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AHULU LI.n
Brașovu, Joi, 7 (19) Aprilie

„Gazeta" iese în flc-oare «ți. 

Âbonamenre pentru Ausiro-Unnuria 
Pe unu anu 12 fl., pe §6ae luni 

6 fl.. pe trei luni 3 fl.
Penirn România și străinătate:

Pe unu anu 40 franci, pe s6su 
luni 20 franci, po trei luni 

10 franci.
Se prenumără Ia tdte ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
AbcnameotolB pentru Brașovu: 

la administrat iun o. piața mare 
Nr. 22, etagiulu I.; pe unu anu 
10 fl., pe șese luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusul u în 
casă: Pe unu anu 12 fl.. pe 
?6se luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl.
'nu eseinplaru 5 cr. v. n. seu 

15 bani.
Atătfi abonamentele cutii și 
mserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

1888.

aTjonamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Aprilie 1838 st. v. s'au deschișii nou 

abonamente la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Preiulu abonamentului:J
Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni 3 H. 
pe șese luni 6 ti. 
pe unii anu 12 ti.

Pentru România și străinătate : 
pe trei luni 10 franci, 
pe ș£se luni 20 franci, 
pe unu anii 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, 
să binevoescă a sene adresa lămuri tu și 
a arăta și posta ultimă.

'Administrați™ „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 6 Aprilie st. v. 1888.
Soirile ce ne sosescu din Ber

lină despre starea sănătății împă
ratului Fridericu suntu forte po
somorite. Abia au trecută 5 săptă
mâni, de când s’a urcată pe tro- 
nulă Germaniei deșteptândă prin 
ideile liberale și în adevără filan
tropice, ce le-a proclamată în ma
nifestele sale, simpatiile lumii ci- 
vilisate.

In totă timpulă acesta împe- 
ratulu Fridericu s’a supusă cu totă 
consciențiositatea grelei munce de 
regentă și cu-o eroică abnegați- 
une a învinsă chiar și piedeca ce 
i-a pus’o suferința sa grea, care 
nu-i mai ertă se se folosescă de 
graiulu său, înțelegendu-se cu mi
niștrii săi în scrisă.

Der neîndurata sdrte se pare 
că nu a reservatti acestui nobilă 
împărată multe cțile și suferința 
lui Pa culcată earășl la pată, lu- 
ândă dimensiuni de totă îngriji- 
tore.

Probabilă că emoțiunile cjile- 
loru din urmă și amărăciunea, ce 
i-a causat‘0 atitudinea unei părți 
a pressei germane în conflictulă 
cu cancelarulă, au contribuită in 
încâtva a-i irita suferința. Cu 
Bismark s‘a împăcată, der cu sor
tea sa tragică nu, și Germania 
trebue să se pregătescă din nou 
a perde pe unulă din cei mai 
demni și luminat! monarch!, de 
carl a avută vreodată parte.

Intr ună articulu de fondă „N. 
fr. Presse“ dă espresiune cu cu
vinte elocente sentimenteloră, ce 
predomină în aceste momente pe 
omenii cugetători din Germania, 
scriindu între altele :

., Jură împrejură lumea stă înar
mată pană ‘n dinți, libertatea po- 
poreloru a devenită o poveste, pe 
care generațiunea de astăcjl n‘o 
mai pote mărturisi; brutală și in
teresată, plină de ură și intolerantă 
pășesce egoismulă pe strade, semi- 
cultura pătrunde la tribună și la 
catedră, ca să strice sufletulă po
porului și inima junimei. Acesta 
este așanumitulu realismă ală c]i- 
leloră nostre‘Zl

..Apune stavilă acestui realismă 
a voită împăratulu Friderică, când 
s‘a suită pe tronulu celui mai pu
ternică imperiu, a‘lă combate cu 
idealismulu unui conceptă despre 
lume lămurită și îndreptată spre 
< mai înaltă tintă omenescă, era 

cuprinsulă programului său de gu
vernare".

„Der împăratulă Friderică este 
ună împărată bolnavă, ună mar
tiră ală sceptrului, și ne’ndurata 
sorte pare a-lă fi alesă se fiă și 
ună martiră ală acelui mare con
ceptă ideală despre lume, care 
totă mai multă e strivită de furia 
spiritului militară, ce înarmeză po- 
porele unulă în contra celuilaltă 
și pune bunăstarea loră în ver- 
fulă baionetei’4.

„Acesta este mai multă de- 
câtă o tragediă omenescă, mai 
multă decâtă o tragediă a unui 
domnitorii; de ea este legată su
ferința adencă a unei epoce în
tregi".

,,înaintea ferestreloră odăii, în 
care împăratul ă Friderică zace pe 
patulă de suferință, se aplecă vechii 
arbori din parculă castelului Char
lottenburg; pe ramurele loră re- 
sară primii germeni ai primăverii. 
Veni-va și primăvera și horea cea 
lină va vejăi erășî prin noulă frun- 
cțișă. Fi-va bre atunci și pentru 
poporală germană primăveră ? Ori 
doră i-a fostă dată se revacță nu
mai în mijloculă său figura cea 
măreță a împăratului Friderică 
pentru ca să scie ce pbte posede 
ună poporă întrună astf'elă de dom
nitorii și ce pbte pierde în elă ? 
Este bre ună cântecă de adio, ce‘lă 
cântă paserile fără nici ună pre- 
semță pe arbori, pe când națiunea 
germană își acopere fața jălindă 
și cuprinsă de îngrijire ?“

„Multe i-a dată sortea acestei 
națiuni, ea a devenită puternică 
și mare : der c,elă ce era să-o facă 
fericită și liberă zace bolnavă și 
lipsită de graiu. Decă fatalitatea 
îlu va răpi poporului său, acesta va 
deveni mai săracă cu o speranță 
mare, care-i întărea încrederea în 
pace și libertate, în resistența con
tra reacțiunei, și care avea să-i 
resplătescă în întru, ce a câștigătă 
cu sângele său în afară. Orele ce 
trecă acuma, suntă ore de grea 
amărăciune și grije; decă ar fi 
destulă ca dorințele bune să le 
schimbe, atunci vieța împăratului 
Friderică ar fi asigurată. Căci 
palatulă său e încunjuratu de sim
patiile întregei luinî.“

Din dieta ungară.
In ședințele dela 2 [14] Aprilie a 

camerei ungare, deputatul ti ungurii Franz 
Fenyvessy a interpelată pe ministru- 
președinte Tisza asupra unei scrisori ce 
a adresat’o dietei ungare ambasadorul!! 
germanii din Viena, prințulti Enrică VII 
Reuss, și în care parlamentulă germană 
mulțămesce aceluia pentru condolențele 
ce și-le-a esprimată cu ocasiunea morții 
împăratului Wilhelm. Cuprinsulă scri- 
sorei îlă comunicase ministrulă Tisza 
camerei, der altfelă de cum 1 au publi
cată după aceea foile din Viena. Feny
vessy găsindă că textulă scrisorei, cum 
s’a publicată, atacă dreptulă publică ală 
Ungariei, a interpelată pe ministru pre
ședinte cam astfelă :

