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Iu numeiulă de eri ală toiei 
nostre amu publicată decisiuuea 
ce a adus o malta Curiă regescă 
ungurescă din Peșta, m procesulu 
de pressă alu ..Gazetei Transilva
niei, “ asupra cereriloru de nuli
tate tăcute de cătră procurorul^ 
reg. din Clușiu și de cătră acusa- 
tulu Ștefan Bobancu.

Curia reg. a respinsă ambele 
cereri și motivele, pe cari și-a în
temeiată acesta decisiune, adusă 
în ședința publică dela 2 Aprilie 
1888, sunt înșb’ate m actul, ce l’amu 
comunicată eri.

Cetitorulă atentă va fi obser
vată contradicerea esențială prin
cipială, în care se află cu deose
bire doue puncte din motivele în
șirate în decisiuuea Curiei regesc!.

Procurorulă reg. din Clușiu a 
fostă susținută în recursulă seu, 
că nu s’au păstrată formele ce
rute, fiindcă președintele tribuna
lului, fără de a consulta mai na- 
inte și părerea procurorului, a 
dată ascultare cererei unuia din
tre acusațl, întrebândă pe jurați, 
decă înțelegă limba română și 
câți dintr'înșii o înțelegă.

La obiecțiunea acesta a pro
curorului observă Curia reg., că 
..președintele a foștii obligată a se coh- 
cinge decă jurații, chiematf pentru a 
ji deca, pricepu pertractarea în fote 
părțile ei.“

Prin constatarea acestui obli- 
gămentă Curia recunosce, că a 
fostă de lipsă ca jurații se pri- 
cepă pertractarea în tote fasele 
ei, recunosce totodată, că decă și 
în câtă pertractarea avea se decurgă 
în limba română, era de lipsă ca 
ei se scie și românesce.

Decă președintele tribunalului 
a fost datoră a se convinge despre 
aceea, că 6re jurații pricepă ori 
nu pe acusațl, atunci urineză de 
aici cu necesitate că, pentru ca 
se potă pronunța în consciință 
verdictulă loru, se cerea dela ju
rați ca se înțelegă limba acusa- 
țiloră.

Odată admisă acestă principiu 
neinlăturabilă, nu înțelegeam cum 
aceeași Curiă vine și susține mai 
in urmă, că pentru cualificarea de 
jurată nu se cerea cunoscința liin- 
bei române?

Curia cțice, că amesurată §-ului 
7 ală ordinațiunei ministeriului 
de justițiă dela 14 Maiu 1871, ne- 
eerendu-se pentru cualificarea de 
jurată cunoscința limbei române, 
ci avendă locă îu astfelă de cașuri 
tălmăcirea translatorului, grava- 
nienulă acusatului Ștefană Bo
bancu, că între jurați s’au aflată 
și de aceia, cari nu sein româ- 

/ nesce. e lipsită de ori-ce basă.
Decă der nu s’a cerută cunoș

ti ' cința limbei române, atunci de 
A ce a fost „obligată" președintele 

a cerceta, că ore jurații o înțelegă 
ori nu ?

îț lă 7 alu memoratei ordonanțe 
vorbesce numai de aceia, cari nu 
potă fi jurați, între cari suntă: 
preoții, soldații în activitate ori 
pensionați, judecătorii, procurorii, 
mai departe servitorii, cjilerii și 
in genere aceia, cari nu sein scrie 

și ceti, sureții, orbii și muții, și în 
fine cei ce se află în cercetare 
criminală.

De cualificațiunea jurațiloră 
de ,,a pricepe pertractarea în tote 
părțile,11 nu vorbesce acestă §-ă, 
căci acesta se înțelege de sine și 
ea resultă și din alte legi și îm
prejurări faptice și de dreptu.

Der Curia ne spune, că în ca
șuri de aceste, când adecă jurații 
nu înțelegă limba acusațiloră, are 
locă tălmăcirea translatorului. De 
aici trebue se concludentă a con
trar io, că decă jurații sciau din 
întâmplare toți românesce pertrac
tarea avea să se facă în limba ro
mână fără translatoră.

Acesta ar fi corSspunsă și legii 
de naționalitate în vigbre. Der 
cum se unesce cu motivulă din 
urmă ală Curiei faptulă, că trans- 
latorulă a funcționată în proce- 
sulă nostru de pressă dela înce
pută, când s’au pusă întrebările 
generale, fără ca președintele s6 
fi întrebată mai întâiu pe jurați 
decă e lipsă ori nu de translatoră, 
căci însăși Curia constată, că nu
mai mai târețiu la cererea d-lui 
Dr. Aurel Mureșianu președintele 
le-a adresată acestă întrebare?

Se punemă înse casulă, că ju
rații sciau toți românesce și că 
pentru ei nu mai era lipsă de 
translatoră. Vine acum președin
tele și declară, cum a și făcută, că 
limba oficială a tribunalului e cea 
maghiară, și pretinde elă însuși 
îndată serviciulă translatorului, cu 
tote că cunosce limba română. 
Etă că nu se mai pote susține 
prin urmare nici acea afirmare a 
Curiei, că numai în anumite ca
șuri are se intervină translatorulă.

Dilema, în care s’a aflată Curia 
când a luată decisiunea din vorbă, 
are der o sorginte multă mai a- 
dencă, ea s’a născută din anoma
lia stăriloră justițiare dela noi, 
din pracsa judiciară contrară legi- 
lorti și cerințeloră faptice ale ega
lității de dreptă a cetățeniloră.

Isvorulă acestoră contrafliceri 
este și rămâne nerespectarea drep
tului de limbă ală naționalitățiloră 
nemaghiare și acesta nu se pote 
șterge prin sucituri de paragraf! 
și prin apucături sofistice.

Mișcarea țeraniloru în România.
Situațiunea pe diua de 9 Aprilie. 10 ore sera.

Starea județeloră cari au fostă bân
tuite de răscolă, este în momentulă de 
față următorea:

In județulă Ilfovu, pe totă linia 
Perișă-Buftea liniștea este complectă și 
s’a începută distribuția porumbului pe 
căile cele mai repedl. De altă parte, 
investigațiunile se urmărescă cu activi
tate și obiectele prădate ce se găsescă 
prin păduri se înapoiază proprietari- 
lorîi loră.

Atâtă în acea direcțiune, câtă și pe 
linia CăciulațI-BaloteștI-Săftica țăranii au 
începută să iesă la munca câmpului.

Satulu Butimanu, care se arăta ieri 
neliniștită, se găsesce în deplină regulă 
și din totă județulă nu se semnaleză 
mișcarea decâtă la comuna Prundu, unde 
suntă forțe îndestulătore pentru a se în
lătura ori-ce violență.

