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O ciudată discusiune s’a încinsă 
în foile ungurescî din incidentul^ 
articulilor (jiarului berlines „Kreuz
zeitung11, în cari, precum sciinu, 
se critică forte aspru stările din 
Ungaria.

Fiă că au voită se slăbescă im
portanta și efectulu acestoru arti- 
cnli, lîă că s’au folosită numai de 
ocasiune spre a’și arăta dibăcia ce 
o au a terorisa pe alții, destulă că 
foile unguresc! în frunte cu ofici- 
osulă „Nemzet11, au sărită deodată 
furioși asupra Sașiloru din Ardelu 
susțiindă, că articulii din „Kreuz
zeitung’11 numai unu Sasă i-a pu
tută scrie și căutându chiar după 
persona pretinsului loru autoru, pe 
care voiau se-lu aile cu orl-ce chipă 
în Sibiiu.

Astfeliu s‘a încinsă în pressa 
maghiară o agitațiune formală în 
contra Sasului bănuită de a fi scrisă 
articulii cu pricina. Unii fjiceau 
că e X, alții ba nu că e Y și așa 
merge acum de câteva cjile încăce, 
aducendu-se mai în fiecare <Ji câte 
o nouă personă pe tapetă.

Ceea ce este însă mai ciudată 
și mai straniu în totă gona acesta 
inscenată cu atâta rafinamentu în 
contra presupusului „autorii sasă“, 
foile unguresc! nu se mai mărgi- 
nescă la persona acestuia, ci aducă 
în discusiune și națiunea săsescă, 
atitudinea ei politică, programulă 
ei națională, ca și când ună po- 
poră întregă ar pute fi trasă la 
răspundere înaintea forului închi- 
sitoră ală opiniunei publice un
guresc! pentru fapta unui omă sin
guratică, chiar și atunci când ar 
fi dovedită, că acesta în adeveră 
face parte dintr’ensulă.

Organulă d-lui Tisza argumen- 
teză astfelă : Articulii din „Kreuz- 
zeitung“ denunță dieta maghiară 
inaintea dinastiei și presenteză 
constituționalismulă maghiară in- 
tr’o lumină, ca și când acesta prin 
asuprirea naționalitățiloră ar lu
cra la ruinarea domnitorului le
gitimă. Acești articuli nu i-a pu
tută scrie decâtă ună Sasă, așa- 
der ataculă vine din partea Sa- 
siloru, prin urmare suntă datori 
Sașii, adecă totalitatea loră, de a 
răspunde la elă și de a-lă desa- 
proba clară și lămurită, decă nu 
voră să se identifice directă seu 
indirectă cu aceste agitațiuni.

A conchide dela nisce articuli, 
cari nu stau nici într’o legătură cu 
poporulă săsescă, chiar de s’ar fi 
dovedită — ceea ce însă nu a suc- 
cesă pănă acum — că în realitate 
ei au eșită din pena unui individă 
sasă, a conchide, (țicemă, dela nisce 
articuli, scrișl într’o foiă estemă 
de ună omă singuratică necunos
cută, la atitudinea politică a na- 
țiunei săsesc! din Ardeală, și a-o 
face pe ea responsabilă pentru 
taptulu acestui omă, este o mon- 
struoritate, care nu’șî mai află pă- 
rechiă în analele vechi și nouă ale 
cjiarișticei.

Metoda cu care au procedată 
,,Nemzet“ și celelalte foi în campa
nia acesta contra pretinseloru „a- 
gitațiuni săsesc!11 în afară este în 
adevără unică în felulu ei.

Așa de esemplu o corespon
dență sibiiană anonimă a numită 
pe mai mulțl Sași de frunte din 
Sibiiu ca presupuși autori ai arti- 
culiloră din „Kreuzzeitung." Aceș
tia au declarată simplu de caliim- 
niare afirmarea corespondentului 
cerendă ca foia ungurescă să pu
blice numele denunțiantului ano
nimă.

La acesta a răspunsă „Nem- 
zet“ că nu e destulă ca acei domni 
să susțină, că nu ei au scrisă ar
ticulii din „Kreuzzeitung11, ci mai 
trebue se declare, că nici nu sunt 
ințeleși cu afirmările din acești 
articuli, decă voiescă să le dea 
satisfacțiune, er in ce privesce pe 
corespondentulă său nu l’a numit.

Stămu față der aici cu-o apa- 
rițiune ne mai pomenită’în statele 
moderne. Se atacă consciința ce- 
tățeniloru și li se storcă din chiar 
senină declarațiunl de bună pur
tare, pentru ca să nu li se mai 
pună la îndoielă cinstea și omenia 
ca patrioțl.

Pănă unde pote merge sfor
țarea acesta a consciinței, practi
cată de unele foi unguresc!, ne-au 
dovedit’o guvernamentalulă din 
Clușiu, care nu e mulțumită nici 
cu desaprobarea celoră scrise în 
„Kreuzzeitung,”' ci mai pretinde 
dela Sași ca să propage învățarea 
limbei maghiare și să se semță ca 
Unguri în tote privințele.

Ceea ce este însă mai tristă și 
mai surprinzătorii, s’au aflată unii 
deputațl sași din dietă, cari au în- 
trată în cursa ce li s’a pusă, vrendă 
să salveze reputațiunea politică a 
Sași loru prin nisce declarațiunl de 
natură a justifica numai agitațiu
nea pressei maghiare.

Așa au făcută declarațiunl de
putății Zay și Kaiser și în urmă 
deputatulă Meltzl, in cari se si- 
lescă a lua in apărare lealitatea 
Sașiloră.

Prin acesta s’a creată ună pre
cedentă fdrte periculosu. De câte 
ori va apăre vr’ună articulă anti- 
maghiaru în vr’o foiă estremă ger
mană, pâte să se repețescă aceeași 
comediă și atunci va fi lipsă de 
noue declarațiunl din partea frun- 
tașiloră sași.

Nu vede ori și cine ridicululă la 
care se espune prin asemeni ne- 
precugetate procederl causa sântă 
națională a unui intregă poporă?

Afacerea revisnirei constituției irancese.
ComiBiunea pentru revisuirea cons- 

tituțiunei în Francia s’a aleșii. Patru din
tre membrii ei sunt, în contra revisiunei 
doi membri suntă pentru revisiunea ne
amânată, cinci părtinescă asemenea re
visiunea, voiescă însă să se mai amâne, 
după cum a cerută și cabinetulă.