„Acea scrisore nu vorbesce de ună 
ministru comună de esteme, ci de ună 
ministru împărătescă austriacă; mai de
parte nu se vorbesce în ea de parla

mentele mouarchiei austro-ungare, ci a- 
colo iigureză parlamentulă ungară ca și 
cum ar fi austriacă. Va să dică scrisorea, 
cum s’a comunicată aci, a fostă desfi
gurată. Afacerea merită a fi adusă în 
vorbă, fiindă că avemă de-a face cu a- 
celă sistemă de a cocoloși [a face mu
șama] lucrurile, ale cărui simptome le 
întelnimă pretutindenea unde e vorba de 
posițiunea de dreptă publică a Unga
riei : în foia oficială, în tractatulă de re
gulare a granițeloră cu România, ba 
chiar în acte de curtoasiă.

„Aceste simptome" dovedescă, că 
dreptulă publică ală Ungariei nu se res
pectă nici adl, în anulă ală 13-lea ală 
regimului lui Tisza, deorece nici adl nu 
se scie încă, că Ungaria nu e Austria și 
că parlamentulă ungară nu e celă aus
triacă. Dq aceea niterpeleză pe minis- 
tru-președinte:

1) E autentică textulă ce s’a cetită 
în parlamentulă austriacă și care s’a pu
blicată în foile din Viena? 2) Deorece 
în scrisore se folosescă exprexiunl, care 
stau în contradicere cu posițiunea de 
dreptă publică a țării, a făcută ministru 
președinte pași, ca în viitoru să se evite 
asemenea erori și să se respecte posiți
unea de dreptă publică a Ungariei în 
orl-ce atingere diplomatică?

Ministru-președinte Tisza dice că 
într’altă parlamentă, înainte d’a inter
pela într’o astfelă de afacere, respecti- 
vulă deputată ’și-ar fi luată ostenela să 
cerceteze, decă e motivă de interpelare. 
Ca răspunsă, va ceti o scrisore ce a pri
mit’o la 7 Aprilie (Tisza arată scrisorea) 
în limba germană, ca să nu se dică că’i 
desfigureză textulă....

Iosef Madarasz: Da ce, nemțesce 
i-se scrie ministrului președinte ungu- 
rescă ?

Ministru-președinte Tisza: Amba- 
sadorulă germanii nu pote scrie nimărui 
unguresce. (Ilaritate mare. Ministrulă ce- 
tesce scrisorea în originalulă nemțescă, 
din care se vede că interpelantulă n’are 
dreptate.) Cum s’a întâmplată, că în dia- 
rele din Viena s’a publicată într’altă 
textă scrisorea, nu sciu, și nici nu’mpăr- 
tășescă acelă conceptă ală scrisorei... E 
de dorită ca interpelanții să nu se facă 
ridicull aducendă în discuțiune lucruri 
pe care nu le sciu și despre care nu 
suntă informați, de suntă ori nu ade
vărate.

După câtăva vorbăriă, în care Feny
vessy dice.; , că sistemulă de cocoloșire 
între Pesta și Viena e cunoscută, că 
„Foia ordinațiuniloră" din Viena nu- 
mesce pe fzm. Bauer „ministru de res- 
boiu ală imperiului", pe când în fbia 
oficială ungurescă e numită „ministru 
comună de răsboiu; și după-ce Tisza răs
punde că traducerea ungurescă „comună" 
pentru numirea obicinuită în Austria 
„ală imperiului11 provine încă dela con
tele Iuliu Andrassy și în 1868 a urmată 
cu consimțămentulă lui Deak, — discuția 
se închide.

Incftiierea cainereloru române.
Ministru-președinte Th. Rosetti 

a cetită Duminecă în Senatu și 
în Cameră acestu mesagiu de în
chidere a sesiunei:

D-niloră senatori! D-niloră deputațl! 
Sesiunea ordinară a corpuriloră legiui- 
tăre expiră astăcjl.

Mulțumită patriotismului d-vostră, si- 
tuațiunea financiară a fostă regulată la 

timpă și serviciile publice voră pute 
continua mersulă normală.

In urma demisionărei cabinetului 
precedentă, se impune noului ministeră 
datoria constituțională de a face apelă 
la țeră într’ună termină c-âtă se pote 
mai apropiată pentru a se manifesta li
bera voință a alegătoriloră.

Sunt încredințată, că prin respec
tarea ordinei și prin moderațiune, țera 
va dovedi și de astădată deplina matu
ritate la care este ajunsă, și pretulă ce-1 
pune pe o dreptă întrebuințare a liber- 
tățiloră publice.

In actuala situațiă internă guvernulă 
va lua fără întârdiere și cu totă ener
gia măsurile reclamate de împrejurări.

Intru acesta sunt în dreptă a compta 
pe sprijinulă tuturoră dmeniloră de bine 
și eu apeleză la spiritulă de concordia 
și de prudență pe care România în mo
mentele importante l’a arătată totdeuna 
cu cea mai mare putere.

D-lor deputațl, înainte de a ne des
părți să ne găsimă încă odată uniți în 
dorința cea mai scumpă ce o avemă cu 
toții, ca să trăiescă și să prospere Ro 
mânia.

Eu declară sesiunea corpuriloră le- 
giuitore închisă. Carolu.

SCiRlLE DILE1.
După cum comunică foile ungurescl, 

cererea de nulitate a coredactoru- 
lui „Gazetei Transilvaniei," Ștefană 
B o b a n c u, făcută contra sentinței curții 
cu jurați din Clușiu, a fostă respinsă de 
Curia din Pesta în urma referatului jude
lui Moriz Tomcsanyi. Prin urmare rămâne 
condamnată la 4 luni arestă și 50 fl. 
amendă.

* *
Piarele ungurescl spună, că în cer- 

culă de recrutare ală Săceleloră 
din comitatulă Brașovului, din 728 re
cruți români abia s’au presentată la 
assentare 52, restulă de 675 au fugită. 
„Pești Hirlap" dice, că poporule din a- 
cestă monarchiă nu mai potă suferi ar
mata, din causă că nu se respectă sim- 
țulă națională și religiosă, și că nu se 
respectă nici chiar limba elementeloră ce 
constituescă armata comună.