In județulă Prahova liniște ge
nerală.

In privința comunei Câmpina, pri- 
mulă-procuroră telegrafiază, că spii ițele 
s’au calmată și că nu suntă temeri de 
turburarl.

In județulă Vlasca se mai constată 
puțină fierbere în comunele Mihăileștl și 
cătunulă Prundulă-Comanei, unde însă 
nu s’a comisă nici o disordine. In co
muna CălugărenI, unde s’au spartă gea
murile arendașului, a fostă nevoe să se 
opereze cinci arestări.

In județulă Dâmbovița n’a rămasă 
decâtă comuna Golia în care să se fi 
manifestată semne de răscolă, ună esca- 
dronă din ală 6-lea regimentă de călă
rași inspecteză acea localitate.

In județulă Ialomița pacificarea con- 
statattă de ieri s’a confirmată. Celă din 
urmă raportă ală prefectului constată că 
nici unulă din răniții ce se află la spitală 
nu este din fericire în pericol ă de morte 
și aci distribuirea porumbului a începută 
parte prin îngrijirea comandanțiloră de 
detașamente. In totă restulă țărei liniște 
perfectă. („Monitorulă oficială").

None mișcări ale einigranțiloru bulgari.
Raportele din Sofia adresate cătră 

„Pol. Corr." constată o nouă și viuă 
mișcare a emigranțiloru bulgari, deși 
fără resultată. DeunădI au încercată 
câțiva emigranțl să trecă de pe litora- 
lulă română ală Dunării în Bulgaria, der 
nu le-a succesă. In numără mai mare 
au încercată emigranții să năvălescă de 
pe teritoriulă serbescă în Bulgaria. O 
bandă de șepte persone a isbutită să 
pătrundă prin Trn lângă Dubnița în 
Bulgaria; der trei inși au fostă prinși 
de gendarmii bulgari, er ceilalți patru 
au fugită îndărătă spre Serbia. Guver- 
nulă bulgară a trămisă pentru paza 
acestui punctă despărțăminte tari de ca
valeria la Trn. De asemenea autoritățile 
turcescl au fostă avisate să păzescă mai 
strictă granița. Autoritățile din Adria- 
nopole au prinsă o bandă, care voia să 
pătrundă în Rumelia.

întâmplările din Parisii.
Despre cele petrecute în Pa

rish la 19 Aprilie se comunică ur- 
mătorele:

Când părăsi Boulanger camera, în 
sala păcii îlă așteptau ună numără de 
diariștl și deputațl. Când generalulă se 
duse la trăsura sa, vr’o 200 de persone 
demonstrară contra Ini strigând u : „Tră
iască republica!". S’au audită și flueră- 
turl. Generalulă fu indiferentă față cu 
aceste demonstrațiunl și saluta când se 
strigă de alții: „Trăiască Boulanger!". 
In trăsură cu generalulă se sui Derou- 
lede și deputății Laguerre și Le Hhrisse. 
Pe pieța Concordiei erau adunați vr’o 
30,000 de omeni, cari primiră pe Bou
langer cu strigătele : „Trăiască Boulan
ger ! Josă cu Ferry! Trăiască gene
ralulă !“ Generalulă se înclina adeseori. 
Se audi din mulțime și strigătulă : „Josă 
cu dictatorulă! Trăiască comuna!" Mul
țimea porni după trăsura lui Boulanger, 
se-lă însoțescă pănă la Hotel du Louvre. 
Numai anarchiștii rămaseră îndărătă și 
ținură vorbiri violente atâtu contra lui 
Ferry câtă și contra lui Boulanger. 
Aprope de Hotel du Louvre poliția voi 
se oprescă mulțimea, care alerga după 
trăsură, der se’ncăerâ mulțimea cu ea, 

fără însă să se’ntemple vărsare de sânge 
Sera se liniști totulu.

Cu ocasiunea plecării lui Boulanger 
din cameră, dise br. Dufour, bonapar- 
tistă și aderentă ală lui Boulanger, că
tră deputatulă oportunistă Arene : „Flue- 
rațl numai, încurendă se va isprăvi cu 
voi! Vă vomă trimite pe toți la Cayenne. 
Trăiască Boulanger!" Deputatulă Arene 
strigă forte agitată: „Iți interdică ună 
astfelă de limbagiu! și provocă pe ba- 
ronulă la duelă. Afacerea înse s’a apla
nată mai târdiu. Generalulă s’a espri- 
mată cătră mai mulțl diariștl, că e forte 
mulțămită de. demonstrațiunile făcute în 
favorea sa. • •

Școla poporală— școla de educațiune.
- (Urmare.)

1. Iubirea față de copii este 
cea mai mare putere a educa- 
țiunei. Fără iubire nici celă mai bun 
învățătoră nu este niciodată ună educă- 
toră. „Iubirea, dice sf. apostolu Paulă, 
tote le sufere, la tote speranță are, >tot<p 
le rabdă." Iubirea este sorele pentru 1- 
nima copilului și planteză în elă e'rășl 
iubire. Când însă copii îșl iubescă'pe 
învățătorulă loră, atunci nu 'mai suntă 
greutăți, atunci ocupațiunea educațiunei 
copiiloră devine o ocupațiufie dumnede- 
escă și ună oficiu dumnedeescă și ceea 
ce este mai greu devine ușoră. Nu în
vățătura, ci iubirea câștigă, lumineză, în- 
nalță și nobiliteză inimile copiiloră. Iu
birea de aceea este și luatore aminte pes • 
te sine însăși și peste copii. Pentru a- 
ceea, educătorule, iubesce copilulă, pri- 
vesce în fiecare copilă o nouă revelați- 
une a acelui veclnică și cugetă, că și 
la bătrânețe adencl iubirea cătră învă
țătoră este ună îngeră păzitoră în tim- 
pulă periculului și ală ispitei. Iubesce 
copii „căci unora ca acestora este îm- 
perăția ceriului," dice Mântuitorulă nos
tru Isusu Christosă !

2. A doua virtute importantă 
a învățătorului este dreptatea. 
Nimica nu răcesce așa ușoru inimile co- 
piiloru și planteză în acelea antipatia .și 
invidia, decâtă parțialitatea învățătorului. 
Pentru aceea învățătorulă să nu cunoscă 
nici săracă, nici avută, nici capabilă, 
nici necapabilă, nici amică, nici neamică. 
In aplicarea remunerărei și a pedepsei 
să fiă învățătorulă cu măsura cuvenită 
față de toți copii. Căci copii pentru lu- 
crulă acesta au ochi forte buni și o me
moria bună. Pentru aceea se fi cu pre- 
cauțiune în lăudare, în mustrare și în pe
depsire ! Decă trebue să pedepsescl, a- 
tuncl să alegi totdeuna pedepsa cores- 
pundătore, adecă acea pedepsă, carea 
corespunde gre.șeleloră comise. Celă le
neșă să repețescă ce n’a învățată, celă 
trândavă să remână fără recreare, celă 
guralivă să fiă separată ș. a.