In Senată a interpelată Travieux 
cabinetulă despre p o 1 i ti c a generală. 
Ministrulă-președinte Floquet a răs
punsă :

Spre a face revisuirea constituției 
este de lipsă o înțelegere cu senatulă. 
Noi înțelegemă sub revisuirea constitu
ției perfecționarea constituțiunei, care are 
scăderi. Floquet nu voiesce să între în 
detailurl și constată, că maioritatea co- 
misiunei alese de cameră admite amâna

rea revisiunei, apoi dice : Decă am pro
pune nisce schimbări în relațiunile din
tre biserică și stată, nu vomă face 
acesta spre a vătăma pacea religiosă și 
libertatea,consciinței. Cu privire la pos
tulatele orașului Parisă declară 
Floquet, că e gata de a mări compe
tența municipalității, der nu voiesce să-i 
dea pe mână poliția capitalei. Asupra 
cestiunei senatului dice Floquet: Decă 
cabinetulă va propune unele modificări 
în constituțiunea senatului, va fi cliiă- 
mată mai întâiu senatulă de a se sfă
tui asupra proiectului respectivă.

Floquet încheia astfelă vorbirea sa: 
Ca să ne putemă lupta în contra peri- 
culeloră actuale, trebue să desfășurămă 
o energia democratică. Trebue să do
vedim, că libera mișcare a instituțiunilor 
parlamentare pote să ne ofere mulțămi- 
rea, pe care unii o caută în dictatură. 
Trebue să desamăgimă massele. Ele tre
bue să câștige erășl încrederea în noi, 
atunci problema nostră va fi ușoră. Am 
luată frenele guvernului cu hotărîrea, 
de a contrapune dictatură principiile regi
mului republicanii.

Leon Renault dice că răspunsul 
ministrului e nehotărîtă și neîndestulitor. 
Senatulă primesce apoi cu maioritate de 
30 de voturi ordinea de di propusă de 
guvernă.

Demonstrații»!! contra Ini Boulanger.
O telegramă din Parisă ne împărtă- 

șesce, că în Parisă s’au făcută demons- 
trațiunl contra lui Boulanger, cu care 
ocasiune s’au provocată conflicte, rănin- 
du-se vr’o 12 individl.

Demonstrațiunile, începute în 21 A- 
prilie n., le-au făcută studențl antibou- 
langiștl, înaintea Luxemburgului și pe 
piața Pantheonului, de unde s’au dusă 
în mici grupuri cătră cameră. In tre
cerea loră pe bulevardulă St. Michelă 
demonstranții au strigată : Josă cu Bou
langer ! Poliția luase tote măsurile ca 
să nu se provoce conflicte, ceea ce însă 
nu i-a succesă.

In cameră câțiva deputațl republi
cani au protestată în contra procederei 
agențiloră polițienescl, cari ară fi mal
tratată pe demonstranții antiboulangiștl, 
pe când pe cei boulangiștl i-au cruțată. 
Prefectulă poliției respinse acestă im
putare și declara, că instrucțiunile ce 
le-au primită agenții nu facă deosebire, 
ci pe toți îi trateză deopotrivă. De ase
menea în sonată, a întrebată ună sena- 
toră pe ministru-președinte Floquet, decă 
elă a poruncită poliției să pășescă con
tra aceloră persone, cari aducă urări re- 
publicei și să cruțe pe aceia, cari scotă 
strigăte revoluționare. Floquet a răs
punsă, că desaprobă tote aceste turbu- 
rărl care, de voră dura, ară pute pro
voca revolte sângerose și’ncheiâ cu cu
vintele: Acestoră lucruri trebue în fine 
să li-se pună capătă.

Bani românescî pentru „Kulturegyl et“.
T6te raportele reproduse pănă acum 

în foia năstră cu privire la administra- 
țiunea diverseloră comitate, și mai alesă 
a comitateloră românescl, nl-au dată 
cele mai triste dovecjl despre miseria 
progresivă a locuitoriloră și despre da
toriile cutropitore în care suntă înfun
date comitatele. AstădI mai vertosă, (fi
lele țăranului dela noi suntă mai grele 
ca totdeuna, căci nu numai efectele rele 
ale numeroseloră abusurl comise cu co

masările, nu numai urmările triste ale ani- 
loră neproductivi de mai înainte au să 
le sufere bieții țărani, der și economia 
de vite a decădută cu desăvîrșire, așa că 
ne mai avendă plugarulă muncitoră is- 
vorele de câștigă de mai înainte, a în- 
pută deja în mai multe locuri a deveni 
neputinciosă de a suporta contribuțiunile 
și din ană în ană restanțele de dare se 
mărescă. Așa d. e. numai în lima Martie 
a. c. s’au sporită restanțele de dare în 
comitatulă Bistrița-Năsăudă cu 4228 fl. 
85 cr., în comitatulă Turda-Arieșă cu 
5070 fl. 11 cr.; în comitatulă Făgăra
șului datoriile și restanțele de dare erau 
cu începutulă anului de 26,312 fl. 21 cr. 
după trei luni de dile însă aceste da
torii și restanțe facă 88,626 fl. 42 cr., 
Și așa mai departe, cifrele arată mai în 
fiăcare comitată decădința materială și 
miseria progresivă a poporului contri
buabilă.

In fața acestei triste stări materiale, 
în care fu adusă poporulă prin vitrega 
stăpânire a celoră dela putere, fără în- 
doelă indigneză orl-ce inimă simțitore 
scirea ce nl-o aducă diarele ungurescî, 
că vice-șpanulă comitatului românescă 
ală Tărnavei-micI a storsă de pe comi
tată în deeursulă anului trecută 5000 
de florini ca dare suplimentară pentru 
„Kulturegylet

Scimă, că în tomna anului 1886, pe 
lângă tote protestele unoră bravi frun
tași români, Ungurii aflători în fruntea 
acestui comitată au adusă, cu aprobarea 
ministrului de esterne, hotărîrea, ca să 
se înscrie comitatulă ca membru ală 
„Kulturegyletului“ cu 10,000 fl., er acești 
bani s’a hotărîtă să se ia din spinarea 
poporului, ca dare suplimentară, prin- 
tr’ună aruncă de 2% la darea de pănă 
atunci, care și așa era câtă se pote de 
apăsătore.

Din acestă dare kulturegyletistă arun
cată în spinarea bietului poporă din co
mitatulă Ternavei mici, care aprope es- 
clusivă este românescă, s’au încassată 
pănă acum 5000 fl., adecă jumătate, și 
s’au și trimisă, precum amă cjisă, „Kul- 
turegylet“-ului.

împrejurarea, că locuitorii acestui 
comitată se luptă în timpulă de față cu 
mare miseriă și că tocmai acum, când 
se încasseză acești bani, lupta poporului 
pentru pâne și esistență este mai grea 
ca altă-dată, respectivulă viceșpană, H. 
Gal Domokos, dice în adressa sa cătră 
comitetulă esecutivă ală „Kulturegy
let11-ului, că rădică meritulă și impor- 
tanța acestei „jertfe“ aduse pentru „Kul- 
turegyletu; ba, fără considerare la fii- 
torele împrejurări ale poporului, elă se 
angagiază, că în deeursulă anului cu
rentă va încassa din spinarea poporului 
și restulă de 5000 fl. „datorite Kultur- 
egyletului.

