11, 
cu „cultura14 și cu „patriotismulă11 loră : 
pentru ca sâ trăescă splendidă.

Der sciută este, că tote au ună sfâr
șită. Și tristă și durerosă va fi și sfer- 
șitulă acestui traiu pentru aceia cari, 
învețațl a trăi splendită pe spinarea al
tora, voră fi nevoițl sâ împartă traiulă 
deopotrivă cu aceia, cari de 20 de ani 
ducă greulă în acestă stată, și cari nu 
suntă întru nimică inferiori celoră dela 
putere, ci din contră superiori în nu

mără și celă puțină deopotrivă în patrio- 
tismă și în cultură.

„Violențe fără sfîrșitu în potriva Mei."
In numerulu 54 ală foiei nos

tre amu reprodusă o parte din a- 
prețiările scrise sub titlulu de mai 
susă de cjiarulă germană „Sieb. <1. 
Taf)eblattl“ asupra faimbseloru or
donanțe ministeriale unguresc! pri- 
vitore la restrîngerea limbilor!! 
nemaghiare. In numerulu de față 
reproduceinu aprețiările susu <]isu- 
lui ițiaru cu privire la partea ul
timă a ordonanței ministeriale, 
prin care se fixeză taxa traduce- 
rei și legalisărei doc.mnenteloru 
nemaghiare pentru întrebuințarea 
lorii în afaceri catastrale. Etâ 
cum se esprimă numita fbiă :

Nu putemă lăsa neobservată, că 
proiectulă minesterială de lege nu vor
bea de tacse moderate, ci voia se intro
ducă tacsele notariale și dragomanale re
gulate prin lege și pentru traducerile fă
cute spre a se întrebuința în afaceri ca
tastrale. Numai ună amendamentă avisa 
pe ministru, sâ fixeze taxe moderate pen
tru astfelă de traduceri.

Respectivele disposițiuui sună în 
traducere românescă, precum urmeză: 
Tacsele facă.

1. Pentru pagina primă a traducerii 
legalisate 30 cr., pentru a doua 40 cr. 
și pentru fiăcare următore 30 cr., fiăcare 
pagină trebue sâ conțină celă puțină 30 
de rânduri, fiă-care rendă celă puțină 
16 silabe; o traducere, care cuprinde 
mai puțină de o pagină, se consideră ca 
o pagină întregă.

2. La legalisarea unei traduceri fă
cute deja suntă a se plăti pentru pruna 
jumătate de cdlă 40 cr., pentru fiă-care 
jumătate următore 20 cr.; o traducere, 
care se estinde peste mai puțină de o 
jumătate de cdlă, se privesce ca o ju
mătate de cdlă.

La traducerile cari suntă de făcută 
seu de legalisată în sensulă ordonanței 
presente, pentru usulă în afacerile catas
trale, nu se mai pote lua nici o taxă 
din partea dragomanului seu a notarului 
regescă, nici pentru purisarea traducerei, 
nici pentru clausula de legalisare, seu 
pe temeiulă ori cărui altă titulă. Lu- 
crulă din urmă este de bunăsemă me
nită a servi d’o mângăere - der nici 
favorulă maghiarisării numeloră n’a câș
tigată nimica, va să dică, nici ună felă 
de respectă în ochii noștri, prin aceea, 
că taxa s’a redusă dela o fl. la 50. cr.

Der și afirmațiunea raportului mi
nisterială de motive, cumcă noua ordo
nanță nu va împedeca coinunicațiunea 
în afaceri de imobili, debrece advocații, 
notarii publici, notarii comunali și cer- 
cuali posedă limba maghiară, eră parti
dele, cari nu sciu limba maghiară. — 
decă voescă să închee independente trac
tate — potă lesne sâ'și procure tradu
ceri maghiare, — și acestă afirmațiune 
trebue să se probeze mai întâiu.

Lămurită însă este, că și acestă lege
— ca și multe altele create dela 1868
— stă în contrazicere directă cu stipu- 
lațiunile legei de naționalitate; espune- 
rea ministerială de motive firesce că nu 
admite acesta, ba ea dice mai vertosă:

După ordinea veche a catastrului, 
documentele suntă a se concepe într'o 
astfelă de limbă, ca în casulă unui pro
cesă ea să potă servi de basă pentru a
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ducerea unei botărîrl, dealtmintrelea se 
pote aclude și o traducere legalisată.

împrejurarea însă, că limba oficială 
a judecătoriilortt de instanța âutâia este 
esclusivii cea magliiară, nu pote servi 
de obiecții altt unei cestiiuil. deorece în 
consecință, decă documentultt ar fi să 
devină obiectultt unui procestt. acesta pro
ces este a se purta de asemene în limba ma
ghiară, este absoluta necesara, ca să se 
presenteze una acttt scrisa în limba ma
ghiară, spre scopultt întabulării în căr
țile fiuiduale, seu să se adaugă celu pu
țina o traducere magliiară. legalisată la 
petițiunea respectivă.

Asupra logicei acestei conclusiunl 
tăcema. der tesele, din cari se trage 
couclusiunea, trebue să le luămfi în mai 
deaprope considerare.