3. învățătorulă să fiă consec
ventă! Decă școlarii sciu odată, că pe
depsa neamânatu va să urmeze, atunci 
și numai atunci exercită pedepsa influ- 
ință îngrijitore. învățătorulă să pricepă 
a-șl câștiga la școlarii săi reputațiunea 
atotsciinței și a nestrămutabilită- 
ț e i, ca să se considere fiă-ce pedepsă 
ca o specie a necesității naturali. A- 
tuncl mulțl pași greșiți voră lipsi. Pen
tru aceea învățătorulă să nu fiă omulă 
toneloră, să nu fiă adl dispusă într’ună 
felă, mâne într’altă felă, să nu concedă 
adl aceea ce eri a interdisă. Pentru a- 
ceea se și fie liniștit și chibzuită în eu- 
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vintele și purtarea sa. Nicl-odată să nu 
uite învățătorul!, că numai învățătorii 
cei riguroși și consciențioșl suntil iubiți 
de cătră școlarii lord. Rigurositate, con- 
sciențiositate, dreptate .și consecință pro
duc-a venerațiune în școlari și venerați- 
unea este basa educațiunei. Toți băr
bații cei mari și poporele cele mari au 
avuta o educațiune rigurosă. Cu câta 
sunta însă mai libere astădl formele vi- 
eței publice, cu atâta mai rigurosă tre- 
bue să fie educațiunea, la din contră 
desfrâul! va apuca de-asupra. Ne'ncetată 
să cugete la aceea învățătorul!, ca să 
lucre la educațiunea lui propriă, la cul
tivarea caracterului său și la nobilitarea 
sa, să vegheze asupra bunei sale repu- 
tațiunl și să se nisuescă după perfecți
une morală; pentru că acesta este ceea 
ce-i câștigă inimile părinților! și ale co
piilor! și-lă înalță în stima poporului. 
Reputațiunea cea bună a învățătorului 
este ajutorul! cel! mai bun! în scolă. 
In disciplina cea bună școlară se cunăsce 
mai- bine ca ori unde ființa cea seriosă 
morală și valorea învățătorului! Pentru 
aceea fiă-care învățător! va pune pe a- 
cesta pondulă principală. Pentru condu
cerea disciplinei se recomandă învățăto
rului cu deosebire observarea următbre- 
loră principii fundamentali;

1. Stăruesce ca școlarii să 
fiă ascultători! Ascultarea este su
punerea voinței neculte, celei culte și 
raționali. Se premite din capulă locu
lui, ca copilul! să simță din partea în
vățătorului său stimă și venerațiune. 
Unde este acestă condițiune, acolo nu 
va lipsi nici ascultarea, căci Gotlie dice: 
„decă este în spirit! ascultare, iubirea 
nu va fi departe.“ Ascultarea este vir
tutea fundamentală. Pentru aceea toți 
învățătorii cei buni ai educațiunei și 
chiar și unu Rousseau stăruesce după 
ascultare. Kant elice: că, „la caracterul! 
copilului se recere mai nainte de tote 
ascultare. învățătorul! să-și dea man
datele necondiționate și se nu și le mo
tiveze. Zace în vrednicia sa a cere as
cultare necondiționată, și unui învățători 
buni nu i se va refusa. Tote acelea ce 
servesc! a planta iubirea, stima și ve- 
nerațiunea în inimile copiilor!, chiar a- 
celea planteză și ascultarea.

2. Ține tare la o î nd ațin are 
rigurosă! După cum dice Schiller: 
îndatinarea este doica omeniloru și pro
verbul! înțelege îndatinarea (năravul!) 
ca pe o a doua natură. Prin acesta s’a 
accentuată deja însemnătatea cea mare 
a datinei și a îndatinărei. Din îndati- 
nare provine aplicarea și din aplicare 
dibăcia, așa încât! la activitate și la o 

cei trei ini- 
f o r m ă r e i ca- 
trândăvia, u- 
și minciuna, 

vei ob-

fire tăcută, la curățeniă și la sîrguință, 
la curtuoasiă și la bună-cuviință, la a- 
tențiune și la compatibilitate trebue să 
se pună basa prin îndatinară. In odaia 
de scolă trebue să se observe o anumită 
ordine atât! înainte de începerea ins- 
trucțiunei, câtă și în decursul! ei, între 
orele de instrucțiune cât! și la finea in- 
strucțiunei. întrebarea este apoi de a 
se pune la toți copii, și acei copii, cari 
pot! respuude la ea, să ridice mâna 
dreptă și numai atunci să provoce în
vățătorul! pe unul! dintre copii ca să 
răspundă;^ copii au să iasă afară din 
rend! și așa să răspundă. In decursul! 
instrucțiunei, așa d. e. când au să se 
scole, seu au să șeclă școlarii, învățăto
rul! să aplice anumite semne, cari îi 
cruță pliunânii și cari semne după o or
dine riguros! se prefac! așa dicendă în 
sânge, „căci ordinea este o jumătate din 
vieță“, și „prin ordine se câștigă timp.u

3. Combate pe 
mici principali ai 
racterului, adecă 
șurătatea minții
Trândăvia o vei învinge, decă 
serva o necesară schimbare în activita
tea școlarilor!, decă vei preda instruc
țiunea în mod! interesant! și ușor! de 
priceput!, decă vei duce o control! a- 
curată asupra tuturor! lucrărilor! scrip- 
turistice și decă ocliiulă tău în continuu 
va predomni și va supraveghia peste 
toți. Ușurătatea minții să o întâmpini 
cu o seriositate plină de iubire și să 
te nisuescl după acurateța și conscieu- 
țiositate în împlinirea datorințeloru. Ca 
să nu se uite așa de iute erorile comise 
de mai demult! ale singuraticilor! șco
lari, învățătorul! să întrebuințeze o căr
ticică anume numai pentru scopulu, în 
care să-i destine flăcărui școlar! rubrică 
propriă și în care să-i inducă în fiăcare 
di la finea prelegerilor! erorile discipli
nari. La finea flăcărui semestru să dea 
flăcărui școlar! testimoniu despre pur
tarea sa, diligința și progresul! făcut!. 
Disposițiunea acesta are menirea ca să 
îl! dispună pe școlar! la o nisuință se
rios! și totodată a aduce în legătură 
mai strînsă, mai aprope una cu alta 
casa cu scola. Caracterul! moral! se 
baseză cu deosebire pe veritate. Tu vei 
combate mai nainte de tote minciuna și 
fățăria, numai așa vei educa pe școlar! 
la moralitate. Tu vei combate minciuna 
și fățăria cu succes! atunci, decă șco
larii tăi sunt! plini de iubire și încre
dere cătră tine, decă nu ești nici des
pot!, nici tirană, și nici crudelu, decă 
tu vei conduce școlarii tăi în iubire și 
seriositate părintescă, decă vei cunosce

educa tu 
caracter!