Se plângă de nerespectarea simțului 
națională, religiosă și a limbei tocmai 
aceia, caii le persecută cumplită la Ne- 
maghiarl. Ce ironiă! De altmintrelea 
lipsa atâtoră tineri dela recrutare și pă
răsirea vetrei loră e o înfierare a siste
mului ungurescă de guvernare, care nu 
lasă în urmă i decâtă nemulțămire și 
miseriă.

** *
Administrați unea de res- 

b o i u va cere dela delegațiunl ună 
credită specială de 52 mi li one fl.

** *
Privitoră la co Ion is ar ea Ciangă- 

i 1 o r pe teritoriul dela Deva „Kolozsvar" 
scrie, că s’a a ânată acestă afacere pănă 
după secerișă, pentru ca de o parte se-șl 
isprăvescă și Ciangăii acolo, în Buco
vina, lucrulă câmpului, er de altă parte 
să fiă și „patrioții" de aici gata spre a-i 
pute primi cum se cuvine. La Deva se 
voră colonisa 90 de familii, cărora li-se 
voră împărți 1200 jugăre de pămentă 
arătoră forte bună, care era proprietatea 
statului. Fiindcă Ciangăii voră aduce 
cu ei și mai mulțl copii de școlă, „Ko
lozsvar" speră, că autoritățile compe
tente voră mijloci ca la școla de statu 
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din Deva să se mai aducă celă puțină 
ună învățătorii. La H u e d i n ă încă se 
dice, că se voră colonisa atâția Ciangăi, 
câți la Deva și în direcțiunea acesta, 
dice „Kolozsvar,u că lucreză cu multă 
zelă primarulă română (?) de acolo, D a- 
n i 1 ă G y o r g y.

Bieții Ciangăi nu sciu ce’i așteptă! 
Se vede că n'au dată ochi cu cei caii 
s’au întorsă în Bucovina ! Ce privesce pe 
primarulă Danila Gyorgy alesu-l’au Ro
mânii, ca să servescă uneltiriloră de ma- 
ghiarisare, ori să vecjă de interesele co
munei ?

îi * *
Adunarea deputațiloră din B u cu

re s c I a votată proiectulă de lege, prin 
care se acordă poetului M. E m i- 
nescuo pensiune viageră de 250 
lei pe lună.

* £ aj:
Minele de aură din Ardeală 

dau mereu mari cantități de aură. Mi
nele din Ruda lângă Bradă, ce le es- 
ploateză Harkort, au dată dela începu- 
tulă acestui ană resultate, care deschidă 
acționariloră perspectiva de mari interese 
la capitale. Din bortele (găurile) numite 
ale lui Victor s’au scosă dela Ianuarie 
vr’o 80 chilograme, prin urmare cam 900 
de grame pe di în valore cam de 900 fl. 
Din aceste borte se voră scote sigură, 
timpă de multi ani, 40 de tone pe di. 
In curendă minele din Radna voră fi 
deopotrivă cu cele mai bune mine din 
Ardelă, precum suntă cele dela Vulcoiu 
lângă Zlatna și ale lui Laszlo de lângă 
Bradă. In curendă se va începe a se 
lucra cu mașine americane, ca la cele 
de mai susă, și în minele din Almașu- 
Mare lângă Zlatna. De asemenea se 
voră începe în curendă lucrările și în 
Boita, unde esploateză o societate engleză.

Fostul ă deputată unguru, proprieta- 
rulă Stefan de Ocskay a fostă a- 
restată de poliția din Viena în mo- 
mentulă când să se sue în trenă și să 
plece la Pojună, unde locuesce. In urma 
interogatorului ce i s’a luată, a fostă 
predată tribunalului. Ocskay e acusată 
de actrița angagiată în Berlină Alwine 
Bussetti, cu care elă în timpulă din ur
mă a stată în intime relațiunl, că i-a 
furată o sumă mare de bani.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei/
De sub Măgura, Aprilie 1888.

E lucru sciută, că puternicii din pro
vincia suntă aceia, cari seducă și îm
pingă guvernulu prin sfaturile și denun
țările loră la acte violente și nesocotite 
în contra naționalitățiloră, la insinuările 
acestora dice d-lă Tisza: „Ținuta națio- 
nalitățiloră e causa, că nu se pote face 
pentru ele nimică — afară de rău — 
Aceștia suntă dospelă tuturoră aceloră 

demersuri nefericite, ce vinii din partea 
guvernului asupra naționalitățiloră. Dei
ce au acești puternici provinciali în con
tra naționalitățiloră ? Nimicii, decâtti 
că-’șl ternii filele cu carnea de inteligința 
nemaghiară.

Unii nou actă de asemene natură 
agită spiritele preoțimei și inteliginței 
rcmâne din Sălagiu.

Vredniculă protopopii și Românii 
bravii d-lă Teodoră Popă, încă sub Epis- 
copulă de fericită amintire Alexi fu de
numită în anulă 1862 de parochă în 
Ortelecă, conferindu-i-se totodată ca fi- 
liă Zelăulă, care e în imediată apropiere. 
Aici există preparandia de stată, care 
dela înființarea ei a fostă și este cerce
tată de tineretulă română, prin urmare 
era necesară a se îngriji de instrucțiu
nea acestui tineretă în religiunea pro- 
priă, care este cea gr. cat. La cererea 
senatului preparandială, care scia pre 
bine, că numai bravulă protopopă amin
tită e în stare a suplini ună golă așa de 
simțită ca acesta, fu denumită în a. 1871 
prin Veneratulă Ordinariată de Gherla 
ca propunătorii de religiune la acelă in- 
stitută pe lângă o remunerațiune de 100 
florenl. Der vădendă, câtă de puțină 
pondă pune chiar și ministrulă instruc- 
țiunei pe ună obiectă de propunere a- 
tâtă de însemnată și considerândă ca 
ună preță de batjocură suma amintită 
refusâ a primi acestă postă. Refusâ a 
doua, refusâ a treia oră, când în fine i 
se scrisese dela Gherla, că seu să pri- 
mescă. seu să abdică de Ortelecă și Ze- 
lău, ca să se potă denumi acolo altă 
preotă cu obligațiunea de a propune și 
religiunea la acelă institută. Astfelă 
constrînsă primi.

Totă din anulă 1862 îșl eserciâ nu- 
mitulă protopopă și dreptulă de cate- 
cliisatoră la institutulă corecțională din 
Zelău, ca singură competentă, fiind Ze
lăulă o filiă concredută administrării D- 
sale. La începută, pănă când acestă ins
titută a fostă sub supravegliiarea comi
tatului, primia ca le fă pentru acesta 100 
fl., devenindă însă mai târdiu sub ins- 
pecțiunea Tribunalului regescă, „puter- 
nicii“ voiră a-i reduce lefa la 30 fl., 
der fiind-că d. protopopă retușa a mai 
propune, i-se statori erășl o lefă mai 
mare, der totuși numai de 80 fl.