Mai ânteiu de tote nu este corecta, 
că limba oficială a judecătorilortt de 
prima instanță este esclusivtt cea ma
ghiară, căci țț-lii 9 din legea uaționali- 
tățilora susține mai vertosu, atâta cu 
privire la limba pertractării, câta și cu 
privire la pronunțarea sentinței, pentru 
judecătoriile de instanța ântâiu și pănă 
la definitiva lorii regulare țpănă acuma 
neurmată) espresu usultt de pănă acuma 
și chiar și astădl se mai 'primesctt ose
bite la judecătoriile cercuale din partea 
privațilorO și în limba germană și ro
mână. Numai ordonanțeloră președin- 
țilortt de tribunale li-a fosta reservattt, 
se scotă din putere acea disposițiune a 
legislațiunei, refusândtt de a mai primi 
esebite într’o limbă nemaghiară numai 
din propria loru putere, încuviințându- 
li-se acesta ulteriorii prin ministeriu — 
în cercula tribunalului din Sibiiu s’a în
tâmplată numai în an. 1881.

Er cu privire la oficiile catastrale 
dispune țj-lii 11 altt legei naționalități- 
loru mai veriosa, ca la cererea partide- 
lora să se dea resoluțiunl și estrase din 
cărțile fuuduare său în limba maghiară 
seu în una din limbile protocolare ale 
municipiului, în ală cărui teritoriu se află 
oficiula catastraltt — și într’adeveru chiar 
și astădl se predau la oficiula catastrală 
din Sibiiu mii de esebite în limba ger- 
mână și română.

Ba ce e mai multa, untt articula ul
teriorii de lege, adecă articolulu 4 din 
1869, privitoriu la exercitarea paterei ju
decătoresc!, dispune cu privire la rela- 
țiunile cele complicate ale naționalități - 
lorii din Ungaria în § 6, ca numai acelă 
cetățenii magliiară să potă purta o func
țiune de judecătorii, care ar satisface sti- 
pulațiuniloră legei de naționalitate, alic 
cărei § 13 — care declară limba maghiară 
de limba oficială a judecătoriiloril puse de 
guvernă — se referă și d’aci ’ncolo numai 
la judecătorii d’o instanță mai înaltă.

După acestă lege este chiar o înda
torire pentru judecătoriile de prima in

stanță, ca să cuudscă limbile protocolare 
ale acelui municipiu, în ală cărui teri
toriu este situată judecătoria. — Ș’acesta 
tocmai din acelă temeiu, fiindcă limba o- 
fcială a acestora judecătorii nu este exclu
sivii cea maghiară.

Este necoreetă și afirmațiunea, că 
după ordinea catastrală din 1855 docu
mentele trebue să fiă eliberate într’o 
astfelă de limbă, ca ele în casulă unui 
procesă să potă servi de basă pentru 
aducerea unei sentințe — celă puțină 
în sensultt impușii ei în expunerea mo
ți velortt.

Disposițiunea aceea nu se pdte re
feri la una din limbele țerii. la a cărei 
cunoșcință judele este chiar prin lege 
obligata, ea priveșce limbi străine, cari 
în regată suntă puțină representate, a 
căroră cunoșcință nu trebue să se presu
pună dela judecători.

De astfelă de limbi se țină pentru 
esemplu, abstragendă dela limbile străine, 
precum francesă, englesă ș. a. — liebraica, 
neogreca. pentru părțile Transilvaniei de 
sigură și limba slavică ș. a.; pentru a- 
ceea dispune ordinea catastreloră din 
Transilvania espresă, ca documentulă nu
mai atunci să se presenteze în traducere 
legalisată, când elă ar fi concepută în- 
tro limbă neusitată în Transilvania.

Alinea citată mai susă însemneză de 
sigură completa restumare a egalei în
dreptățiri naționale, garantate prin legea 
de naționalități. Numita lege pretinde 
dela amploiatulă de stată, ca să cunoscă 
limbile țărei, ea silesce pe cetățenii sta
tului să întrebuințeze limbile acelora, 
pentrucă — amploiații sein numai un- 
gureșce ! Noi arntt pute numi acestă lege 
egoistă, der posteritatea ar pute afla 
pentru densa altă espresiune. Maxima- 
„L’e.tat el est moi- este în gura națiunei 
d omnitore pentru pacea din țeră celă 
puțină totă atâtă de periculosă, ca în 
gura unui domnitorii.

Cum se ne ajutămu noi?
In numărultt de alaltaerl ală „Ga

zetei Transilvaniei s’a arătată cetitoriloră 
acestui diartt esemplulă practică și vred- 
nică de imitată altt câtorva fruntași lo
cuitori din o comună săsescă de lângă 
Brașovtt. S’a arătatu cu câttt interesă, 
cu câttt zeltt și pin ce mijloce practice sciu 
ei să conserve și să înainteze bunăstarea 
morală și materială a poporului loră.

E întrebare acum, decă acei fruntași 
români, cari stau în imediată atingere 
cu poporalii și cari sunttt în prima liniă 
chiămațl a se îngriji de binele, prospe- 
rarea și mântuirea lui, nu artt pute ore 
se facă și ei asemenea?

Ce greutate aru întimpina protopo
pii, preoții, învățătorii și alțl fruntași ai 
poporului românii, decă și ei s’ar con

stitui în asemene comitete de ajutorare, 
cari în anumite cașuri să sprijinescă și 
prin garanția lorii se pună la disposi
țiune mijldcele necesare acelortt zeloși 
și vrednici credincioși ai lortt, cari prin 
o muncă onestă și cinstită voiesett să-și 
înmulțescă, ori celtt puțină să-și con- 
serveze moșiera ce o au ?!

E forte naturală, că asemenea între
prinderi costă jertfă și ostenelă. Jertfa 
ce se pretinde însă în casulă de față este, 
de natură a fi, la totă casulă, recom
pensată prin succese morali multă mai 
importante.