Cum vedemă, sermanulă poporă 
nu’șî mai pote plăti nici dările cătră 
stată și comună, der darea pentru Kul
turegylet i-se storce fără amânare.

Să fii forțată a da, tu Română, dare 
pentru o societate ungurescă, a cărei 
menire e să te despoiă de limba și na
ționalitatea ta! ’Ți vine a crede, că s’au 
întorsă timpurile iobăgiei!

Școla poporală— școla de edncaținne.
(Urmare.)

Școla poporală este în linia primă 
institută de educațiune și numai 
în linia a doua institută de instrucțiune. 
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Educațiunea morală este s c o p u 1 ă ș c 6- 
lei, precum instrucțiunea este mijloculă 
principală spre acestă scopă. Școla, care 
recunosce și urmeză acestti principiu, este 
o ș c 61 ă de educațiune. Școla po
porală nu trebue să fiă numai o școlă 
pentru instrucțiune, ci ea mai nainte 
de tote trebue să fiă o școlă de educa
țiune. Și nici că este astădl de pri
sosii de a o accentua acesta, fiindcă din 
atâtea părți se facă școlei mari preten- 
siunl. Chiar aceste pretensiunl ale di- 
feriteloră partide și specii de diregătorii 
aducă pericululă de a strămuta punctulă 
de gravitațiune ală școlei în a sci și a 
pute, și a se depărta de adevăratulă scopă 
ală școlei. Și fiindcă statistica despre 
prestațiunea școlei se referesce numai a- 
supra progresului făcută în studii și nu 
și asupra educațiunei morale, pentru a- 
cesta sufere școla de uni 1 at e r al i s m ă. 
Chiar pentru acesta o judecată nefavo
rabilă din partea multora să nu-lă des- 
curagieze pe învățătoră, și nici pe mi- 
renă să nu-lă îndemne la o condamnare 
superficială.

Să nu se facă întrebarea, că câtă 
materiă s’a percursă, ci ce materiă și cum ? 
Nu cantitatea instrucțiunei, ci calitatea 
este dătătore de tonă.

Dela acestă prevedere aternă forte 
multă, și anume eficacitatea școlei, sim
patia ei la poporă și viitorulă ei. Noi 
susținemă așaderă că: „Școla poporală 
să fiă o școlă de educațiune/ acesta este 
caracterulă ei, problema, însemnătatea, 
precum și ființa ei. Așa a opinată chiar 
și Pestalozzi când a numită școla popo
rală ună institută de cultivare a omeni- 
loră cerendă dela ea o educare generală 
a omeniloră.

Cele 3 mijloce principale de educa
țiune ale școlei suntă : instrucțiunea, 
disciplina școlară și vieța șco
lară.

a) Instrucțiunea școlei edu- 
cative. Deja Herder a clisă că: ce fo- 
losescă tote sciințele fără moravuri, tote 
cunoștințele fără cultura inimei ?u Prin 
aceste cuvinte elă a arătată scopulu prin
cipală ală instrucțiunei. In adevără, fiă- 
care instrucțiune bună esercită ea de 
sine o influință morală, fixândă spiritulă 
asupra obiectului de cunoscere și prin a- 
cesta delăturându-lă dela imaginațiunile 
plăceriloră sensuall. Insă nu fiă-care in
strucțiune esercită a asemenea influință 
educatore. Ună obiectă de instrucțiune, 
carele cu deesebire ocupă mai numai pu
terile memoriei și înmulțesce știința in- 
fluințeză mai puțină în modă educatoră, 
decâtă o altă specie de obiectă, carele 
prin idealitatea sa formeză spirită și vo
ință și’lă arată pe omă în vrednicia și 
mărimea sa. Invățătorulă, carele ’șl cu- 
nosce adevărata sa problemă, adecă a 
crea caractere, le va da aceloră specii 

ideali de instrucțiune cuvenita atențiune. 
Două cerințe esențiali se ceră dela școla 
de educațiune, și anume: A.) Ca ea să 
creeze în modă armonică pute
rile spiritului și B.') Ca ea să a- 
șede ideile morali în centrulă 
î n t r e g e i instrucțiuni.

O instrucțiune care nu lumineză în 
modă armonică puterile spirituali, nu 
pote influință în modă educatoră. Instruc- 
țiimei nu i este ertată ca să producă o 
cultivare unilaterală arați un ei; 
asta ar însemna după d-na Necker „ins
truire sans inspire!-44. 0 cultivare unila
terală a rațiuuei produce omeni reci, 
indiferenți, nesimțitori, egoiști, tare pre- 
getătorl, poftitori de domniă, infalibili; 
ea produce, după espresiunea lui Wel
lington, „draci rafinați44 și după espre
siunea lui K. Schmidt „nebuni și po
sesori patentați ai adevărului în tote 
stratele societății14. Insă o cultivare prea 
puțină a rațiuuei este și mai periculosă pen
tru societate, fiindcă acesta promoveză în
grămădirea din semă afară a simțămin- 
teloră, afecteloră și a fantasiei manifes- 
tându-se în entusiasmă și fanatismă și 
punendu-i în mână făclia cea aprinsă 
celui „pururea orbă“, după cum dice 
Schiller. Amendouă aceste unilaterali
tăți niciodată nu voră conduce la o 
educare, ci din contră la o deseducare. 
Cugetarea, simțirea și voința 
trebue să fiă în modăarmonică 
educate. Acesta este ună principiu 
fundamentală ală pedagogiei celei sănă- 
tose. Cine șl-a desvoltată calitățile lui 
intelectuali pe contulă spiritului și ală 
voinței, acela este ună schilodă spiri
tuală, chiar și unulă ca acela carele a 
făcută contrariulă. Steua conducă
tor e a școleide educațiune este 
cultivarea armonică a omeni
loră.

Dela șcăla de educațiune trebue mai 
departe să ceremă, ca ea să așede ideile 
morali în adevăratulă centru 
ală instrucțiunei. Cele mai înalte 
idei morali suntă cele ale ade
vărului, ale libertății, ale i-u- 
birei de Dumnedeu și de omeni, 
ale verității, ale onestității, 
ale desinteresărei, ale bună
voinței, ale ab negați unei de 
sine și ale predomnireide sine. 
Acestea tote suntă scopurile 
cultivărei morali a caracte
rului, adecă a scopului aducâ
ți un ei. Acestea suntă ideile ce
lui ceestebună. Aceste idei mo
rali suntă revelate în istoria 
omenimei, în religiune și în 
p o e s i ă. Din aceste 3 isvore suntă ele 
întocmite seu în materii istorice seu în 
forme poetice. Și aceste materii istorice 
constătătore din istoriore biblice, tipuri 
din istoria universală seu a patriei, bio

grafii, fabule, parabole, romanțe, istoriore 
ș. a. suntă încorporarea ideilor ă 
morali. In aceste materii isto
rice trebue să se strămute ade
văratulă centru ală întregei 
instrucțiuni. Sub aceste materii să 
devină instrucțiunea o adevărată ins[- 
t r u c ț i u n e a s i m ț ă m i n t e 1 o r ă, care 
să străbată și să predomine totă vieța 
școlară. Tote celel’alte materii de învă- 
țămentă au să se alăture acestui centru, 
au să se împreune cu elă, ca să-lă lu
mineze și să-lă întregească. Și esercitarea 
în scrierea lirnbei să o considere educa- 
torulă ca ună mijlocă principală pentru 
de a sci și a pute Asemenea nu este 
ertată să lipsescă în școla poporală o 
elementară instrucțiune mo
rală.