Și ce să vedl acum ? — Denumită 
și întărită fiindă d-lă protopopă în re
gulă de singurulă foră competentă, de 
Măritulă Ordinariată, „Măriei Saleu ins- 
pectorelui școlară îi trăsnesce prin minte 
a-lă delătura dela preparandia, er fisculă 
regescă dela catechisarea prinsonieriloră, 
în sensulă rescriptului ministerială, ală 
cărui numără îlă reproducă, der date, ar
gumente și cause — ca’n palmă.

Intru aceea „Măria Sa“ inspectorulă 
basată — cum credea elă — pe puterea 
ultimatului său, se pune în tergă pe sub 
mână cu ună altă preotă, de care, du
rere 1, s’a aflată în diecesa nfistră; însă 
Ilustritatea Sa Episcopulă, care n’a sciută 
nimică din totă lucrulă, 11-au stricată 
totă treba, căci pănă când „Măria sa“ 
se tocmea cu preotulă, nu prea genantă, 
ală cărui nume îlă retacă, Ilustritatea 
Sa, informată fiindă despre totă afacerea 
prin d. protopopă, care scrisese apriată, 
că „deorece nici inspectorulă, nici fisculă, 
nici Inaltulă ministeriu nu l’a pusă, nu 
se consideră a fi delăturată din oficiu 

de aceștia, ci numai de Ilustritatea Sa 
Episcopulă", care, cu dreptă, indignân- 
du-se de o așa ingerință, cum e și a 
„Măriei Sale“ inspectorelui, decisă a se 
propune și mai departe totă prin numi- 
tulă protopopă religiunea, indeplinindă 
totodată și catechisarea prinsonieriloră 
și tote funcțiunile bisericescl de mai 
înainto.

Demnă și vrednică de lăudată e în 
totă afacerea acesta ținută Ilustrității Sale 
Episcopului nostru, care nu numai că nu 
voiesce a se abate dela dreptulă său, în 
sensulă căruia singură densului i com
pete aici dreptulă de denumire, ci do- 
genindă pe preotulă ușuratică, care pe 
sub mână întră în tergă cu inspectorele, 
’lă opresce de a primi propunerea refe- 
ritoră la preparandia din Zelău. și în- 
trega afacere, privindu-o de a Sa, o ia 
sub scutulă și patronarea Sa înaltă!

Și acum să vedemă pentru ce ore 
nu încape în „inima Marieloră sale“ bra
vulă protopopă ? Etă căușele persecu- 
țiunei:

1. pentru că a luată parte la con
ferința națională din 1881 ținută în Si- 
biiu, a fostă alesă în comisiunea celoră 
30, cari au compusă „Memorandulă,“ des
pre cari diceau ei în publică: „toți ară 
fi vrednici de spendurătore! 2. Basată 
pe legea din 1868 a naționalitățiloră, 
ca parochă, tote scrisorile oficiose și es- 
trasele matricularl nu voiesce a-le es
trada decâtă numai românesce. 3. în 
tote scrisorile sale oficiose adresate co
mitelui supremă, vice-comitelui, pre
cum și oficiului pretorială și primarială, 
corespunde numai și numai românesce. 
4. Neprimindu-i-se însă din partea vice- 
pretorelui 2 acte scrise ast-felă, er din 
partea primăriului mai multe, dintre cari 
unele, traducendu-le, sili pe protopopă 
a solvi tacsa traducerei; apelândă deci 
în anulă trecută ambele cause la vice- 
comite, acesta, ca să-lă potă obliga pen
tru totdeuna a scrie unguresce, ’lă de
clară în comitiva sa cătră ministru ca 
„felsoblb egyliâzi hatosâg“, care este nu
mai episcopulă seu consistoriulă, și — ri- 
sum teneatis amici — ministeriulă inter- 
neloră lasă pe locă acestă argumentă! 
Și în urmă: 6. pentru-că, pe lângă tote 
șicăniile și terorisările loră de acestă soiu, 
bravulă protopopă nu se intimideză de 
locă, ci încă „îndrăznesce,“ spre mira
rea loră, a ține de 2 ori adunări în Stîr- 
ciu, unde în ambele, alesă de președinte, 
după-ce delegații venițl dela Sibiiu ’șl 
facă darea de semă, protopopulă vor- 
beșce fără frică și cu curagiu poporului 
neputendu-șl îneca indignațiunea față cu 
demersulă alegeriloră, nici chiar față în 
față stândă cu „Mariele sale“ propreto- 
rele și inspectorele de dare Zeitler, cari 
cu cei susă amintiți suntă totă de una și 
aceea-șl pănură.

Astfel der pănă când unii din pu
ternicii dilei înfrică și teroriseză, alții se 
gereză chiar și în afacerile și drepturile 
bisericei nostre, independente de ale sta
tului, și se silescă din răsputeri, precum 
se cuvine unoră mamelucl din cei mai 
mici, prin denunciărl la ministeriu a de
lătura din postulă său conferită de Mă
ritulă ordinariată pe unulă dintre cei 
mai conscii și bravi dintre protopopii 
noștri.

Indrăsnit-ar fi ore acești puternici 

a face asemene eu ună preotă rom. cat. 
seu reformată?

Fiindă principiele partideloră poli
tice, menite a ferici statulă, forte scliim- 
băciosă, de altă parte învățăturile bise
ricei fiindă eterne, probate de a ține la 
olaltă și ferici omenimea, staturi și so
cietăți : ingerința orl-cărai partide poli
tice domnitore în jurisdicțiunea bisericei, 
ce privesce totfelulă de funcțiuni bise
ricescl, e unulă dintre acele lucruri, față 
cu cari trebue să sune din gura biseri
cei ună puternică și nestrămutată „non 
possumus.“

Fără de acesta vomă ajunge adl 
mâne ca puterea civilă să ne hieroto- 
nisescă preoți, să-i dispună în funcțiuni, 
ba să ne întocmescă și dogme nouă, fi- 
resce după placulă și folosulă său.

Nu pretindemă, că în aceste tim
puri critice autoritățile nostre bisericescl 
să ne facă politică... Der și mai puțină 
așteptămă, să se facă luntre și punte 
politicei de cli. Liberă trebue să fiă bi
serica de orl-ce umilire rușinătore. Chiar 
pentru aceea trebue să-și scie apăra ju
risdicțiunea în cele sufletescl față cu 
orl-ce ingerință.