Ori cine a avutu ocasiune să pe- 
trecă în mijlocultt poporului nostru, s’a 
putută convinge, că una din cele mai 
însămnate cause cari îlă înstrăineză pe 
elă de conducătorii săi bisericescl este 
împrejurarea, că poporală nu simte, nu 
este celă puțină în modă directa înfluin- 
țattt de binefacerile acelora, așa că în multe 
cașuri poporultt consideră pe conducă
torii săi bisericescl, ca pe o povară im
pusă și prea grea pentru eltt.

De aci provină o mulțime de per- 
derl. Preotultt nu se mai bucură de sim
patia, de încrederea și ascultarea popo
rului, învățăturele lui bune, sfaturile lui 
părintescl sunttt considerate numai ca 
nisce obiceiuri sarbede, dictate de na
tura oficiului ce-ltt portă.

Nici nu e mirare. Ce-i folosesctt po
porului cuvintele, decă-i lipsescă faptele ! 
Elă ascultă cu plăcere vorbele bune și 
povățuitore ale domnului protopopii, de 
es., pe care nu l’a veduttt pote decâttt 
de două, ori de trei ori pe antt în să
tulă său, der observă și o simte afundă 
în inimă, că d-1. protopopă, după o muncă 
de abia câteva ore, se departe din co
mună ducendă cu sine prea frumose sume 
de bani în raportă cu munca săvîr.șită.

„Ml-au plăcută vorbele domnului pro
topopă, “ — îșl dice atunci poporală — 
„der, Domne, scumpe au fostă, — mai 
bine nu le-așii fi audiții!u

Și’i pare poporului cu atâtă mai 
grea instituțiunea protopopiloră. cu câtă 
din nefericire elă mai niciodată nu este 
în posițiune de a simți inriurința directă 
a binefaoeriloră lorii. Ce scie poporulă, 
că de esemplu averea bisericei sale s'ar 
ruina, pote, decă n’ar fi sub controlulu 
protopopului ? Eltt scie aceea ce vede și 
ce simte. Șcie, de esempu, că banii bi
sericei i-a adunată elă, prin contribui- 
rile și munca sa. Scie că acei bani se 
administreză de preotultt și curatorii bi
sericei, scie că altt acestora este meri- 
tultt, ei muucesett ei portă responsabi
litatea. Cum vine deră, că tottt la anu
mită timpii d-lă protopopă se răpede în 
comună, mănâncă tuiu prândă, bea unu 
vină, fiundăresce odată socotelile, bagă 
8—10—12 fl. în busunară, amăsurattt 
mărimei capitalului, și se cară p’aci în

colo : apoi ba să-ltt mai vedl pănă când 
mai vine după bani? !... Seu cum ar pute, 
de esemplu, să’nțelegă țăranuhi credin- 
ciosu, că eltt pentru a se cununa are 
lipsă de autorisația protopopului ? Elă 
înțelege aceea ce simte și ce vede. Vede 
atâta, că d-ltt protopopă a scrisă pe unii 
petecă de liârtiă două rânduri de scri- 
sore.*)  și simte, că pentru aceste rânduri 
a trebuită să plătescă d. e. 2 fl. și să 
pierdă o di de lucra cu călătoria.

*) „Vecii nu se află iinpediinenttt de căse- 
toriă, se se cunune în Domnulu. — N. N’, pro
topopii". Cam acesta este formula obicinuită.

Cam acestea sunttt impresiunile ce 
’i le facă poporului conducătorii săi bi
sericescl.

Nu multă mai favorabile sunttt și 
impresiunile ce și-le primesce poporultt 
din partea preoțilortt săi direcțl: Bani 
să-i dai când te botezi, bani când te cu
nuni, bani când mori, — bani de câte 
ori îți intră în casă. Niciodată însă preo- 
tulu Ja poportt, ci totdeuna poporalii 
să-i dea la preoții!

Etă cum simte poporulă !
Ce-i drepții, aceste impresiunl ale 

poporului suntă false și forte nedrepte 
față de preoții săi, c-ăcl vorba ceea: 
„Cine munceșce la altaru, dela altaru 
trebue să trăescă11. Der nu numai că 
sunttt false, ci sunttt și forte periculose, 
căci asemenea impresiunl dau nascere la 
relațiunl vitrege între preoții și poporii. 
er aceste relațiunl paraliseză totă bună
voința, totă zelulu și totă activitatea 
pastorală și națională a preotului, așa 
că poporală nostru în asemenea cașuri 
rămâne de faptă fără conducători.

Nu se pdte însă nega, că pe câtă 
de false și periculose suntă amintitele 
impresiunl. chiar pe atâtă sunttt și de 
naturale, căci astădl nici poporultt nos
tru nu se îndestulesce cu vorbe, ci aș
teptă fapte; vorbe frumose audit’a elu 
destule, der pentru acea totă din rău în rău 
a dată. Astădl vorbesett faptele: și decă 
faptele preotului sunttt desavantagiose 
pentru elă, zadarnice ’i suntă îndemnu
rile, zadarnice sfaturile bune, zadarnice 
chiar frumosele lui cuvinte rostite de pe 
catedră.

Cu totulă altcum ar simți poporulă, 
altfelă ară fi rodele nisuinței celoră ce 
stau în fruntea poporului, decă aceștia 
ar cerca ?să pună în praxă astfelă de 
mijloce, prin cari nu numai ei pe ei s’ar 
pute ajutora, fără a fi poporului spre 
greutate, ci și asupra credincioșiloră loru, 
ară pute influința în modă directă cu 
binefacerile lor, câștigându-le prin acesta 
încrederea și bună-voința.