și lăuda sinceritatea și veritatea și față 
de fhțăriă vei arăta dispreț!. După Jean 
Paul, sub ceriul! bucuriei prospereză 
tot! ce este bună, mai alesă însă veri
tatea și sinceritatea. Veselia deschide 
inimile. Pentru aceea în scola ta să 
domnesc! spiritul! nisuinței vesele și al 
progresului veselă, atunci vei 
la veritate și formezi lină 
bună!

4. învinge afectele!
vățătorulă se lasă a fi învinsă și pre- 
domnită de mâniă, decă el! în afecțiunea 
sa arată lipsă de predomnire de sine, 
atunci el! prin acesta se degradez! fără 
semeni în ochii școlarilor! săi. Predom- 
nirea de sine este o trăsură caracteris
tică a omului ideală, și cine nu posede 
predomnire de sine, acela arată că nu 
este educată ; atunci el! nici nu va pute 
educa el! pre alții. Cu frică și cu spaimă 
nu se educă, ci numai cu iubire și pa- 
ciență. Cine nu posede predomnire 
de sine, n’are nici paciență, nici tact!, 
acela mai bună ar fi un! dresatoru 
de sclavi, și nu unu educator!. Cine 
însă se predomnesce pre sine, pre - 
domnesce și pre alții. învățătorul! 
să domnescă așa-deră asupra afec
telor! sale! Față de transgresiuni grele 
și în cașuri de pedepsire, seriositatea 
părintesc! are cu multă mai mare efect!, 
decât! eruperea mâniei și a furiei. Ca
șurile din urmă mai tare împetrescă și 
niciodată nu vor! îmbunătăți inimele. 
Moderațiuue, abstinență, esaminare 
ridsă de sine, 
sunt! isvorele 
acestei base a

abstinență, esammare se- 
și un! sâmțu religioșii 

predomnirei de sine, ale 
tuturora virtuților!.

(Va urma.)

SCIRILE BILEI.
Pentru servițiile aduse maghiaris

mului, ministrulii unguresc! de culte a 
răsplătită cu câte 50 fl. pe urmă
torii preoți gr. or.: Silv. M i c u din 
Vilma mare, Ion! Mad a din Baba, Lad. 
Metye din Luna săsescă, Lad. Danes 
din Olpretă, Paul Erdobeny din Să- 
celă, Nic. Cismașă din Văsăudă, Iac. 
T e r c h i 1 ă din Șeica mare, Nic. D o b r e 
din Hendorf, Dum. Tulea din Beșa, 
Ilie Terții ă din Vurmlocă, Iacobă 
Chifa din Blăjelă, George Medrea 
din Rușii de Murășă, Nic. VI a dă din 
Stena, Petru Câmpiană din Fernadia, 
Ios. Opreană din Târnăvița, Nic. Ecusiu 
(ortEmsin?) din Țelina, Todoră Puica 
din Crișă, Ionă Colăceană din Suatu 
de josă, Al. Popov ici din Sepsi Sân- 
georgl, Dum. Berar! din RolceștI (? 
Rolcsesd, Bulcsed, Rulsd), Iosifă Dră- 

goșilă din Jelmarl, Ion! Pa seu din 
Giaca, Andr. Borca din Lampa, Ion! 
Necșia din Lepinde, Ion! Buze a din 
Mertiasa, Eroftei Glieaja din Apoldu. 
Ion! Radu din NevoieșI, cu 60 fl. pe 
Nic. Raich ici din Iankahid |‘?|.

Dbmne cu ce preoți ai bătută pe > 
sărmanul! popor!! Cu preoți cari pri
mesc! răsplata dușmanului! Cu preoți 
cart nici nume românesc n’au, ca: „Metyeu 
„Danesu, „Erdbbeny“, „Ecusiu“ ori „Em- 
sin“ ! Der nu vor! fi uitați!

* *
D-lă Alexandru Ciur cu, care 

fusese espulsată din România de guver
nul! d-lui I. C. Brătianu, s'a reîntors! 
în țeră, fiiudu’i revocată de actualul! 
guvernă ordinul! de espulsare.

* *
Ungurii din- Bias! au datu în 

dilele acestea, sub conducerea fisolgăbiră- 
ului Finna, o producțiune teatrală împre
unată cu joci, al! căreia venită se dice 
că va fi destinată pentru înfrumsețarea 
orașului. Foile unguresc! spună, că Ro
mâni n’au luată parte la acestă produc
țiune din c-ausă, precum se dice, că sunt! 
în postulă Pascilorii.

♦ *
Li comuna Paloș! seceră difte- 

rita numărose victime între copii. Două 
familii românescl, cari aveau amândouă 
câte 5 copii, au rămasă în câteva dile 
fără nici unul!. Se elice că boia este 
accelerată și ajutorată prin lipsa de pre- 
cauțiune a părinților!, cart, în locă de 
a recurge la ajutorul! medicilor!, um
blă cu descântece și vrăjitorii.

Ce face preotul! și învățătorul! de 
nu lumineză poporul!?

$* *
Li comuna C o h a 1 m ă a începută 

scarlatina a bântui din nou între 
copii, luând! proporțiunl înspăimântă- 
tore.

** *
Coră nou de plugari s’a înfi

ințată în comuna Remetea-Timișlană. 
Acestă coră, precum spune „Biserica și 
Școlau din Aradu, a dată în 6 Martie 
un! concertă, er în Dumineca din 20 
Martie a cântată sfânta liturgiă în bise
rică spre deplina mulțămire a credincio
șilor!.

Cu ocasiunea re crutărei din cer
cul! Ighiului s'a observată, că mul
țime de tineri sunt! cu gușă, diformi, 
gâtul! băgată între umeri, strîmbl de 
spate și de piciore, ceea ce pe mulțl îi 
face neapțl pentru servițiulă militară. 
Bătători la ochi este însă, că la prima 
classă de etate chemată în ac-estă ană,

FOJLETONULU „GAZ. TRANSA

Prislea si Prichindelu.J
Poveste.