Instrucțiunea susă amintită a sem- 
țăminteloră trebue să-și reverse lumina 
și asupra celorlalte resorturi și asupra 
întregei vieți școlare, și trebue să-i dea 
voinței școlarului modele, esemple, putere 
și limite. In timpulă de față ală crisei 
comerciale se rădică plângeri multe asu
pra sporirei sălbătăeimei omeniloră și 
asupra îmulțirei delicteloră. Spre a pune 
stavilă acestui rău, unii ceră introdu
cerea pedepsei de morte. Alții, d. e. 
chiară reuniunea elvețiană pentru lucru
rile ce se țină de pedepse și carceră, 
vede adevăratulă ajutoră de mântuire 
în o emendată educare religiosă-morală. 
Chiar și cimoscutulă și liberă-cugetăto- 
rulă directoră de seminară Dittes dice 
în „Metodica14 sa că: „Nu este ertată 
a pune pondulă principală pe învățare44. 
Să ascultămă der vocea timpuriloră grele 
și multă cercate și să ne transpunemă 
ca educatori totă puterea nostră asupra 
speciiloră ideali ale instrucțiunei, adecă 
pe instrucțiunea simțăminte- 
loră, și să transformămă școla 
poporală în gradă din ce în ce 
mai potențată în o școlă de edu
cațiune, nisuindu-ne a ajunge 
astfelă la deslegarea adevă
ratei probleme, adecă a forma 
caracterulă morală!

CVa urma.)

SCIRILE PILEI.
Regina României a fostăpre- 

m i at ă. Academia francesă i-a confe
rită unulă din premiele sale Reginei 
României Carmen Sylva, pentru cartea: 
„Cugetările unei regine14 publi
cată în limba francesă. Premiulă nu se 
va da înaltei autore în bani, ci în formă 
de trei medalii, una de aură, alta de ar
gintă și a treia de bronză, pe cari în
vățata societate le va imprima anume 
în onorea reginei conținendă titlulă 
cărții și data 1888.

In 8 (201 Aprilie s’au împlinită tre 
ani de la mortea lui C. A. Hosrtti. Nu- 
merulă „ Românului44 dela 8 Aprilie e de
dicată memoriei fundatorului său și a 
apărută cu o ilustrațiune, care represintă 
cabinetulă de lucru ală lui C. A. Rosetti. 
Amicii neuitatului mare patriotă s’au 
dusă la mormentu-i, depunendă cununi 
pe elă. A treia aniversare a morții lui 
C. A. Rosetti se împlinesce în nisce în- 
prejurări grele, când se dă pe față ne
mulțumirea țăranului, care cere să i-se 
facă dreptate. C. A. Rosetti totdeuna 
șl-a ridicată graiulă său pentru îmbună
tățirea sorții țăranului română, „talpa 
casei, păstrătorulă neclintită ală firei și 
puterii naționale în contra tuturoră stre- 
iniloră și tuturoră poftiriloră dușmane; 
a țăranului, care a făcută să fâlfăe cu 
gloriă stindardulu vitejiei străbune pe 
zidurile cetățuiloră vrășmașe, de densulă 
biruite,44 precum dice „Românulă.44 Decă 
graiulă lui Rosetti ar fi fostă îndeajunsă 
ascultată, adl România ar fi fostă scu
tită de mișcarea durerosă a țăraniloră.

♦ 
*. *Ni se comunică scirea, că d-lă 

Ioană S o n e a, inteligentulă, și sîrgu- 
inciosulă preotă din Zalnocă, pentru 
meritele sale netăgăduite fu îna
intată dilele acestea, din partea Ilus- 
trității Sale D-lui Episcopă Ioană Szabo, 
la parochia S ă p 1 a c u 1 ui de lângă 
Gherla. — Dorimă tînărului preotă să’șl 
potă continua activitatea sa în noua pa- 
rochiă cu succese și mai mari!

$ *
Primimă dela Viena scirea. că în 20 

Aprilie n. c. a fostă promovată la gra- 
dulu de doctoră în teologia d-lă Isidoră 
Mar cu, preotă ală archidiecesei de 
Alba-Iulia și Făgărașă. După ună stu
diu sîrguinciosă de mai mulțl ani, d-sa 
se va întorce cjilele acestea dela Viena 
la Blașiu, unde probabilă că va fi apli
cată ca profesoră. Suntemă informați, că 
tînărulă doctoră — ală căruia nume l’amă 
vădută deja de repețite-orl prin listele 
bărbațiloră sprijinitori ai scopuriloră na
ționali și umanitare —e ună preotă dis
tinsă prin inteligința și bunătatea sa, 
dela care biserica și poporulă are a spera 
multă bine. Din parte-ne ’lă felicitămă 
și-i dorimă succese !

♦ A A
„Ellenzek44 stă să’șl esă din sărite 

de bucuriă, că a aflată în fine pe „ade
văratulă44 a ut oră ală cunoscutului 
articulă din „Kreuz Zeitung,44 scrisă 
contra Magliiariloră. Acestă autoră, pre
cum ’i-se raporteză lui „E. K.,44 ar fi, nu 
Lenhart precum s’a disă mai nainte. 
ci L e o n h a r t, fostă profesoră, er 
de presentă predicatoră [preotă] săsescă 
și corectară ală foiei săsescl din Sibiiit 
„Sieb. Deut. Tageblatt.44 „Ellenzek44 crede, 
că prin acestă descoperire a făcută im
portantă serviciu causei.

FOLLETONULtJ „GAZ. TRANS.44

(1)
Prislea și Prichindeii!.

Poveste.

Se dice c’a fostă odată unu venă- 
toră săracă lipită, care avea o pujdină 
de copii, cam câte găuri suntă la ună 
ciură. Elă îi nutrea numai din venată, 
căci altă avere nu avea.

Intr’o <ji, mergendă elă ca de obi- 
ceiu la venată, a luată cu sine și pe doi 
băeței ai săi, pe Prislea și pe Prichindelă, 
ca să-i ajute a aduce vănatulă acasă. 
Când au ajunsă în marginea pădurii, etă 
că le ese înainte o pasăre pistriță la 
pene, cam de mărimea unei găini, carea 
le dice: „Nu mă omorîțl, căci eu stau să 
mă prindeți de viă!44 Pasărea stătu și 
copii o prinseră și o aduseră acasă.