In direcțiunea acesta s'ar lucra cu 
bună și sigurii efecttt, decă și conducă
torii bisericescl și civili ai poporului nos
tru s’ar constitui în așa dise comitete de 
ajutorare. Aceste comitete să adune bani, 
decă n’au. er decă au — cum suntă de
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IONU ISTEȚULU.
Legendă de F. A. Urechiă.

— Cumetriță dragă, dragă cume- 
triță !

— Ce poftescl, cumetre Urechiă, 
de mă cliieml la pîrlază ?

— Rogu-te, împrumută-mi nițică sare.
— Cum de nu? Eacă prospătă, de 

sub pisălogtt.... Da ce, cumetre? te lă- 
sașl de senatoriă, te făcuși bucătarii ?

De! cumătră... totă o bucătăriă 
și încă prostă și senatorial... Numai nu 
pentru asta îți cerui nițică sare... Ia-am 
găsită, cumătră, umblândtt mai deunădl 
pe lângă cazarma Malmezon, o poveste 
c'am lâncedă și voiu să cercă ce-o eși 
de i-oiu da untt prăvulețtt de sare.

— Ce dicl că ai găsită la cazarmă ?.... 
Ei, da fiă ce-o fi... Ecă sarea cerată... 
De țl-o mai trebui, cumetre...

— Mulțumescă, cumetriță...
— Pentru puțina, cumetreUrechiă!...

*
M «

Păi, ci-că era la cazarmă la Mal
mezon untt soldată de-i dicea Ionu Iste- 
țulfi. Nu că doară era pre isteții, ci 
pentru că nu era istețtt de loctt, da de 

loctt! Căpitanulă Gloanță la care de-o 
vreme Iontt era dată de vistavoiu, îi 
dicea adese, la dînsultt acasă, cum îi di- 
sese și la cazarmă peste doi ani de 
vreme.

— Ioane, istețtt, mai isteții, mă Ioane !
Recruții din fie-care contingență, 

tottt audindtt aste vorbe, credură că vis- 
tavoiului căpitanului Gloanță îi dice: 
Ionii Istețulu și „deșcă Istețule“ adl, și 
„deșcă Istețuleu mâne, porecla se lipi 
de nume ca mușchiulă de pomii și ca 
nevoia de oină. Dela o vreme și Iontt 
însuși, când îlă întreba vre-unii sub-lo- 
cotenenttt eșittt prospătă ca felia de unttt, 
din școla militară, când îlă întreba cum 
îlă chiamă, răspundea cu mâna la bo
netă, stând smirna:

— Iontt Istețultt, să trăițl domnule 
sublocotenenții.

Sț: 
A £

Veni acu vremea să fiă liberată din 
oste Iontt Istețultt și se pregătea să se 
îutome la satultt lui, care era hăt-colo, 
departe, în județulu Râmniculii Velcei, 
unde l’aștepta o muiere frumosă și tâ
nără, că apucase a-șl pune pirostiile po- 
pei pe captt înainte de ce pîrdalniculii 
de sorță să-lă fi chiămattt la oste dor o 

învia vitejia lui Stefantt cela mare și a 
lui Mihaiu Vitezultt.... Și pe ce odoni de 
muierușcă nimerise Iontt !... Istețtt nu era 
Ionii, der dragostea n’are ochi, ci-că, și 
deci fata dascălului dela biserica din Săl- 
cațl, — satultt lui Iontt, — ca să nu 
mai trecă o săptămână a brânzei preste 
18 ani împliniți, fără ca peteala să-i po- 
leescă gățele negre ca pena corbului, 
primi să fiă nevasta lui Iontt. Și iacă 
așa: mai cu peciu dela protopopii pe 
doi cârlani, mai cu ceva colaci dela moștt 
popa, se făcu nunta lui Iontt cu Acsinia 
fata dascălului.

Și pe traiu, neică!
Așii! pe traiu! când nu țl-ai sfîrșittt 

de crestattt reboajele datoriilorii cătră 
cinstita cârmuire !... Numai ce-ltt îmflară 
pe bietultt Iontt dela vatra unde, într’o 
bună dimineță Acsinia pusese se se sfă- 
descă în olă, la clocottt, niște dragi de 
sărmăluțe de carne de mascurii, și unde 
mi-ltt duseră la comisia de recrutare și 
unde mi-ltt desbrăcară — să nu vă fiă 
cu bănattt — goltt golișortt, cum l’a fă
cuta mumă-sa ... Și unde unii domni
șorii cu mustățile rase, ca bobocultt ju
mulită cu apă clocotită, mi-ltt ciocăni și 
pe față și pe dosii. . . .

— Bunii! striga acestii domnii, par'că 
ar fi alestt untt pepene de-i copttt!

Și câte-va dile după aceea Iontt era 
la cazarmă la Malmezon tt, în ciubote 
scâlciate și mari de nu-i ținea pe piciore 
nici cu trei rîndurl de obiele și mi-lii bă- 
gară pe bietultt Iontt în niște pantaloni 
cari se pomenea la cazarmă din „recrut“ 
în „recruta11, că o dată avuseseră și „vă- 
pușcău roșie... De largi, nici vorbă !... 
doi Ioni puteau să se aciuescă în cei 
doi craci... Er bonetulii îi cădea lui Ion 
pănă peste ochi... Noroctt că se oprea 
în urechile cam răsărite ale lui Iontt, că 
altfeltt n’ar mai fi văduttt cil elă pe capii 
nici inaintea ochilortt ...