(Urmare și fine.)

Diavolul!, fără să se temă de șire
tenia lui Prichindeii, se dă peste capă 
și se preface iară în fumu, apoi se stre
cori iarăși în copaciu. Prichindeii, care 
ținuse șiropulă în mână, pune șirofulă la 
locu și-lă sucesce cu grabă. Diavo
lul! era acum iarăși prinsă la cușcă.

Când se vădii diavolul! păcălită, în
cepu a se văera și a se ruga de Pri
chindel! ca să’lă scape, promițendu’i tote 
averile lumei.

— Sciu eu forte bine răsplata ta, — 
dise atunci Prichindeii — cunosc! eu 
șiretenia ta, se te scapă și tu să mă 
omori ? Stai mai bine acolo, că la bună 
locă escl.

— Nu te omoru, Prichindela dragă, 
nu te omoru, ci te facă om! cu stare, 
— adause diavolul! — iată și acum îți 
dau o pungă cu bani din care vei goli 
câți îți place și punga totu plină rămâne. 
Și ca se vedl, că nu te înșelă, caută și 
o vei afla îngropată la rădăcina 
ciul ui.

Ppchindelu nu perde timpul!, 
unu lețnnu ascuțită și săpândă la 
cina cQpaciului. în adevăr! afla punga. 
Deci, ca să se convingă, decă punga nu 
se golesce. varsă din ea o sumă de bani 

copa

caută 
rădă-

și după ce vede că puuga e totă plină, 
o pune la buzunar! și ’șl caută de drum! 
fără să mai asculte la rugămintele și 
promisiunile diavolui.

Când se vădii Prichindeii liberă și 
proprietară pe punga diavolului, se mai 
liniști. Acum pare că nu mai regreta 
așa de multă de inima pasării, ce i-o în
șelase fata.

Câte pățise pănă acuma Prichindeii, 
încă totă nu pățise destule; pe el! îlă 
mai aștepta o pacoste cu multă mai gro
zavă ca cele trecute. Și iată pacostea 
cum vine asupra omului, fără să-i trecă 
prin minte că are să i se întâmple. S’a 
întâmplată deră, că Prichindelă, mân
când! într’o di un! fel! de rădăcini, se 
pomenesce transformată într’ună ursă 
mare. Când se mai vădu și în starea 
acesta, îșl luase tot! speranța de a mai 
eși vr’odală din desimea acelor! păduri 
uriașe.

Umblând! el! după nutrementă, dă 
de lină măr! încărcată de nisce mere 
fiumose și galbine.
guste de bună și — minunea minunilor! 
— se transformeză erăși în om! și cu 
multă mai frumosu ca cum fusese.

Nu-lă ținea locul! de bucuriă când 
se simți scăpată și din acestă belea. 
Acum îșl reîncepe erăși călătoria spre 
casă, der nu uită a lua câteva rădăcini 
din cari s’a făcut! ursă și câteva mere

Ia unii mării să-la

omi, și por- 
va nimeri.
călătoria, se

din cari s’a făcuta erăși 
nesce înainte și-apoi unde

După câteva dile de 
tredesce deodată în marginea pădurii; și 
bucuria lui era cu atâta mai mare, când 
se vădii chiar în locuia pe unde prin
sese pasărea cea pestriță. De aci se duse 
deadreptula la părinții lui, ca să’i visi- 
teze. S’a bucurată forte multa când i-a 
aflata pe toți ai lui sănătoși; le povesti 
și întreba multe fără ca să se arete că 
este fiul! lorii. La despărțire îșl scote 
punga și începe a deșerta la bani din 
ea pănă ce le umplu casa. Sărmanii lui 
părinți, când văcjură atâta sumedenia de 
bani, rămaseră încremeniți.

Prichindela, după ce’șl îmbogăți He
murile , se duse în orașula unde era 
frate-său împărata. Cum ajunge aci îșl 
cumpără una rând! de vestminte curate, 
căci după atâta umbleta rămăsese gola. 
Și d’aci n’a trasa la tată-său ospătarula, 
ci la fata din grădină. Plănuia visitei 
lui de astădată nu era dorula spre fata 
cea frumosă, ci de a’șl răsbuna pentru 
înșelăciunile câte i le făcuse.

Fata și mama fetei, când îl! vădură 
pe Prichindela că s’a reîntorsa, săreau 
de bucuriă credenda că-i vora înșela a- 
cum și punga cu bani; dar de aceea, că 
vora perde toth ce-au înșelata dela ela, 
nu-șl aduceau aminte. Așa Prichindela 
le istorisesce multe suferințe din căle- 

toria lui de astădată și îu fine arată și 
rădăcinile, din cari s’a nutrită elu, și le 
îmbiă a le gusta și' ele. Femeile, de cu- 
riose ce erau, iau rădăcinile și le gustă, 
der deodată se transformeză în două ur- 
soice mari. Atunci Prichindeii, ce făcu, 
ce nu făcu, destulă că le legă cu câte 
uni lanț! de feri de nisce stâlpi ai casei. 
Apoi ia uni lemn! bună în mână și în
cepe a le cerca osele să va4ă câtă li 
sunt! de tari — și le bate și le bate 
pănă ce îșl capătă dela ele și inima pa
serii și celelalte lucruri înșelate. Pri
chindeii, după ce șl-a răsbunati, le dă 
câte uni mări de cele galbene, din cari 
ele se prefaci erăși femei; apoi îșl caută 
de drum!.

El! d’aci se duce mai întăiu la pă
rinții lui cei vitregi și, după ce le lasă 
și acestora o mulțime de bani din punga 
diavolului, se duce la fratele lui, Prislea, 
care era acum împărați. Acesta, de bu
curia mare ce avea că s’a reîntâlnit! cu 
fratele său, a pregătită o masă strălu
cită și, chemând! pe toți prietenii, s’au 
pus! pe veseliă și s’au veselită și se vor! 
fi veselind! și astădl de vor! fi mai 
trăind!.