Sera, bătrânii se aședă în vatra fo
cului și se totă sfâtuescă, că ce să facă 
cu paserea cea frumosă, s’o țină seu s’o 
văndă. „Ba s’o vindemă,14 cjice atunci 
femeea, și banii ce-i vomă lua pentru ea, 
să-i dămă pe d’ale gurii, căci n’avemă 
de nici unele.44

Așa au și făcută. A doua di, când 
se crepa de diuă, au și trimisă pe fata 

cea mai mare cu pasărea la tergă, căci 
aveau lipsă de bani. Cum sosi fata cu 
pasărea în tergă, se apropia de ea ună 
coconașă voinică și bine îmbrăcată și o 
întrebă, decă a adusă pasărea aceea de 
vîndare și ce cere pe ea. Fetița îi răs
punde: De, coconașule, pasărea acesta 
este scumpă, după cum o vedl pe penele 
ei, de aceea eu te lasă ca s’o prețuescl 
d-ta. Coconașulă, după ce se uită mai 
deaprope la pasăre, vede scrisă pe pe
nele ei: „că acela, care ’i va mânca ca- 
pulă, se va face împărată; er acela, care 
îi va mânca inima, va afla sub așter- 
nutulă său în fiecare dimineță câte o 
pungă cugalbinl44, apoi dice și elă : „Hei 
fetiță! eu n’am atâta avere ca să potă 
plăti prețulă pasării acesteia, dăr totuși, 
dăcă te învoiescl d-ta și părinții d-tale, 
eu cu acestă zestre te-așă lua în căsă
toria. Și de te învoiescl cu propunerea 
mea, n’ai decâtă să mergi acasă cu pa
sărea, să le spui păriuțiloră dorința mea 
și pe seră m’așteptațl cu logodna. Nu 
pretindă să-mi gătiți nimică de mâncare 
decâtă pasărea acesta. Der îți spună, 
că să nu guste nimenea din ea pănă ce 
nu viu eu.44

Fetița, după ce a audită aceste 

vorbe, a și pornită cătră casă; aci le 
istorisi părințiloră ei cele auclite și aceștia, 
de bucuriă că au să-și norocescă atâtă 
de bine fata, au făcută tote pregătirile 
de logndnă. Și după ce vădură c’apucă 
sorele spre apusă, omdră pasărea, o taie 
în bucățele și o pună la focă.

Pe când se frigea pasărea, băeții 
Prislea și cu Prichindelă se totă dedeau 
pe lângă focă cu planulă d’a șterge câte 
o bucățică de friptură, căci ei prinseseră 
pasărea. Și când le veni bine, înhățară 
câte o bucățică, apoi se depărtară d’a- 
colo. Și lucru cioriloră, că Prislea ni
meri capulă și Prichindelă inima pasării.

Pe seră etă că vine și logodniculă. 
Acesta cum întră în casă, se aședă la 
masă și cere mâncarea. Pasărea i-se și 
aduse momentană, și elă începu a răscoli 
cu furcuța prin friptură căutândă capul 
și inima pasării; der unde era să le mai 
afle? Atunci trântesce năcăjită furculița 
pe masă și ese pe ușe bombănindă: Ore 
nu v’am spusă eu, ca să nu gustați din 
pasăre pănă nu viu eu ? Acum mulțumi- 
ți-vă vouă înși-vă.44

0 turburare mare se făcu în totă 
casa, căci nu se scia cine să fi mâncată 
din pasăre. Toți ai casei stăteau înmăr

muriți, numai Prislea și cu Prichindelă 
se ascunseră de frică în câte ună unghiu, 
căci se seiau vinovațl. In fine îi dovedi 
tatălă loră, care de turbată ce era, le 
trase câte o sfântă de bătaiă ne] mai 
pomenită, șl-apoi îi alunga din casă..

Sărmanii băețl au fostă siliți de groza 
tatălui loră să ’șl caute de drumă. Ei 
o luară prin pădure și se totă duseră 
pănă au ajunsă la ună copaciu mare. — 
„Să rămânemă aci pănă dimineță,44 dise 
Prislea cătră fratele său Prichindelă, „căci 
acum nu stimă unde mergemă prin îu- 
tunereculă nopții!44 Așa au și făcută; 
au rămasă aci pănă dimineță și, când se 
sculară, dice Prichindelă speriată: uite, 
ce am găsită, e o pungă cu bani! Ei se 
vorbiră de odată ca să nu ia punga, te- 
mendu-se să nu’i întrebe cine-va de ea; 
der în fine totuși o luară cu cugetulă, că 
de se va plânge cine-va de ea, să i-o 
dea îndărătă

Așa merseră ei și merseră și abia 
numai după șese dile au eșită erăși la 
polele pădurii. Aci se trezescă într’ună 
câmpă mare întinsă. Pribegindă prin a- 
cestă câmpă mare, deteră în fine de ună 
drumă și, totă mergendă pe elă, soseseă 
la ună orașă frumosă. Aci căutară o
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Cu ce dovedesce foia Kossuthistă 
ceea ce dice ?

* *
Referitorii la procesulil de prcssă ulii 

_ Calicului* amil comunicații cetitorilor^ 
noștri, că d-lfi preoții Pocreanu din Lu- 
gosti, ca autorii aid scrierei incriminate, 
a protestată contra compatibilității juri
ului din dușii ca ford de judecată pen
tru densulfi, care este din Ungaria. In 
acestd protescii, la casă de respingere — 
după cum spune „E.-K“. — d-lă Pocreanu 
a cerută se-i-se dea ca anticipațiime celă 
puțină 3000 fl., cari 'i suntă necesari pen
tru aducerea la Clușă a 30—40 de mar
tori din Baia-Sasca (Szâsz-Kabânya). Pro- 
testulă fu înaintată la curia din Pesta, 
care însă l'a răspinsă aflându-lă nemoti
vată. Astfelă remâne, ca și procesulă 
de pressă ală „Calicului11 să se pertrac- 
teze înaintea juriului din Clușă. „Ellen- 
zeku se bucură, că d-lă Pocreanu are să 
mergă în causa acesta la Clușă și adauge, 
că dela Năsăudă are să vină scirea, că 
unde va merge d-lă Pocreană dela Clușă 
pe câtva timpă.

Bucură-te „EUenzek“-ule, der nu uita, 
că ’n lumea asta tote-sfi trecătore!