* *
Șapte ani rămase Acsinia fără de 

„omulttu său. Hei! pe atunci nu era nu
mai trei ani slujba de oștentt și cu atâtă 
mai puțină nu era pe 6 luni, câtă facă 
acuma cuconașii, ca să dovedescă că e- 
galitatea înaintea legii e lucru sfântă!

Ce a fostă, a fostă! Acum Iontt era 
să fiă liberată din oste. Și ce veseltt 
mai era! întâi pentru-că avea să-și afle 
er casa și muierea, pe care de șepte ani 
nu le mai văduse ; și altt doilea, pentru-că 
avea să se întorcă la sătulă său, la Săl- 
cațl, cu 600 de leușorl în pungă. 
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esemplu capitalele multoră biserici, scoli 
etc., cari adeseori se evalueză la mii de 
florini — s£ nu lase banii pe la deose
bite bănc-I, ori în altă locă depuși în 
massă spre fructificare, unde, ce-i drept, 
se administreză cu mai puțină osteneli 
și cu mai puțină batere de capă, der a- 
ducă puținii folosă, — ci numitele co
mitete de ajutorare să ia banii sâ’i ad
ministreze ele spre folosulă poporului și 
cu mai mare dobândă.

Așa de esemplu, când esecutorulă 
ar fi să vândă pe ună preță de batjocură 
pămentulă unui țărână, Comitetulă să 
intervină cu ajutorulă său, să rescum- 
pere pămentulă cu acelașă preță, der nu 
pentru ca se despoie pe proprietară, ci 
pentru ea să-lu ajutore. Pămentulă să 
i-lă lase spre folosință și mai departe, 
pretindendă numai interesele capitalu
lui. până atunci, pănă când proprietarul 
șl-lă va putea rescumpăra. Decă însă în 
anumită timpă pămentulă nu se rescum- 
pără, elă rămâne în proprietatea fondu
lui comună, care la data ocasiune îlă 
pote vinde altui Română, der totă nu
mai la Română, și cu asta ocasiune comi
tetulă ar pute, fără de păcată, să-și tragă 
ună percentă de trei ori mai mare și to
tuși pămentulă să-lă vendă cu preță mo
derată.

Totă asemenea ar fi de ase face și 
atunci, când ună țărână română, harnic 
și de bune speranțe, ar voi să-și cumpere 
o realitate, der nu-i ajungă banii. Comi
tetulă suplinesee restulă baniloră. își re- 
servă dreptulă de proprietate asupra re
alității, concede însă cumpărătorului să 
folosescă proprietatea pănă atunci, pănă 
când va pute înapoia banii împrumutați 
având a plăti numai interesele. La casă 
decă cumpărătorulă n’ar fi în stare în 
timpulă hotărîtă să înapoieze banii, rea
litatea rămâne în proprietatea fondului, 
care la timpulă său pote s’o vendă cu 
preță, pote, îndoită.

Prin astfelă de procedere de o parte 
s’ar asigura și ară cresce proprietățile 
românescl de pămentă, s’ar ajutora po
porală în modă forte simțitoră. er de 
altă parte capitalele bisericiloră, respec
tive ale fondului astfelă administrată, 
ară cresce multă mai repede și interesele 
loru s’ar pute întrebuința pentru cultura 
și luminarea poporului.

VedI bine, la noi astfeliu de fapte 
mai vîrtosă numai dela protopopi, preoți 
și învățători s’ar pute aștepta. Acesta 
le-ar causa ostenelă și pierdere de timp, 
der fiă siguri, că decă și-ar trage câtă 
de grase percente pentru timpulă astfelă 
petrecută, poporală nu se va plânge în 
contra loră, căci vrednică este muncito- 
rulă de plata sa. Astfelă ar resulta deră 
ună alu treilea folosă: ajutorarea bună- 
stărei materiale a clerului și învățători - 
loră noștri, care încă este ună postulată 

din punctă de vedere națională Unde I 
este însă iubirea și încrederea ce și-ar 
câștiga-o asemenea preoți înaintea popo
rului loră, prin care li-s’ar asigura efec
tul ă cuvântului și vieța li s’ar fece mai 
ușoră și mai plină de mângâieri?!

Am arătată aci numai o singură mo
dalitate. In numărulă de alăltaerl s’au 
arătată mai multe. Preoțimea nostră ar 
fi forte de dorită, să se pună odată în 
activitate spre direcțiunea acesta. Putere 
avemă, mijloce avemă; lipsele-să nenu
mărate.

Manifestații pentru Boulanger.
Generalulă Boulanger șl-a luată ră

masă bună dela corpulă ală 13-lea de 
armată prin următorulă ordină de di:

„O disposițiă a presidentului m’a 
pusă în neactivitate. Vă părăsescă der, 
fiindu-ml retrasă comanda. Sunt în
credințată. că atunci, când va cere apă
rarea patriei, vă veți arăta totă atâtă de 
buni soldați, cum am avută ocasiă să vă 
constată și în timpulă păcii. “

Manifestațiile de simpatiă pentru 
Boulanger suntă mari atâtă în Paris câtă 
și în provinciă. La 4 Martie Boulangeri- 
știi au ținută o adunare, în care au for
mată ună comitetă republicană ală pro
testării naționale și au elaborată ună ma
nifestă. S’a hotărîtă ca acesta mani
festă să fiă afișată în tote comunele 
Franciei.