Inc-ălecaiu p’o șea și vă povestii așa.

de dascălul! I). D.

ii
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va să dică la generațiunea mai tînără, 
s’a constatată că mai puțini suntă atacați 
de gușă, ca în anii de mai nainte. De 
aci se pote spera, că cu încetulti gușa 
va dispăre pe viitorii.

sfc *
Dionisiu V. Fintha, profesorii 

de desemnă, este esmisă de ministrulti 
lingurescft de culte și instrucțiune să in- 
strueze pe lângă plată forte moderată 
în școlele de fetițe modulă de desem
nare stigmografică privitore la mustrele 
de cusută și la desemnare pe sticlă, ca in- 
vențiune a sa propriă, care are urmă- 
torele avantage: li In modulă acesta 
este posibilă că orl-care fetiță de 9—10 
ani e capabilă a transforma orl-ce de
semnare complicată ori monogramă în 
modelă și în câteva minute a o multi- 
fica pe pândă, mătase ori și catifea în e- 
semplare câtă de multe. 2) Modulă a- 
cesta e forte eftină, de esemplu: o blan- 
clietă de forme de o urmă patrată, cu 
care se potă desemna și 10.000 de e- 
semplare, abia costă 10 crucerl, pănă când 
clișeulu folosită pănă acum la scopuri de 
aceste totă de aceeași mărime costă câte 
15—20 ti. 3i Lucrarea cu acestă uneltă 
lasă la desemnare urme perfecte și cu
rate pe pănură. Femeea, prin câștigarea 
acestei cunoscințe, a scăpată pe vieță de 
spesele desemnărei. Tacsa de instru- 
a r e : 80 cr. de personă. Mamele potă 
fi de față la orele de instruare, deră tacsă 
de instruare nu plătescă. Fetele care au 
terminată școlele, și dame, încă potă par
ticipa pe lângă tacsa de instruare de 1 fi. 
Și pentru modelurl de tăiată cu ferăs- 
trăiașulă se pote aplica acestă procedură

Atragemă luarea aminte a părinți- 
loră asupra acestei favorabile ocasiunl 
de-a învăța fetițele desemnulă stigmo
grafică. D-lă prof. Fintha va propune 
invenția sa, în școla de fete român«scă 
din Broșovă, Sâmbătă dela orele 3—5 
după amedă.

Uneltiri panslaviste.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans. “

Din Bucovina, Martie 1888.
„N. W. Tagblatt" publică în Nr. 63 

din 3 Martie n. șcirea din Cernăuți, că 
comuna rutenă Rarancea, fosta propri
etate a Domnului Moldovei Mihalachi 
Sturdza și acum a fiicei sale Maria, mă
ritată Gorciacov, a trecută, părăsindu’șl 
biserica sa ortodoxă străbună, la cea gr. 
catolică și că acesta ar fi făcut’o disa 
comună din causă, că maioritatea Con- 
sistoriului ortodox din Cernăuți ar lucra 
întru românisarea Ruteniloră ortodocși 
în biserică, de care procedere minorita

tea Consistoriului înzadară ar fi desti
tuită.

Acestă aserțiune nu e nicidecum a- 
devărată. Ce însă e adevărată, e aceea, 
că s’au ivită de ună timpă încoce stârniri 
din megieșita Galițiă și anume din par
tea Ruteniloră gr. catolici de acolo, a 
propaga și prin comunele rurale din Bu
covina idea slavismului, care slavismă, ce 
felă elă este 'și ce tendințe elă involvă, 
de și-și dă neofensivulă nume de „pan- 
slavismă literară,11 oficiosulă „Fremden- 
blatt" din Viena în Nr. său din 29 Faură 
a. c. pare-se că bine ’lă caracteriseză, 
dicend că „fiindă panslaviștii austriacl 
marionetele unei asociațiunl din Ru
sia, sub aparența de idei umanitare, ur- 
mărescă în modă activă o propagandă 
slavă politică și șovinistică, care în totă 
loculă, unde se află elemente slave, îșl 
instaleză agențl, nu doră spre a le „în- 
căldi" pe acele elemente pentru studii 
filologice, ci întru a-le prepara pentru 
scopuri politice ; acesta, dică, fiindă, Con
sistorială metropolitană din Cernăuți a 
ținută și ține de o datoriă, și bisericescă 
și patriotică, de a trimite în unele co
mune rutene parte parodii și parte co
operatori, pe aceștia pe lângă parodii 
sloveni, de naționalitate română, întru a 
contrabalansa, decă va fi de trebuință, 
diatribe esterne anticonfesionale și an
tipatriotice.

Insă nici aceea nu e adevărată, ce 
i-se spune lui „N. W. Tagblatt" din Cer
năuți, că acei preoți români n’ară fi cu- 

| noscendă limba ruteană și omenii din 
acestă causă ar fi siliți, ca să audă 
predici rutene, să mergă la biserici ru- 
teneștl gr. catolice. Căci în seminarulă 
cernăuțană ortodoxă învață elericii a 
liturgisi și predica în ambele limbi ale 
țării, română și rutenă, iară în Rarancea, 
comuna trecută (?) la biserica gr. cat., 
nu numai că mai toți creștinii ortodocși 
înțelegă și limba română, deră și paro- 
cliulă de acolo e slovenă deplină și nu
mai cooperatorulă său e de naționalitate 
română, carele șcie și rutenește.

Ce-i deci mai probabilă în afacerea 
trecerei creștiniloră ortodocși din Ra
rancea dela biserica loră ortodoxă stră
bună la cea gr. catolică rutenă, e, că 
„propagandiștii ideiloru umanitare și fi
lologice11 se vădură oreșl-cum împede- 
cați în aceea comună atâtă din partea 
parocliului, deși slovenă, deră nu și pan- 
slavistă, câtă și din partea cooperatorului 
română, de a lucra după placulă loră celă 
politică și șovinistică panslavă.

Mai dice apoi „W. T. Bl.“, totă în 
raportulă său din Cernăuți, și acea nă- 
sdrăvăniă, că din sînulă poporațiunei

nostre române oreșl-carl rom ăn is ă - 
torl să fi făcută printre poporulă ru
rală ală Bucovinei propagandă — „di-i 
mamă gliibosă, înainte, ca să nu’țl <]icA 
ea ție“ — pentru idea mare-română și 
acesta să fi contribuită încă întru a în
străina pe Rutenii bucovineni dela bise
rica ortodoxă.

Cunoșcemă de departe atâtă isvo- 
rulă, câtă și tendința acestui „adevără“ 
— nu s’ar deochia, de incornurată ce-i!

Ir. P.

cerendu încuviințarea unui credită 
de 62 milione pentru construirea 
lucrăriloru de apărare a porturi- 
loră Brest, Cherburg, Toulon.

BucurescT, 25 Aprilie. Spio- 
nulu rusă Pavlichianu, care îm
preună cu alții a cutrierată co
munele ca se rescole pe țeranl, a 
fostu arestată.