* * *
Pe Vineri în 15 (27) Aprilie 1888 la 

10 ore înainte de amedă este convocată 
adunarea generală estraordinară a „Alum- 
neului,u în T i m i ș o r a , cu scopă de 
a hotărî desființarea acestui institută 
filantropică, la care, după cum spune 
„Gaz. Pop.", va lua parte și Presfinția 
Sa Episcopulă Mețianu. Etă ce dice în 
privința acesta numita foiă: „Conformă 
statuteloră § 31, „Alumneulău se pote 
desființa, când elă ar deveni de prisosii 
seu imposibilă. Noi așa scimă, că Alum- 
neulă nu numai că nu este de prisosă, 
der e chiar de mare folosă pentru aju
torarea tineriloră sărmani. Scimă și a- 
ceea, că se pote susține și mai departe 
și pe lângă o conducere bună și înțe- 
leptă pote și prospera; care deră pote 
să fiă motivulă adevărată, ce pe de-oparte 
l’a îndemnată pe președintele comitetu
lui alumneală să pună la pertractare des
ființarea unicului institută filantropică 
din Bănată, eră pe de altă parte să a- 
peleze contra hotărîrei magistratuale cu 
care s’a anulată alegerea comitetului a- 
lumneală ? Frica de trânteală ! Adunarea 
generală de dragulă unui omă bătrână 
și neputinciosă, și încă și caprițiosă nu 
va desființa institutulă, er M. DrăgliicI 
îșl va pute lua catrafusele.11

* M *
Agio vamală s’a stabilită pentru 

lima Main cu 26%.
♦ *

Statutulă de domiciliare 
primită de representanța orașului S e- 
beșă stabilesce pentru coloniștii cei noi, 
cari se așeejă acolo, ca taxă de domici

liare 100 fl., pentru cei cari trăescă 
deja acolo 50 fl., apoi o taxă anuală de 
evidență și de protegere a coloniștiloră, 
de 6 fl. și 3 fl.

Literatură.
„Scola și Familia,11 foiă pentru pă

rinți și învățători, apare în Brașovă de 
2 ori pe lună sub redacția d-loră Ioană 
Popea și Andreiu Bârseanu. Nrii 
22, 23 și 24 suntă ultimii numeri ai anu
lui ală II-lea și au unnătorulă sumară: 
Epistole asupra crescerei, de I. Popea. 
— Scola și sănătatea. — Rogă-te și lu
cră! de Vasiliu Voina. — învățământul fi 
educativă. — Catichesă de modelă des
pre proposiția „Roșa este o flore fru- 
mdsău. — Legătura intimă dintre scolă 
și familiă ca ună mijlocă puternică de 
educațiune. — Gheorge Assachi. — Roș
cata. — Bibliografia. — Diverse. — Cu 
numărul ă viitorii, care va apăre la 1 
Maiu v. se va începe anulă ală III-lea 
ală foiei, fiindă concredută redigiarea 
unui comitetă de Redacțiuue. — Prețuia 
abonamentului de 2 fl. seu 6 franci pe 
ană, respective 1 fl. seu 3 franci pe ju
mătate de ană, este a se adresa la d-lă 
administratoră ală foiei , I. Dariu, în 
Brașovă.

întâmplări diferite.
Tristă revedere. Bravulă economă 

Duca PopovicI din Szoreg, omă cu stare, 
se dusese la stăvilare, ca să vadă, decă 
suntă amenințate de a fi rupte de apă. 
Pericululă nefiindă iminentă, PopovicI se 
puse pe gânduri, îșl reaminti o tristă în
tâmplare petrecută tocmai în acelă locă. 
Acum doi ani avea ună fiiu, care promi
tea a fi bucuria bătrânețeloră sale, der 
sortea hotărîse altfelă. Tînărulă îșl află 
mortea în valuri, fiiră ca bătrânulă tata 
să aibă mângăerea d’a-i îngropa cada- 
vrulă într’ună locă sfințită, căci Tisa nu 
i-lă mai dete... Tote acestea îi trecură 
prin gândă lui PopovicI și totă maijosă 
îi cădea capulă pe peptă. Deodată aucji 
larmă, ca cum ară vorbi agitați mai 
mulțl omeni. Se duse într’acolo și vădu 
pe mai mulțl pescari împrejurulă unui 
scheletă ce-lă aruncaseră valurile pe us
cată. O aruncătură de ochi asupra scă
fârliei scheletului îlă lumina pe PopovicI, 
că acela e scheletulă fiiului său: plum- 
buirea dințiloră cu aură a fostă semnulă 
după care l’a cunoscută. După doi ani ne- 
mângăiatulă tată ’șl-a regăsită pe fia-seu !

Esplosiune. La fabrica de spirtă din 
Poiana Arieșului de lângă Turda, aflătore 
în proprietatea lui Szekely Elek și cou- 
soții, a esplodată la 19 Aprilie ună ca- 
zană cu gază, fiindă aruncată dela locuia 
său în o depărtare de 12 metri, unde 
oprindu-se la ușa unei pivnițe a plesnită 
dărîmândă și o parte din păretele piv
niței. Ună păzitoră, care tocmai în a- 
celă momenta voia să iasă din pivniță, 
fu îngropată sub dărîmăturile zidului. 

Cu mare greutate succese a scote de sub 
derîmăturl pe nefericitulă încă în vieță. 
Morte nu s’a întâmplată. S’au vărsată 
4500 litre de spirtă, aflătore în nisce bu- 
toie din apropiarea ușei pivniței, cari bu- 
toie au fostă sparte. Paguba se soco- 
tesce în 4—5000 fl.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Traus.“)
Berlînu, 23 Aprilie (9 ore sera 

în 22 Aprilie). Imperatulu a avutu 
o cji bunicică, frigurile în cursulu 
ijilei s’au împuținată mai multu ca 
în (jilele trecute, cu tote astea sera 
erășî s’au măritu.

PariSU, 23 Aprilie. A seră au 
reînoitu studenții manifestațiunile 
antiboulangiste, s’au întâmplată 
conflicte, 12 indivicți suntă greu 
răniți. Poliția și-a dată silința se 
împrăștie pe manifestanți.

ULTIME SCIRI.
Unu țăran u din Venătorii-micî 

care a cutreerată mai multe sate 
de prin Vlașca și Ilfov, spune 
„Românulă11 că pretutindeni pe 
unde a trecută este linișce, pe la 
denșii in Vlașca țăranii au eșită 
la muncă, asemeni au făcută și 
cei-lalțl de prin Ilfov cari s’au li
niștită in aceste două cțile din 
urmă.

DIVERSE.
Nu pote fără bărbații. America are 

în tote câte ceva extraordinară. La 
Platteburg în Missouri trăesce o femee, 
care acum la versta de 73 ani s’a căsă
torită cu ună moșnegii de 81 ani. A- 
cestă bărbată este ală șeșelea ală d-nei 
Duccilla Bery, care se vede că nu pdte 
trăi singură. Acum 7 luni se căsătorise 
cu ală cincelea bărbată, care n’a trăită 
nici 3 săptămâni. Și cei mulțl înainte!