Noi, preoții, așteptămă cu nerăb
dare, deși cu tota încrederea, în ener
gia Episcopului nostru, să vedemă re- 
sultatulă acestei cause. Firesce că pănă 
atunci prisonierii gr. cat. din Zelău ră
mână fără de mângăere și învățătură 
sufietescă, potă fi nemărturisiți și necu- 
minecațl pe sântele sărbători; der ce le 
pasă urditoriloră acestui actă de nisce 
bieți prisonierl, când e vorba să-și facă 
chefuită? Unii preotu românii.

Brand, în 10 Aprilie 1888.
Binevoiți a da locă în colonele pre

țuitei „Gazeta Transilvaniei11 unei scurte 
descrieri despre ocupațiunea și starea lo- 
cuitoriloră din fosta comună colectivă 
Branulă — ce astădl formeză 10 co
mune mici în urma separărei din an. 
1885 — față de trecută și greutățile ne
suportabile ce întâmpină în tote dilele.

In anulă 1850 avea Branulă o po- 
porațiune de 12,000 locuitori, toți Ro
mâni și mai toți economi de vite. A- 
ceștl economi erau împărțițl în 57—60 
terle mari, care numărau peste 220,000 
de oi, apoi ciredl de vaci și herghelii 
de cai, cari se țineau la pășune prin băl
țile și șesurile României, prin Dobrogea 
și Bulgaria, de tomna și pănă primă- 
vera în luna lui Maiu, când se aduceau 
la pășunită în munții de lângă frontieră 
(căci oile nu puteu suferi căldura cea 
mare la cârnpiă), unde le tundeau și le 
înțărcau și de aici puteau cu ușurință 
transporta acasă productele loră, cu un 
cuvântă puteai dice că Brănenii suntu 
economi în totă puterea cuvântului. 
Dela acestă economia se bucurau de ve
nite frumose, așa că nu le păsau când 
aruncau în buzunarulă vre-unui domnă. 
cum era pe atunci, câte câțl-va galbinl. 
ca să potă sta de vorbă cu elă și se-șl 
potă căpăta nițică dreptate de care aven 
lipsă, în fine Brănenii erau în stare a

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(3)

INIMOSULTJ.
Poveste.

N’a trecută câtă ai da odată, de 
două ori cu amuariulă și peșcele-i aci.

— „Dragă domnulă meu, ce dorințe
ai ?“ — dice peșcele. „Eu sunt mai
marele tuturoră neamuriloră de peșcl, 
am lăsată cuventă ca să s’adune într’o 
clipită de ochi pești câtă frun4ă și erbă, 
— ce ne porunceșcl aceea vomă face.“

Și s’adună, mă rogă, atâta sumete- 
nie de peșce, de nu’i încăpea lumea. In- 
cătrău te uitai numai de peșcl dai cu 
ochii. — Mai mincinosă cine nu crede.

— „Să’ml scotețl iepele la ivelă, fiă 
și din inima pământului !u — <jice Ini- 
mosulă.

Pe locă se împrăștie peșcii în tote 
cele patru părți ale lumei și dau de iepe 
în fundă de mare. Se înțelege, c’au tre
buită să iase afară, că peșcii le sgândă- 
reau de tote părțile, de nu era chipă să 
mai potă sta acolo.

Inimosulă le-a aruncată căpăstrulă 
în capă și, urcându-se călare pe una, le 
duce acasă și le dă babei în semă.

- „Bine! — dice baba — vomă 
vede mâne-di, ce are să fie.

Câtă venină se adunase în inima ei, 
singură vă pote spune.

Se duce în grajdă și dă pe iepe c’o 
furcă de fieră păn’o trecă sudorile.

— „Și cum de v’au aflată erășl ti- 
căloseloră ?u

— „Ne-amă ascunsă stăpână cum 
am șciută noi mai bine, — ne-amă as
cunsă dreptă pe fundă de mare, der n’a 
fostă putință. Au venită la peșcl câtă 
fruncjă și erbă și ne-au eșită de-acolo cu 
nepusă masă, serăcuță de noi, — c’amă 
ajunsă ca nișce oi ale nimănui.“

— „Mâne-di să venițl acasă, îndată 
ce Inimosulă ațipeșce. Aflu eu acă și 
de cojoculă lui. — M’ațI înțelesă?“

— „Da, stăpână, te-amă înțelesă și 
vomă face întocmai !u

Cum e mâne Inimosulă er era cu 
iepele afară la câmpă.

Când simțeșce, că jare să vină ho
rea aceea de somnă aducătfire, — legă 
capetele căpestreloră de sine și așa să 
culcă. Iepele însă s’au deslegată chiti- 
neluță și ușdri păn’ acasă.

Pe când se trecjeșce Inimosulă, iepe 
ca’n palmă.

Ce să se șcie elă face ? Parulă celă 
golă îi vine mereu în minte și, fiindă 
asta cea din urmă di din ană, se sim
țeșce, par’că nu-i elă Inimosulă, ci ună 
altulă, te miri cine.

— „Han-Tătară m’a făcută să’ml 
pună tocmai capulă în jocă. Pare-mi-se, 
că nu multă o se’ml cânte cuculă; — 
îșl clic® elă în sine.

De-odată îi vină aminte vorbele vul- 
pei. Scote cei trei perl din straiță și 
suflă una peste ei.

N’a trecută câtă ai da odată, de 
două ori cu amnariulă, și vulpea’i aci.

— „Dragă domnulă meu, ce do
rințe ai ? — dice. Eu sunt vulpoiulă 
celă mare și tare, căpetenia întregului 
neamă. Am lăsată cuventă ca să se a- 
dune într’o clipită de ochi câtă frundă 
și erbă, — ce ne porunceșcl, aceea vomă 
face.“

Și s’adună, mă rogă, atâta spuză de 
vulpe , încâtă nu le încăpea lumea. In- 
cătrău te uitai, numai de vulpi dai cu 
ochii.

— „Iepele acelea să mi le scotețl 
la ivâlă, fiă și din inima pământului. — 
<jice Inimosulă.

Pe locă mi-se împrașcie ele, vulpile, 
ca fărina orbului, în tote cele patru părți 
ale lumei. Adurmecă ele și află, că ie
pele suntă acasă la baba și anume ; hoța 
de ea le-a schimbată în trei ouă, pe 
cari le are sub sine în pată, ca și când 
ar sta să le clocescă.

Cum aude Inimosulă o șeire ca a- 
ceea, remâne numai gheață în spate și 
numai șcia, că pe ce lume este. Avea 
frică, vedeți dumnea-vostră, dragii mo
șului, și încă frică, nu glumă.