In fața redacției diarului „La Co- 
carde“ s’au adunată în aceeași di mai multe 
mii de omeni, aclamândă pe generalulă 
Boulanger și silindu pe toți trecătorii 
să strige „Trăiescă Boulanger. “

Chiar foile ostile generalului recu
noscu, că disposițiile populare în provin
cia suntă pentru generală.

Trebuie recunoscută de altfeliu, că 
Boulanger stă pe câtă pote departe de- 
acestă agitațiă. Inimicii lui îlă acusă de 
contrară, în speranță că voră pute ob
ține astfeliu dela presidentulă republicei 
ștergerea totală a generalului din cadre.

Partida republicană radicală s’a des- 
binată în două grupuri în acestă Gestiu
ne; Clemenceau e în contra generalului 
Boulanger.

Comitetulă boulangistă a hotărîtă 
să pună candidatura generalului Boulan
ger în tote departamentele Franciei.

De vâră generalulă are de gândă 
să petrecă la socră-sa lângă Paris.

SCIRlLE 1)ILE1.
Din incidentală proceseloril de prcssă 

ale „Gazetei Transilvaniei*  au începută a 
ne sosi scrisori și telegrame de felicitare, 
ală cărora textă însă din causa absenței 
Domnului Directoră ală foiei, dr. Aurel 
Mureșianu, nu-lă putemă comunica ceti
torii oră noștri. Sosirea d-sale dela Clușă, 
însoțită de d-lă Redactoră Ștefană Bo- 
bancu și d-lă advocată Simeonă Damian, 
se așteptă pe dimineță, Sâmbătă, la orele 10.Că avea Ionă muiere, o spusei mai 

susă... Ș'apoi vorba ceea : de muiere nu 
scapă nici draculă! Der că Ionă avea 
600 de leușorî, vedl asta se cade să se 
lămurescă, că nu-i totă atâta de ușoră 
de a ave 600 de lei, câtă de a-șl lega 
de grumadl o belea de femee!

Ecă șiretenia celoră 600 de lei ai 
lui Ionă.

¥ 
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Nu cu multe luni îndărătu, era Ionă 
cu căpitanulă Glonță, la care era dată 
de ordonanță, în Tergulă Ocnei în Mol
dova. într'o di îlă chiamă domnulă că- 
pitană:

— Se duci mă Ione, îi dice căpita
nulă, să duci porunca asta la vameșulă 
din ponorul Vulturului , din sus de Slănic...

— Am înțelesă domnule căpitană... 
der...

— Der ce ?
— Der nu cunoscă drumulă prin 

munții ăia ... se trăițl domnule căpitană !
— Mergi și tu pe unde mergă și 

alții, că vei nimeri.... Nimerescă orbii 
Brăila!

(Va urma.)

* * *
O foiă ungurescă din săcuime spune, 

că credincioșii din Kezdi-O.șorheiu suntă 
forte mâhniți contra preotului Tarnâs 
Marczel din ordulă minorițiloră, din causă 
că acesta e prea nepăsătoră față cu îm
plinirea funcțiunilorti sale. La îmormen- 
tărî nu merge pe când e chemată, ci 
când ’i "vine la socotelă. Odată s’a dusă 
mai târdiu cu 24 ore, de cum a fostă 
chemată ; altă-dată a cerută pentru o îmor- 
mentare 10 fi. anticipativii, și fiindcă omulă 
era săracă și n’a avută bani să-i dea, a 
trebuită si-șt îmormcnteze mortulă fără 
preoții.

Asemenea preoți de sigură nu facă 
onore ordului minoritu!

*♦ *
In Alba-Iulia fu denumită de c-ăpi- 

tanu ală orașului fostulă comisară de po- 
lițiă, d-lă losifă Roșea.

Regele Carolu a sosită Miercuri di- 
rnineța la 9 ore în Viena, gara de nord- 
vestă, unde a fostă primită și salutată 
cordială din partea Maj. Sale monar- 
chiilni. Recrîna Dlisabeta. care era aș

teptată dimpreună cu regele, a plecată 
din Sigmaringen totă MercurI și a fostă 
așteptată Joi în Viena. Afară de Maj. 
Sa monarcliulă care purta ca singură 
decorația marea cruce „SteuaRomâniei14, 
augustulă ospe a fost așteptată de ofi- 
cerii atașați și de legațiuuea română. 
Maiestățile Loră au plecată împreună în 
castelulă împârătescă.

* *
Marele clopotă alu sf. Metropolii a 

fostă dusă iu Bucurescî luni sera. Elă 
se află încă în gara dela Filaretă, unde 
a fostă vădută de o mulțime de lume. 
D. Walser, fabricantulă, a mersă pentru 
a’lă instala și a-i face proba sunetului.

Inundări.
Dunărea cresce mereu. Prin mai 

multe părți a eșită din alviă. Pivnițele 
mai multoră strade din Budapesta sunt 
pline de apă. Pericnlulă e forte ’anxe- 
nințătoră. Frumosa insulă „Margareta41 
e aprope de a fi inundată; partea mai 
aședată a ei e deja sub apă. Numai 
înălțime de 1 metru de va mai cresce 
apa, Pesta nouă va fi inundată.

Mureșulu și Crișurile, deși în măsură 
mai mică, der n’au încetată a fi ame
nințător  e.

In urma topirei repede de ză
padă, nî-se scrie, că rîulă Ciser a eșită 
din alviă și a inundată cea mai mare 
parte din teritoriulă comuneloră Maroda 
și Giarmata, înămolindă tote semănătu
rile de tomnă, la mulțl locuitori a in
trată apa în case făcendu-le daune în
semnate.