Populația Chinei. Diarulă „Chinese 
Times11 spune că poporațiunea actuală a 
imperiului chineză este de 380 milione 
locuitori. Cifra ar fi multă mai mare, 
decă n’ar fi pierită multă lume în tim
puri de fomete, prin inundațiunl și mai 
alesă în răscola cea mare. La 1849 nu- 
mărulă poporațiunii a fost de 412 mi
lione.

NECROLOGY.
Constanția Platonă născută 

Au rană, în numele numeroșiloră con
sângeni , afini și cunoscuți, cu inima 
frântă de durere anunță mortea repen- 
tină, în urma unui atacă de apoplexiă, 
a iubitului ei consorte Michailu Platonii, 
a activului și consciențiosului notară cer- 
cuală în comunele Varviză și Șermașiu, 
a soțului credinciosă și amicului fidelă, 
întâmplată în 8 Aprilie a. c. la 2 ore p. 

m. în ală 35-lea ană ală vieței și 
ală 8-lea ală fericitei sale căsătorii.

Rămășițele pămentescl ale iubitului 
defunctă se voră aședa spre eterna o- 
diclină în cimiteriulă bisericei gr. cat. 
din Șermașă în 10 Aprilie la 3 ore p. m.

Șermașă, în 8 Aprilie st. n 1888.
Fiă-i țărâna ușoră și memoria bine

cuvântată ! *
Pantelimonă D o m i d e, c. r. căpi- 

tană emerită, casoță; Leonă Domide, 
c. r. maioră la reg de inf. Nr. 5, ca fiu ; 
Wilhelmina Domide căs. Mihăilașă 
ca fiică, Iosifă Mihăilașă magistru 
poștală, ca ginere; Drd. med. Victoră 
M i h ă i 1 a ș , Const. M i h ă i 1 a ș st. gimn., 
Emilia Mihăilașă Paulina M i h ăil a ș ă, 
căs. Mac avei și I. Macavei preot 
gr. cat. în Năsăudă, ca nepoți; cu inima 
frântă de durere în numele loră și a nu
meroșiloră loră consângeni și afini, aduc 
la cunoscința tuturoră cunoscuțiloră, cum 
că pre iubita loră soțiă resp. mamă și 
bunică Elisabeta Domide după ună morb 
greu șl-a dată sufletulă său blândă în 
manile Creatorului în 13 Aprilie st. n. a. 
c. la 6 ore dimineța în etate de 65 ani.

Serviciulă funebru se va sevârși la 
15 Aprilie st. n. a. c.J

Rodna-vechiă, la 15 Aprilie 1888.
Fiă’i țărîna ușoră și memoria bine

cuvântată !
Cursulu pieței Brașovu

din 7 Aprilie st. v. 1888
Bancnote românescl Cump. 8.58 Vend. 8.60
Argintii românescul . „ 8.52 r S.54
Napoleon-d’orI . . . „ 10.03 n 10.06
Lire turcescl . . . „ 11.32 n 11.37
Imperiali................... „ 10.32 10.37
Galbinl................... „ 5.90 n 5.92
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ 101— n

!i n h ^°/o „ 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 104.50 if 105.50
Discontulă .... 6>/2-8»/0 pe anii.

Cnrsulu la bnrsa de Viena
din 20 Aprilie st. n. 1888.

Renta de aură 4"/0................................... 99.30
Renta de hârtiă 5°/,,...................................86.10
Imprumu tulii căi lord ferate ungare . 150.20
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostti ungare (1-ma emisiune) . . 95.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . 126—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . 110.25
Bonuri rurale ungare.............................104.60
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.20
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.20
Bonuri cu cl. de sortare................... 104.
Bonuri rurale Transilvane .... 103.60
Bonuri croato-slavone............................ 103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 78.60
Renta de argintă austriacă .... 80.45
Renta de aură austriaeă.......................110.50
LosurI din 1860   133.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 864.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 272.
Acțiunile băncei de credită austr. . 270.20
Galbeni împărătesei ........................ 5.97
Napoleon-d’orI..................... > . . . . 10.05

Cotă oficială dela 8 Aprile st. v. 1888.
Bursa de Bucuresci.

Cump. vend.
Renta română 5"/0 . . . . 98% 90.1 .
Renta rom. amort. 5‘’/„ . . . 91.' 91.’ ,
Renta convert. 6°/,, . . . . 89.'/,

. . . 36—
89.’,

Impr. oraș. Buc. 20 fr. 38—
Credit fonc. rural 7° „ . . . 105— 104—

11 D • • • 89.’/, 70.',,
n „ urban 7°,,. . . . 103— 103.'..
ti H 11 U / o • . . . 96— 97—
n n ii 5% . . . . 85.’2 86—

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

ospătăriă unde să potă căpăta mâncare, 
căci erau cocâltițl de fome și sdrobițl 
de ostenelă. De bani nu se plângeau, 
căci aveau pănă acuma cinci pungulețe 
de galbinl. Ospătăriă au găsită îndată, 
și încă la ună locă bună, unde locuia o 
păreche de omeni prea de trebă. Băeții 
au rămasă aci pănă dimineța și când e- 
rau să plece mai departe, îi întrebă os- 
pătarulu, că cine sunt ei și unde se ducă ? 
Băeții îi spuseră totă pățania loră. Os- 
pătarulă, după ce audi ce au pățită bieții 
băețl, se înțelege cu nevastă-sa ca să’i 
oprescă pentru dânșii, fiindcă n’aveau 
copii, apoi le dice:

„ScițI voi ce, băețl, rămâneți la noi, 
fiindcă noi și așa n’avemă copii, noi vă 
vomă da la școlă și vă vomă îngriji în
tocmai ca pe copii noștri.11

„De ce na,“ răspunseră atunci băeții, 
decă ne făgăduițl acesta remânemă cu 
totă inima și dela noi încă veți ave în 
totă cjiua câte o punguliță cu galbinl; 
etă ca probă vă dămă și acuma cinci 
pungulițe.11

Tocmela fu ftcută și băeții rămaseră 
sub îngrijirea ospătarului.

Ospătarulă a doua efl îi și duce pe 
băețl la scdlă, îi dă în îngrijirea învăță- 

toriloră și le plătesce câte o sumuliță de 
galbeni numai să ’.șl dea silința cu ei.

Băeții Prislea și Prichindelă, după 
ce se văcjură în scolă, nici nu perdură 
dilele. Se sileau forte multă, așa că 
după câțiva ani de învățătură, deveniră 
tinerii cei mai învățațl. De pricopsela 
ce o făcuse Prislea în scolă se duse 
vestea în tote părțile. Prichindelă încă 
era pricopsită, numai era mai sburdalnică 
decâtă fratele său.