— „Nu te supăra, —c)ice vulpoiulă. 
Baba aceea are ’n podă ună odoră de 
cocoșă, pe care nu l’ar da pe lumea totă. 
Noi, vulpile, parte ne vomă urca în podă. 
la cocoșă, parte vomă încungiura casa 
și omă face ună tărăboiu, de să se ducă 
veste și cântecă. Cu gălăgia nfistră tre
buie s’o sculămă de pe ouă și s’o sefi- 
temă afară. Tu. Inimosule, vei sta un
deva pitulată și, vădândă pe babă eșindă, 
te furișezi în casă, pui mâna pe ouă, 
le atingi cu căpăstrulă și ai iepele în 
mână “

Așa și facă.
Inimosulă îșl pierde urma sub o co

vată întorsă cu gura în josă, — vulpo- 
iulă celă bătrână și cu câteva mai fără 
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da dări directe, indirecte, erariall. comu
nali. cu tma cuvânta tota ce li-se ce
rea fără să simță vr’o lipsă*)

*) Priu unele părți și astădl se mai crede 
că oficianții din Brand se bucură de venite 
mari și la orl-ce organisare se întrecă atari 
concurențl, nu sciu că astădl Brănenii mai n'au 
după ce bea apă.

In anula 1857 după conscripția nu
măra Branula 10.300 locuitori, la anula 
1870, 9200 locuitori și la anula 1880 a- 
bia 8000 locuitori, așa că într'una res- 
timpO de 30 ani a scăduta cu 4000 lo
cuitori, apoi economia s’a redusa la nulă, 
căci abia se mai pota afla de presinte 
vr’o 6—7 terle mici cu vr’o 8—10.000 
oi, der și acestea suntă espuse perirei, 
economia de cai s’a stinsa cu totula, cu 
economia de vite cornute în România 
abia se mai ocupă unuia în tota Branul.

Causa nimicirei economiei este strîm- 
torarea locurilora, împărțirea pămân
tului între locuitorii din România, mă
rimea tacselora de pășunittt, oprirea de 
a mai merge în Dobrogea și Bulgaria, 
și dările ne mai suportabile, apoi răs- 
boiultt vamala a pusă capătă, fiindă bie
ții economi expuși șicaneloră oficianți- 
lortt dela frontieră.

Astădl mai toți locuitorii brănenl 
îșl agonisescă pânea de tote dilele pen
tru ei și iamiliele lorii numai prin lu- 
crula mânilora ca dilerl, și unde ? nu 
aici, căci în acesta ținuta nici lucru 
nu se află, ci în România, unde bietulă 
brănenă lucră câte 4—5 săptămâni și 
vine acasă cu bănișorii ce au câștigată 
de plătesce darea și arunculă și cu ce-i 
mai rămâne cumpără mălaiu la copii și 
eră se duce de unde a venita, și așa în 
continuu este tota călătora peste gra
niță.

Der și acesta ar mai merge, decă 
n'ar fi alte pedecl și mai mari, căci spre 
a se împărtăși bietulă dileră cu ună 
certificată pe 5 dile seu cu pașaportfi 
pe ună antt, trebue mai întâiu să sol- 
vescă darea regiă întregă și decă este 
supusa și la tacsa militară, trebue și pe 
acesta să o solvescă pe doi ani înainte, 
căci la din contră se respinge cu orl-ce 
cerere de cătră oficiulă pretoriala și vi- 
ce-comite, — și decă împlinescă aceste 
condițiunl, pașaportele se capătă forte 
anevoie, cam dela 2—3 luni.

'Ți vine să credl dicala poporului 
de aici „că de când ama ajunsa sub co
rni tatula Făgărașului s’au îmulțita [greu
tățile și ne-a copleșită sărăcia11, și e 
dreptă, căci când Branula se ținea de 
comitatula Brașovului, era forte ușoru 
pentru brănenl, căci mergenda la Bra- 
șovă spre a’șl vinde și cumpăra cele de 
lipsă, pe atunci îșl isprăveau și afacerile 
oficiose ce aveau, și acesta cu perderea 
de o di, pe când la Făgărașă trebue 
să perdă omula cela puțină 3 dile de 

veră și numai în acea causă, pentru care 
este silită a merge, apoi negreșittt că 
spesele suntă întreită de mari; apoi 
vrendă cineva a’șl cere concesiune pen
tru construire de firăstrău, piuă, derste 
ș. a. trebuiă să plătescă spese comisio- 
nall preste 100 fl., cum s’a mai întâm
plată, pe când dela Brașovă ară fi de 
ajunsă 20—30 fl.

Nu este destulă că Brănenii plătescă 
o dare directă de preste 16,000 fl., dare 
indirectă și competințe peste 3000 f 1. arunc 
comunală preste 4800 fl., apoi s’a mai 
pusă o sarcină de 4% la fl. de dare, 
care credă că în nici ună comitată nu 
se mai află, de vr’o 3 ani solveau Bră
nenii pentru casa comitatului câte 2n 0, 
acum s’au urcată la 3%, și 1% pentru 
fondulă de pensiuni ală oficianțiloră co- 
mitateusl, care dau o sumă de 5—600 
fl. v. a. în totă anulă, așa deră arunculă 
comunală se urcă la 40—50 cr. de flo- 
rinulă de dare, plus 30 cr. ca relută de 
drumă de fiăcare familiă. Apoi să se 
mai mire cineva că scade și sărăceșce 
poporulă. (Abstragendă dela aceea că 
eruările de fugari de milițiă, care se facă 
în totă anulă pro forma ceră o sumă 
de parale, oficianțiloră comunali li s’a 
complicată lucrulă prin nouă reforme, 
cu deosebire în administrarea de bani, 
așa că ună bietă casară comunală, care 
este plătită cu 20 fl.—40 fl., este silită 
să porte câte 6—7 jurnale, pe când pănă 
acum era de ajunsă ună jurnală de cassă 
și altulă pentru încassare, de a administra 
dările ce se cereau fără ca să rămână 
restanță.)

Cererile seu petițiunile pentru con
cesiuni industriali și comerciali se res
pingă de oficiile politice, decă se re- 
cureză la oficiulă de vice-comite; nu 
sciu, nu cetesce nimenea recursulă și per
tractarea premersă, seu că referentulă 
nu scie a-lă resolva în altă modă, căci 
tote se respingă după ună calapodă ; totă 
astfelă se urm-ză și cu recursele în con
tra decisiuniloră în cause de transgre
siuni de pădure, de câmpă ș. a., cu ună 
cuvântă bietulă poporă geme sub sar
cinile ce dilnică îlă gârbovescu, fără a’șl 
afla vr’o mângâiere câtă de mică.

Din cele pănă aci arătate se pote 
deduce, că locuitorii brăuenl ne mai 
avândă nici ună isvoră de câștigă și ne 
mai fiindă în stare a suporta greutățile 
ce întâmpină, suntă siliți a’șl continua 
emigrarea începută încă de prin anulă 
1880.