Sămănăturele comunei Eszeny din 
comitatulă Beregă au fostă cu desăvîr- 
șire distruse de apă. Agricultorii suntă 
desperați.

Tisa de asemenea a începută în 
măsură progresivă să ese din alviă.

Mai pe scurtă: semănăturile celoră 
mai productive pământuri ale Ungariei 
suntă inundate de apă. Sătmarulă, Ciaba, 
Bekes, Gyula, cari suntă cele mai neașe 
orașe ale Ungariei, suntă în peric-ulă de 
a fi nimicite.

Petițiunl nesfîr.șite se făcu la guvern 
după ajutoră. Resultatulă: „n’avemă 
bani!44 Banii i-a. spesată guvernulă cu 
„regularea44 apeloră, și le-a regulată așa 
de „bine44, că mai în fiă-care ană ele 
inundeză neîmpedecate teritoriele. Pu
ține state suntă, care se fi spesată ațâța 
bani pentru regularea apeloră, ca statul 
ungurescă, și cu tote acestea puține state 
suntă în care să se întâmple atâtea 
inundări, ca în Ungaria.

Posiția geografică a locului nu pote 
scusa nesuccesele de regulare a apeloră, 
pentru că suntă și alte țări în Europa, 
mai mari, cu teritoriu mai șesă și cu 
rîurî mai mari și mai periculose, și cu 
tote acestea inundările formeză numai 
rari escepțiunl, în timpă ce în „Hunga- 
ria felix*  au devenită cronice.

Așa se prădeză banii statului ungu
rescă : Spese mari, succese puține, ori 
de locă.

Sciri polițienesc!.
AstădI, Vineri, în diua târgului de 

săptămână s’a furată în institutulă de 
amanetare, în care era mare îmbulzelă, 
unei femei din buzunară suma de 47 fi. 
v. a. De asemenea s’a furată în piață 
unei femei o pungă cu 8 fi. v. a.—Totă 
astădl s’a prinsă cu ocaua mică Antal 
Jănos din Ujfalu, care pusese mâna pe 
o pălăriă din șatra unui pălărieră. Cin- 
stitulă mușteriu fu dată pe mâna jude
cătoriei cercuale.

Concertu.
Mâne, Sâmbătă în 13 (25) Martie, 

se va da în sala dela Nr. 1 ală treilea 
concertă ală capelei orășenesc!. — Credemă 
că publiculă nostru va da totă atențiunea 
acestoră frumose concerte.

Convocare.
Representanța Comitatului Brașovă 

este convocată la o adunare extraordi
nară ne 11 Anrilie a. c. la. 9 oro a m

Obiectele adunărei suntă:
I. Emisulă ministrului de interne 

despre aceea, că la cererea partidei să se 
dea adeverință despre esliibitele date la 
protocolă.

2 Emisulă ministrului de apărarea 
țărei relativă la formarea comisiunei pen
tru auestarea de cai.

3. Emisulă ministrului de interne re
lativă la statuia de pensiunare alu nota- 
riloră comunali.

4. Raportulă vice-comitelui relativă 
la întregirea viriliștiloră și membriloră 
aleși ai comisiunei comitatense.

5. Raportulă comisiunei de 15 re
lativă la construirea drumului de fieru 
locală.

6. Raportulă relativă la spitalulă 
militară. Decisiunile cetăței Brașovu:

7. Relativă la cemeteriulă comună.
8. Relativă la pensionarea lui Ed. 

Bohlert.
9. Relativă la primirea în gremiulă 

comunală.
10. Relativă la pensionarea pădito- 

ralui de pădure Szetona Wenzel.
II. Relativă la localitatea de negu- 

țătoriă dată în chiriălui Arpad Loskay.
12. Relativă la localitatea de neguță- 

toriă dată lui Meriex Werzar.
13. Relativă la localitatea de negu- 

țătoriă dată lui Gregoriu Bâuyai și Ni- 
colae Navrea.

14. Relativă la pretențiunea fon
dului de pensiune comitatensă.

15. Decisiunea comuneloră Satulung, 
Cernatu, Tărlungenl, PurcărenI, .și Zizin 
relativă la statorirea vămei pentru im
portarea beuturei.

16. Decisiunea comunei Cernat rela
ții ă la darea și arenda dreptului de 
morărită.

17. Decisiunea comunei Cernată re
lativă la transformarea localităței celei 
mari în casă de teatru.

18. Decisiunea comunei Bodă rela
tivă la edificarea cârciumei.

19. Decisiunea comunei Hermană 
relativă la edificările, pentru animalele 
de prăsilă.

20. Decisiunea comunei Apața re
lativă la procurarea puscei de apă și a 
unui sicriu de fieră scutită de focă.

21. Cererea lui Frideric Wachter 
protocolistă la casa orfanală pentru re
munerare.

22. Cause urgente, cari ară veni în 
intervală și suntă a se publica după adu
narea comitatului permanentă în modulă 
citată.

Comitetulă permanentă se va aduna 
în 10 Aprilie la 10 ore.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.44)

Bucurescî, 23 Martie. Iu cameră 
Brătianu a respunsu la interpela
rea asupra politicei esterne. Elfi 
protestă împotriva ideei de a se 
înființa imn imperiu romăno-bulgaru 
și împotriva acusațiunei, că gu- 
vernulfi aru voi se germaniseze 
țera.

Cursulu la bursa de Viena 
din 25 Martie st. n. 1888.