Pe când au gătată băeții aceștia cu 
învățătura, s’a întâmplată c’a murită îm- 
păratulă acelei țări, și neavendă următori 
țera a rămasă fără împărată. Din acestă 
pricină s’au născută mari turburărl și ne
înțelegeri în țeră, căci mulțl voiau să se 
înalțe la tronulă împărătescă. Mai marii 
țării, după ce văcjură atâtea neînțelegeri 
au hotărîtă că alegerea de împărată s’o 
facă prin aruncarea de sorți. De aceea 
pe cjiua hotărîtă stăpânirea a dată po
runcă ca să se adune la paiață totă po
porală. Ospătarulă încă s’a dusă la acea 
adunare dimpreună cu Prislea și cu Pri
chindelă. Și iată ce se întâmplă... Prislea 
se alege de împărată, căci sorțulă a că- 
dută pe elă.

Prichindelă, după ce s’a văijută des

părțită de fratele său, s’a reîntorsă acasă 
deoparte cuprinsă de bucuria, că ffate- 
său a ajunsă împărată, de altă parte cu 
inima frântă de durere că se desparte 
de frate-său. Lui îi era prea multă pănă 
se va regula fratele său cu împărăția, ca 
să se ducă și elă acolo. Așa, neavândă 
nici o meseriă, căci de carte nu se mai 
ocupa, și colindândă tdte stradele ora
șului, cari pănă atuncea nu erau încă 
cunoscute, dete într’o margine a orașu
lui de o grădină mare închisă cu zidă. 
Elă, după ce reușesce a se uita în gră
dină, vede acolo o fată frumosă ca ună 
sore jucându-se cu ună mărfi de aurfi. 
O privi mai multfi timpfi, și din ce se 
uita mai multfi la ea i-se părea totfi mai 
frumosă. Stătu multfi timpfi înțepeniți! 
în acestă locă, pănă ce se trase fata cea 
frumosă în casă. Atunci o luâ și elfi 
spre acasă, der cu greu... căci îi prea 
căduse fata aceea troneîi la inimă Și 
după ce ajunse acasă nu mai avu nici 
ună astâmpără," nu pute mânca, nu pute 
dormi, pentru că gândurile lui erau la 
fata din grădină.

îșl totă frământa acum mintea cum 
să facă cunoscință cu fata aceea, căci să 
mergă deodată troncii în casa ei, nu’i 

convenea. Așa îi plesnesce în capă idea 
ca să mergă pe seră și să’i cânte cu flu
ența sub ferestri. Așa și făcu. Cum în- 
sereză îșl ia fluerița — și câș... câș spre 
grâdina din marginea orașului. După ce 
ajunge aci se aședă sub ferestră unde se 
vedea lumina și începe a cânta o doină 
atâta de pătrundătore, încâtă și apele 
steteau în locfi. Fata și mama fetii, 
aucjindfi acele cântece atâtil de fermecă- 
tore. nu putură răbda a nu’lfi pofti pe 
Prichindeii! în casa lorîl.

Planulfi lorfi nu era să-lfl cheme 
pe Prichindelă în casă doră de frumsețea 
seu de învățătura lui, ci ca să’i înșele 
inima pasării căci ele, cari erau două 
șișce [vrăjitore], sciau prda bine cine e 
Prichindelă și ce are elfi. Prichindelă 
întră în casă fără se scie ce i se pregă- 
tesce. Așa pănă mai stete elă de vorbă 
cu fata, mama ei pregătesce ună paharil 
de beutură fermecată și’lă cinstește pe 
Prichindelă. Prichindelă îlă golesce și 
îndată lapădă inima pasării. Atunci fata 
se răpede de-o ridică de joșii și o în
ghite. Prichindelă, după-ce se vede pă
călită, ese pe ușă cu buzele umflate, căci 
în locfi să câștige ceva, șl-a perdutil totfi 
ce avea. [Va urma.]
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I.ocalu pentru vemlarea

IOSIF GAVORA.
z r

PRODUCTE ALE INDUSTRIEI DE CASA
din.

W* Țara-Bârsei “W
Stofe pentru rochi, (haine șorțuri, fețe de masă, 

ștergare, cârpe pentru stersu
BUMBACURI PENTRU IMPLETITO CIORAPI, AȚĂ 

și alte diferite mărunțișuri de lucru pentru dame, 
Ciorăpăriă de calitate escelentă în fote colorile.

CORSETE DE VIENA
în tote mărimile, fabricată renumită,

cel mai bun săpunu indigenă pentru spălată rufe recomandă 
46,3-1 Sofie Obert.

Pentru lucru eminentă și gustă bunii la esposițiunea regnicolară din 1885 din 
Budapesta, distinsă cu medalia cea mare a esposițiuuii.

In Budapesta, strada Văczy Nr. 17. "W

Will'll,

r*

JC

s<

z z

Recomandu obiectele necesare pentru

ajustarea 'bisericiloru și capelelor!
cu cele ce sunt provedutu în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

câtă se pote mai frumosă, anume:

Odăjdii felon
și altele, după ritulâ 

gr. orientalii.

Prapori și stindarde 
pentru reuniuni.

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

reuniuni de înmor
mântare.

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

etc.

✓

Marea înregistrai.».§ 145,16—8
Ci» străin» ca oglinda fără a le peria.

RICH. GARTNER.
fabriceză asa numitulu

MOMENT-GLANZWICHSE 
fluidu franțuzescu, impermeabila, alu cărui lustru nici la udătură 
nu piere. „Unicu“ oficială examinată și aflată ca preparată ne- 
stricăciosu ală pielei. Prejulu unei sticle 50 cr. Trimitere : 2 sti
cle fl. 1.30, 6 sticle fl. 3, 12 sticle fl. 4.80 francate.

A se observa marca înregistrată. 

In armata c. r. întrodusu.
Fabrica: Rich. Gwrtner, Wien, Giselastr. 4. Part. 

Depositu în BrașovH: la „Emilu Porr“ și „I. Săbădeanu."

a

mo Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
prețuri g^derate.

șj Cusături cu aură, argintă și mătasă și haine bisericesci, cusute cu firii de aură, 
argintă ’ mătasă.

Dantale bisericesci. Invelitore de prestolă. Mărfuri bisericesci. Damaste etc. 
Puiictualitntea mi-o potu adeveri prin mai multe sule de epis

tole de recunoHeință.
Cataloge de prețuri la dorință trimitu libere de post-por 179,30—20

Avisu d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulfl mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulil nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemil cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei, “ precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administratiune în casu de trebuință.

Administrațiunea „Gaz. Trans.“

I

i

■3
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PIAȚA MARE Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai nouă mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totu felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintu 
și colori, tabele, etichete ie totu feliulu și esecutat eleganții.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațiuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete visită, bilete de de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore. ZS

ga

i

Dispunendu de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulă nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulă celă mai 
esactă și estetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

I

Comandele eventuale se primescă în biuroulu tipografiei, Brașovă, piața mare 
Nr. 22, etagiulti I, cătră stradă. Comandele din iihtră rugămă a le adresa la

Tipografia. A. MUREȘIANU, Brașov!

A

â
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Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