Totă ce au putută ține Brănenii 
pănă astădl este moralitatea, de care se 
bucură și astădl și carea le-a putută 
multă ajuta.

Unii brăneanu.

întâmplări diferite.
Răniți. La spitalulă civilă din Sibiiu 

'au adusă din comuna Săliște doi omeni 
greu răniți cu lovituri de toporă.

Spenduratu. In Turni.șoră s’a spân- 
4urată în podulă grajdului lui George 
Huber ună lucrătoră ală acestuia anume 
Toma PopovicI, în verstă de 74 ani. Se 
4ice că s’ar fi sinucisă din causa relei 
tractăi! ce o suferia dela fiu-său.

Mamă spurcată. La stavilarulă morii 
din Șelimberă nisce lucrători au găsită 
cadavrulă unui copilă în verstă de 3—4 
dile, care, precum a constatată comisiu- 
nea de anchetă, a fostă anume aruncată 
în apă. Pănă acum spurcata mamă n’a 
fostă găsită.

Furtu. La 20 Februarie n. s’au fu
rată din casa lui Ștefană Manta din 
CorneștI, cu ocasiunea ^târgului, haine în 
preță de 50 fl. In urma cercetăriloră, 
s’a descoperită că hainite se află în 
Crișă. De-drece și aci s’au furată din 
vr’o 4ece case bani, unelte economice, 
oi, pasări, vină ș. a., gendarmii isbutiră 
să descopere pe hoți, cari suntă nisce ți
gani corturarl din Crișă și din altă parte. 
Hoții au fostă predațl judecătoriei de 
cercă.

Focd. In pădurea Hirla în grajdulă 
unui locuitoră din Nocrigă isbucnindă 
focă, au arsă, pe lângă alte obiecte, 2 
vaci și ună vițelă, tote trei vitele ale lui 
Ionă Neamțu din Olțina. Paguba e de 
155 fl. Asigurată nu era nimică. — 
In Dotca suferi locuitorulă Ioh. Wagner, 
în urma unui incendiu, o perdere de 
100 fl. In Voila, totă în urma unui in
cendiu, a suferită, locuitorulă Hermann 
Krauss e pagubă de 130 fl.

Scăpată de nenorocire. Trenulă de 
marfă Nr. 351, ce circulă între Sighișora 
și Brașovă, a isbită lângă cantonulă 
Nr. 208, unde peste linia ferată trece 
șoseua, ună cară săcuescă încărcată cu 
lemne. Cărăușulă Samuel Sandor din 
Agiagfalău și caii săi au scăpată cu 
vieță.

SCIRi TELEGRAFICE.
(Serv1, part, ală „Gaz. Trans. “)
Pesta, 18 Aprilie. Deputății 

Kaiser și Zav publică o declara- 
țiune, care tțice că tendința am- 
biloru articull din „Kreuzzeitung“ 
involvă ună amestecă destructive, 
nechematu și nelealu, și că în nici 
ună casă nu se aprobă de totali
tatea Sasiloru ardeleni, căci Sasulu 
consideră totu așa ca și Maghia- 
rule de o datoriă națională de o- 
nore a ține susu, a ocroti și a a- 
pera constituțiunea, vacța, interesele 
de vieță și pacea internă a statului, 
care suntu unu scutu ale cetățe- 

niloru sei, și nu se voru mai lăsa 
a fi câștigați pentru intrigi abso- 
lutistice. (Kaiser și Zay suntu de- 
putațl sași, ițiși naționali, cari făcu 
parte din oposițiunea ungurescă. 
Red).

Berlină, 18 Aprilie. Aparițiunile 
bronchitice s‘au împuținată în mod 
însemnată, frigurile au mai slăbită, 
noptea a petrecut'o mai bine, sta
rea generală a sănătății e mulță- 
mitore. înainte de amecță a ascul
tată trei sferturi de oră raportulă 
lui Albedyll. La ame4ă apăru la 
terestra odăii de lucru și fu entu- 
siastică salutată de publiculă adu
nată înaintea castelului.

Cursulu pieței Brațovu
din 4 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.57 Vend. 8.59
Arginta româneseft . „ 8.52 t' 3.55
Napoleon-d’orI . „ 10.03 n 10.05
Lire turcescl . . . „ 11.33 11.36
Imperiali................... „ 10.33 u 10.36
GalbinI................... „ 5.90 n 5.92
Scris, fonc. „Albina” 6" 'o „ 101.- 11 102.—

n n n n n 98. n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 104.50 11 105.50
Discontulti . . . 67î—8"/o pe anu.

Cursulfi la bursa de Viena
din 17 Aprilie st. n. 1888.

Rentă de aura 4°/„.....................96.65
Renta de hârtii 5%..................... 84.95
Imprumutulă căiloru ferate ungare . 150.20
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (l-mă emisiune) . . 95.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare 12-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare ț3-a emisiune; . . 110.25
Bonuri rurale ungare............................ 104.40
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.20
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 104.20
Bonuri cu cl. de sortare........................103.90
Bonuri rurale Transilvane .... 104.—
Bonul! croato-slavone............................ 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungureseti...................................... 99.75
Imprumutulii cu premiulu urgureseti 121.40 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

gliedmului...........................................124.30
Renta de hârtiă austriacă .... 77.90
Renta de argintii austriacă .... 80.30
Renta de aură austriaeă........................110.40
Losuri din 1860   133.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 863.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 289.50
Acțiunile băncei de credită austr. . 268.— 
Galbeni împărătesei ........................ 5.97
Napoleon-d’orI.............................................10.05' ,
Mărci 100 împ. germane................... 62.42’ ,
Londra 10 Livres sterlinge .... 127.05

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 6 Aprile st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5"/n .... 90.- 91.—
Renta rom. amort. 5% . . 92.^ 93.—
Renta convert. 6".„.... 89. 89.—
Impr. oraș. Buc. 20 fr. . . 35.- 36.-
Credit fonc. rural 7° . . . 104.'. 104.—

11 XO;11 11 ° 0 ♦ 89.— 89.—
11 „ urban 7%. . . . 102.' , 102.3 .
11 11 11 /Q ■ . 95.', 96.—
M RO'ÎI Îl u /o ■ 85.'.'., 86.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. 10.15 10.20-
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . 2.20 2.30—
Ac. de asig. Națională. . . 198— 200-
Aură contra bilete de bancă 17—' ■ 17 72
Bancnote austr. contra aurii. . . 2.18 2.2

Editora și Redactora responsabila:
Dr Aurel Mureșianu.

obrază se urcă în podulă casei la cocoșă, 
er’ cele multe încungiură casa și dau a 
schilălui de să te iai de ună gândă, nu 
altceva.