Renta de aură 4°, „................................... 96.15
Renta de hârtiă 5°;„................................... 83.15
împrumutul!! căilor»! ferate ungare . 149.
Amortisarea datoriei câilorU ferate de 

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 93.90
Amortisarea datoriei căilor»! ferate de 

ost»! ungare (2-a emisiune) . . 123.75
Amortisarea datoriei căilor»! terate de 

ost»! ungare (3-a emisiune! . . 108.70
Bonuri rurale ungare........................ 104.____
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Banatil-Timișu . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare . . . . . 103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 104
Bonuri croato-slavone.............................103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 77.35
Renta de argintă austriacă .... 79.10
Renta de aură austriacă........................109.15
Losurl din 1860   132.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 856._
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 270.— 
Acțiunile băncei de creditu austr. . 268.10 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

unguresc!!.......................................99,
împrumutul!! cu premiul»! ungurescă 122.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului.............................    123.75
Galbeni împărătesei ......................... 5.99
Napoleon-d’orI............................................. 10.05
Mărci 100 împ. germane..........................62.40
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95

Cursulu pieței Brașovu
din 23 Martie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.49 Vend
Arginta românescti . 8.44
Napoleon-d’orI . . . „ 10.03
Lire turcescl . . o 11.34
Imperiali .... 10.34
GalbinI . . . , , „ 5.88

11
Scris, fonc. „Albina11^, „ 101.-
t-. ” n „ 98.-
Ruble rusescl „ 103.—
Discontulă .... 6'/2—8“/o Pe ană.

8.50
8.48

10.06
11.37
10.37
5.92 

102.— 
99.— 

105.—

Editoră și Redactoră responsabilă:
n» a..--» u____ »___
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Turnătoria și fabrica de mașini a lui SCHLICK
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulu centralii: VI. Waitznerring 57.— Despărțementulu pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 1696—1699.

MAȘINELE DE SEMENATU
„TRIUMPH“

patentate ale lui Sclllick
Cea mai mare distincțiune:

Diploma (le onore (le auru la concurența internaționalii
(le pluguri în liatvas.

Pluguri pentru una brazdă patentate a lui 
Sclllick 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.

Garnituri de treierată cu vaporii, Garni
turi de treierată cu vertejă (Gopel).

Mori pentru curățită, Mori pentru măci
nată, Mașină pentru preparare de nutreță etc.

c\ 
<

PRETIRILE CEEE HAI EFTINE. -CATALOAGE EA CERERE GRATIS SI FRANCO.
» •

12—3

1 vv' V<A vA'vA'vA VU

abonament»! pre annlu 1888
52—41

la
AMICULU FAMILIEI. Ț)iaru beletristicii și eneiclopedicti-literaril — cu ilustrațiuni. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 

a lunei în numeri câte de 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 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 indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețuiri 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 ROMĂNU. Piară bisericesc*,  școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2l/> — 3*/ 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoților*  mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințelorri teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și șciențifice-literarl; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețuiri de prenumerațiune pre anulă întreg*  
e 4 fl.— pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplarti.
Numeri <le probă se trimită gratisu ori-eui cere.

•W*  A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU44 în Gherla Sz-ujvăr. Transilvania. "W

15 i|i 
ș. a. 
vieța

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

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

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anii, de I. Papiu. 
Unri volum*  de preste 26 cole. Acest 
opri de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestfl soiu apărute 
pănă acum — avendri și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpul*  îutroducerei, fasele prin cari 
a trecutil și modul cum s’a stabilitri 
respectiva sărbătore. Prețul*  e 2 fl.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
Ena C. Z. Rovinaru. Prețuiri 20 cr.

Idealulii perdutfl. Novelă originală

Schiță

Novelă 
de N.

de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulil
15

••

Tipografia A. MUREȘ1ANU, Brașovu.

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

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

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețuiri 10 cr.

Ultimulii Sichastru. Tradițiime de 
Georgiu Simu. Prețuiri 10 cr.

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruțu. Prețuiri 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. 

din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețuiri 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanri 
Tanco. Prețuiri 30 cr.

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

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

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dripă Augustri Kotzebue, tradusă de 
Ioanu St. Șuluțri. Prețuiri 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unri volumil de 192 pagine, cuprinde 
103 poesh bine alese și arangiate. Pre
țuiri redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanu Popri Reteganu. 
Unri volum*  de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, II, IU, IV, cuprind*  materii 
forte interesante și amusante. Prețuiri 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii foite interesante și amu
sante. Prețuiri 30 cr.

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

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

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

tru învețămentulă intuitivă în folosulil 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vrițătoriloril și a altora bărbați de se.dlă, 
de V. Gr. Borgovanil, profesora pre- 
parandială. Prețuia unui esemplarti cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In E- 
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-unu opri. întocmită după lipsele 
scolelorri nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlri și recoman- 
dămă mai aleșii directorilonl și înv6- 
țătoriloril ca celorri 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 Maximă Popii, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudil. — Manuală 
aprobată prin ministeriulri de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulil de 
dată 26 Aprihe 1886. Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu. 
prof. gimn. Unii volumil de peste 30 
cole. Prețuia 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesorii. Opil aprobata și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulil de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. P-i ar- 
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindenda composițiiuil de totil 
soiulti de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multa folosii de cătră preoți, înve- 
țătorl și altl cărturari români. Prețuia 
1 fi. 10 cr.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători .și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifu profesorii preparan- 
diala. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulil unui 
esemplarti broșuratri e 15 cr., — legații 
22 cr., legatu în pândă 26 cr.

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

Visulîi Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețuia unui esemplarti spedatil 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosii. 
Prețulil unui esemplarti legată si spe- 
datil franco e 15 cr.