Telegrame particulare ale „Gaz. Trans.“
Clușiu, 25 Aprilie. (Proessulu de 

pressă alu ,,'I'ribmeP) Tribunalulă și 
jurații s’au întrunită la 9 ore dim. 
Șapte dintre jurați lipsindu au fostă 
înlocuiți cu alții și la 10 ore a. 
m. juriulu a fostu constituită. Ju
rații suntă următorii: Hirsclifeld, 
Kis Sandor, Gajzago Mano, Do- 
mokos Antal, Davida Leo, Orbân 
Iozsef, Entz Geza, Tamâsi Peter, 
Zsigmoncl Dezso, Somlyai Laszlo, 
Pakei Lajos, Csernatonyi Gyula, 
D. Rozsahegyi Aladar, Weisz Mor. 
La 10y4 jurații depună jurămen- 
tulă și se deschide pertractarea 
cu întrebările generale adresate 
acusatului Slavici. Se cetesce ac- 
tulă de acusare.

Clușiu, 25 Aprilie. Pertractarea 
sla terminată la 2 orc. Jlirilllll 
l'a declarații pe Slavici vi
novății cu 9 contra 3 vo
turi. Tribunaiulii I‘a con- 
(I aninat ii la I anii înclii- 
siire. 1OO 11. amendă, ?3 II. 
cheli iieli de judecată.

NECROLOGU.
Carolina Balint născută Golgoți. vă

duvă protopopesă din Roșia-de-munte, 
astădl la 2 ore dimineța ’șl-a dată blân- 
dulă sufletă în manile Creatorului, după 
o scurtă suferință, în verstă de 72 de 
ani, împărtășită fiindă cu sfintele Taine. 
Imormentarea iubitorei și neuitatei mame 
și bunice s’a făcută Duminecă în 22 
Aprilie la 3 ore după amedă, în cimi- 
teriulă dela Porta Turnului. Cuprinși de 
adâncă durere aducă acestă scire

Sibiiu, 20 Aprilie st. n. 1888. 
Ana Hodoșă, născută B alintă, ca 
fiică; Enea, Letiția măritată On cu, 
Sabină, Alexandru, Brut,Ulpiu. 
Nerv a, Victoria Hodoșă și Dr. N. 
Oncu, ca nepoți și nepote.

Fiă-i țerîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Cursulft pieței Brașovu
din 9 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.58 Vend. 8.60
Arginta românescu . 
Napoleon-d’orI . . . 
Lire turcescl . . .
Imperiali...................
Galbini...................
Scris, tone. „Albina“6" . 

r.o »i n n u i n
Ruble rusescl . . . 
Discontulu ....

r 8.52 ,.
10.03 „

8.54
10.06

11.32 11 11.37
10.32 r 10.37
5.90 r 5.92

101.— n —.—
98.— 98.50

103.50 104.50
61/,--8% anii.

Cursulu la bursa de Viena

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

Berlină, 25 Aprilie. Imperatulu 
s’a sculată din pată ca se salute 
pe Regina Angliei, care l’a visi- 
tatu. Regina a stata cinci minute. 
Emoțiunea produsă prin visită n’a 
avută pănă acum nici o urmare 
rea. Regina Angliei s’a întorsu 
sera la Charlottenburg dela visita 
ce i-a făcut‘o împărătesei celei 
veduve Augusta. La amecțu pri- 
mesce Regina Angliei pe cance- 
larulă Bismarck.

Parisu, 25 Aprilie. In consi- 
liulu de miniștri constată Floquet, 
că manifestațiunile de pe strade 
au încetată. Ministrulu de marină 
a depusă în cameră una proiectă

diu 24 Aprilie st. n. 1888.
Renta de auru 4°/0............................. 97.20
Renta de hârti&5°/0............................. SG.—
Imprumutulii căilord ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 95.80
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloriî ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 118.50
Bonuri rurale ungare.............................104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.20
Bonuri rurale Banatu-TimișU . . . 104.20
Bonuri cu cl. de sortare................... 104.
Bonuri rurale Transilvane .... 103.50
Bonuri croato-slavone.............................103.25
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 273.25
Acțiunile băncei de creditti austr. . 271.80
Galbeni împărătesei ........................ 5.97
Napoleon-d’orI....................................... 10.05
Mărci 100 împ. germane................... 62.35’/«
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95 
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescii.............................................99.75
Imprumutulii cu preiniulu urguresett 121.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

gliedinului........................................... 124.50
Renta de hârtiă austriacă .... 79.05
Renta de argintii austriacu .... 80.20
Renta de aurii austriacă........................ 110.40
LosurI din 1860   133.40
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 869.—

Editoră și Redactară responsabilă :
Dr Aurel Mureșianu.

Regele și păzitornlil de gâșce.
Era o di frumosă de veră.
Regele Macsimiliană de Bavaria, forte 

iubită de poporulă său, ședea pe o bancă 
în grădina castelului seu și cetea. Tă
cerea cea mare, ce domnia în grădină, 
și căldura făcură ca regele să adormă. 
Când se deșteptă, se decise a alunga 
somnulă făcendă o preumblare prin a- 
propiare. Eși din grădină și se depărta 
prin livecjl pănă la marginea unui Iacă.

Tocmai aici îșl aduse aminte, că a 
uitată cartea unde a ședută. I-ar fi pă
rută rău, decă o-ar fi perdută. Dedrece 
nu voia să se întarcă totă pe drumulă 
acela, se uită împrejură, să vedă decă 
nu zăresce pe cineva ca să’lă trimetă se’i a- 
ducă cartea, der nu se vedea nimeni a- 
fară de unu băetă, carele păzia gâșce. 
Regele s’apropiă de elă și ’i c]ise :

„Ascultă băete! Tu ml-ai putea a- 
duce cartea, care am lăsat’o pe o bancă 
în grădina castelului, îți dau ună florină.11

Băetulă, carele nu cunoscea pe re
gele, să uita cu neîncredere la elă. Ună 
florină pentru ună serviciu așa de mică 
— era pre multăl

De ce ’ml promițl ună florină peneru 
ună serviciu de nimică?11 întreba băe
tulă. „Banii nu se câștigă așa ușoru. 
Ceia de colo, “ adause elă, arătândă cu 
degetulă spre castelă, „voiescă să ne 
facă desă posne, și se pare că și dta ești 
je acolo!11

„Și decă așă fi! Etă eu îți plătescă 
duoi sfanți înainte! Acum du-te și a- 
dă-’ml cartea !“

„Ochii copilului sclipiră uitându-se 
la banii din măna sa, der elă totă nu se 
decidea.

„Ei bine, de ce nu te duci?11 îlă în
trebă regele.