Baba din pată, cum aude cîrăitulă 
cocoșului, pe care îlă avea dragă ca lu
mina ochiloră, se ia de ună gândă.

Ce să fie ?!
— „Fugi bală dela cocoșă, că de 

esă afară te scarmănă, fugi, că esă! — 
striga baba câtă o țină plumânile.

Vulpoiulă celă bătrână însă, de unde ! 
Nici una, nici două, apucă de gâtlană pe 
cocoșă și dă a'lă strânge, încâtă se tre
cuse de glumă. Asta și baba bine o 
audea.

Se coboră din pată și hai pe ușă 
afară. Cum vede atâta mulțime de vulpi, 
tote cu dinții rîngițl, — uită de sine, 
nevădendă pe Inimosulă, și raita în 
podă.

Acesta, câtă ai bate în pălml, ese 
de sub covată și, întrândă în casă, face 
după cum vulpoiulă celă bătrână îlă po- 
vățuise.

— „Na! — dice elă cătră babă, aci 
ți’su iepele. Anulă mi l’am împlinită și 
dreptă simbriă am să capătă fata.“

— „Bine! — respunde baba, ce sta 

să crepe de mănie, — ai făcută anulă 
cu credință, se țl-o alegi din tuțl-tri, 
neroculă te-a bate.“

Decă fata nu’șl f&cea sgârietura 
sciută, era peste pote ca s’o brodescă. 
Așa însă 'șl-a vă4ută visulă cu ochii.

Peste ndpte dice fata cătră Ini- 
mosulă:

— „Aucțl bărbățele, ce dică eu? 
Noi să facemă, ce facemă, să ne pier- 
demă urma iute și degrabă. Mama asta 
a mea e curată dracă împelițată și’țl 
mancă ea capulă, când nici nu visezi. 
De pară totă nu scapi, decă mânemă 
aci; eu așa dică și râu nu te învăță, 
Dumnedeu vede că-i de-asupra“-“

— „Să mergemă der puiule, să ple- 
cămă numai decâtă,“ — cjice Inimosulă, 
care nu uitase încă frica de erl.

înainte de a-șl lua tălpășica, fata 
scuipă de trei ori, în trei locuri, încuie 
ușa și du-te.

Baba se scolă pănă’n (jiuâ și hai să 
va4ă de tineri. Când la adecă ușa în
cuiată. — Hm ! multă dorină! îșl 4’ce-

Mai așteptă câtă mai așteptă și er 
se duce la ușă. Ușa totă încuiată. Nu 
i-se pare, nu, de locă.

— „Da voi sculatu-v’ațl?u — strigă 
ea de-afară.

— „Sculată da! — răspunde scuipa- 
tulă de lângă pată.

— „Da foca făcut’ați ?
— „Făcută da ! — 4’se scuipatulă de 

lângă vatră.
— „Da’n casă măturată e?
— Măturată, răspunde scuipatulă 

celă dela ușă.
„Hm ! — Totă îi mai lasă încă; u — 

și se duce baba din nou.
Peste puțină se’ntorce din nou; ușa 

mereu încuiată. O sparge numai decâtă. 
Când colea, ia tinerii, decă ai de unde!

Se cătrăneșce, de nu’șl află starea.
— Ală dracului ’ml-o copseșl Ini- 

mosule, dâr las’ pe mine, eu ’țl-s popa! — 
4ice și se ia la drumă pe urma loră.

După-ce merge ea, câtă merge, — 
c’o falcă’n ’naltulă ceriului cu alta’n 
adâncul pământului, et’o, că’i mai ajunge !

— „Ai! da mă și arde’n driculă 
spateloră, — 4ice Inimosulă; — dragoste ! 
ore ce pdte să fiă?“.

— „Ui-te înapoi și vei vede!
— „Amu-i amu!“ — 4ice Inimosulă. 

N’o să scăpămă nici în gaură de șorece 
de a ei urgiă.“

- nSâ ne dăma de trei ori peste 
capa, apoi ce-a fi de capula nostă!“ — 
4ice fata.

Ea se face ună lacu de lapte câttt 
e mai mare, er ela una rățoiu, ce’nota 
pe Iaca tota în cercuri.

Sosesce ceea numai gâfâindă și hai 
sâ ademenescă ea rățoiula cu: ruțamamii, 
ruța, ruța, der de unde? Când ea era 
la o margine, rățoiula la cealaltă, încâta 
baba și mai tare se ostenise.

Vâ4ânda, că nu merge, se pune să 
sorbă lacula întrega. A tota băuta, a 
tota băuta păn’ a plesnita, de-a eșita 
ârășl afară tota laptele din ea.

Tinerii se facă cum fuseseră și mai 
înainte, se’ntorca la curțile babei și facă 
unfi ospăță ca acela, pe unfi funda de 
fedeleșa de s’a dusa veste și poveste.

Apoi au trăita în pace și dragoste 
și trăiescă și a4l, — de n’orfi fi mu
rită.

Mă urcaiu pe-o cosă ruginosă
Și vă spuseiu o poveste mincinosă.

Gr. Sima alu lui Ionii.
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Se deschide abonamente pre anule 1888
AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunî. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 

a lunei în numeri câte de 2 -3 cole cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patria 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 tuturora indivicjiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMÂNU. Piară bisericescul, școlară și literară — cu ilustrațiunî. - ■ Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘/2— 3' 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
tra; uni, — mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sein cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplară.
Numeri de probă se Irimiiu ^ratisii ori-cuî cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU1 în Gherla—Sz-ujvăr. -Transilvania. "oB;
------------ ---------------------------------------------• —- L». --  •

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:

£

J’

Apologie. Discusiunl 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. 
Șineai. Prețulă 30 cr.

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

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 sârbătore, care arată 
timpulă introducerea, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sârbătore. Prețulă e 2 fl.

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

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

Idealulu perdutfi. 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. Prețulu 15 cr.

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

Codreanii craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

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

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după 'Waclismann, de Ioantă 
Tanco. Prețuită 30 cr.

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

Hermanii 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. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

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

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, 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.

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

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, II, DI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una 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. Roșiu. Ed. n. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulu 
eleviloru 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 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opu, întocmită după lipsele 
scoleloră 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 Români. 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 NăsSudă. — Manuală 
aprobată prin ministerială 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. gimn. Ună volumă de peste 30 
cdle. Prețulă 2 fl.

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. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprhifjendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosii de cătră preoți, înve 
țătorl și altl cărturari români. Prețulu 
1 fi. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri fimebrall, urmate do iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuită 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparaudl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilîî Trifu profesorii proparan- 
dialu. Prețuită 80 cr.

5
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Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte 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 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de arabe 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 frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 flor.; 
100=5 fl.

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

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

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