Băiatulă îșl dete pălăria la o parte 
și se scărpina în capă, dicendă:

„M’așă duce, der nu potă! Decă 
voră audi țăranii, că m’am depărtată dela 
gâșce, mă gonescă și eu îmi pierdă pânea.“

„Prostule, păzescă eu gâșcele pănă 
te vei întorce.11

„D-ta?“ întrebă băetulă măsurândă 
pe regele dela capă pănă la picidre. 
„Tocmai dta ești omulă, care să potă 
păzi gâșce! Decă îți voră scăpa în li- 
vadiă va trebui să plătescă paguba cu 
simbria dintr’ună ană. Uite la găsca- 
nulă acesta cu capulă negru, este ală 
grădinarului dela curte, de aceea i-am 
pusă numele: „grădinarulă dela curte," 
este o pasăre afurisită, ml-ar face o pa
gubă forte mare. Nu, nu mă ducă!“

Regele nu mai putea ținea rîsulă, 
der se sili să rămână seriosă și întreba :

„De ce să nu potă eu ține în or
dine gâșcele, când țiu în ordine o mul
țime de omeni ?x

„D-ta?“ esclamâ băetulă zîmbindă. 
„Ce omeni voră fi și aceia! Ah! acum 

prieepă ești învățătoră ! Der eu îți spună 
dreptă băieții suntă mai buni ca gășcele!"

„Să pote, der grăbesce-te! Vrei să’ml 
aduci cartea? Eu suntă responsabilă de 
ceea ce se va întâmpla și plătesc paguba!"

Băetulă se învoi. Ordona apoi 
regelui să aibă grije de gâșce și mai cu 
semă de gâscanulă cu capulă negru. După 
aceea îi dete biciulă și porni, der deo
dată se întorse înapoi.

„Ce însemnezăasta?îlă întreba regele. 
„Trosnesce odată!“ îi ordonă băetulă.

Regele cercă, dernu putu trosni cu biciul.
„Șciam că nu vei putea! Voi învă

țătorii credeți că puteți păzi gâșce și 
nici nu puteți trosni cu biciulă!“

Luă elă biciu din mâna regelui și ’i 
arătă cum să trosnescă, în fine se de
părta. Acum putea rîde regele din totă 
inima. Der abia se depărtase băetulă, 
când gâșcele simțiră că nu se mai află 
sub mâna lui cea tare. Gâscanulă „gră
dinarulă dela curte,11 ridica capulă în susă 
făcu de câte-va ori „quac—quac“ și de
odată se ridicară tote gâșcele în susă 
sburândă în livadia de lângă Iacă. Re
gele striga, der n’ajuta nimică, voia să 
trosnescă cu biciulă, der nu putea. In 
fine, ostenită de alergată și de rîsă, se 
puse pe ună buturugă, pe care ședuse 
mai înainte băetulă și lăsa gâșcele să 
pască în livadia oprită.

„Intr’adevără, băetulă are dreptate! 

Este mai ușoră a domni presta câte-va 
milione de omeni, decâtă presta ună 
cârdă (boteiu) de gâșce! Și numai „gră
dinarulă dela curte11 este de vină !“ îș 
dise regele.

Intr’aceea găsise băietulă cartea și 
se întorcea veselă. Der când vădu gâș
cele în livadia oprită, de grozâ îi cădii 
cartea din mână.

„Nu țl-am spusă eu că nu te pri
cepi să păzescl gâșce?11 strigă elă. „Acum 
trebue să-’ml ajuți să le aducă.11

Regele îi ajută și în fine le succese 
să le adune la ună locă. Tocmai acum 
începu băetulă a ocarî pe regele, că nu 
șl-a făcută datorința.

„Niciodată nu voiu mai încredința 
cârdulă meu altora! Nici chiar rege
lui ! esclamă elă supărată.

„Ai dreptate, băete!11 dise acesta 
rîdendă. „Regele se pricepe totă așa 
de rău, ca și mine, căci eu sunt regele !“

„D-ta? d-ta ești regele? Să te crecjă 
altulă, der nu eu! Ia-‘țl cartea și plecă,11 
4ise băetulă. „Este păcată să dică ci
neva că elă este regele !‘-

„Nu te supăra!11 replică regele, mai 
dându’i patru sfanți. „Te asigură că nu 
voiu mai păzi gâșce niciodată !“

„Este și mai bine!“ răspunse băe
tulă. Apoi se cugetă puțină și dise: ,,’Țl 
mulțămescă pentru dară orl-cine vei fi 
ești ună domnă bună, dei’ numai de pă- 
zitoru de gâșce nu ești bună !“

trad, de Cor.... Lupu.
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E.oralei pentru vendarea

din

W Țara-Bârsei
Stofe pentru rochi, (haine) șorțuri, fețe (le masă, 

ștergare, cârpe pentru stersu prafii, 

BUMBACUR1 PENTRU IMPLETTTD CIORAPI, AȚA 
și alte diferite mărunțișuri de lucru pentru dame, 

Ciorăpăriă de calitate escelentă în tote colorile.

W CORSETE DE VIENA
în tote mărimile, fabricată renumită,

cel mai bun săpunii indigenii pentru spălatu rufe recomandă 
Sofie Oberii

Avisu d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Adminislrațlunea. „Gaz. Trans.“

Trenulfi

II.

A.

Trenulu 
Trenul fi 316 : 9 ore 52 minute sera.

Dela Bucuresci la Brașovu:

317 : 2 ore 32 minute după amedl.

Plecarea posteloru:

Trenulu
Trenulfi

Trenulfi

Plecarea treniiriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

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

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

Sosirea treniiriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr.

2.

mixtă Nr.

Brașovfi la ltcșnovil-Zernesci-Branu: 12 ore 30 m. după amedl. 
Ziziniî: 4 ore după amecijl.

Secuime |S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
Făgăraș.1: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:
lleșnovu-Zernesct-lirană la Bra.șovfi: 10 ore înainte de amedl. 
Zizinu la Brașovfi: 9 ore a. in.

c) Din Secuime la Brașovfi; 6 ore sera. 
FăgărașH la Brașovfi: 2 ore dimineța. 
Săcele la Brașovfi: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamentfl pre anulu 1888
la

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

a.

AMICULU FAMILIE!. 1,tiară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulu XII.- Apare în 1 și 15 i]i 
a lunei in numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni ifumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de baimă ori maree poștali.

PREOTULU ROMÂNU. ț)iaru bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'2— 3' 2 cole; și publică portretele și biograliile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregă 
e 4 11. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alti patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimitu gratisu ori-cui cere.

JST" A so adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU11 în Gherla Sz-ujvăr. - Transilvania. ‘'W

Totu de aci se mai potu procura și urinătorele cărți din editura propria:
~~r

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

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

Cuvântări bisericescl la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Ună volumu de preste 26 cole. Acest 
opu de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestu soiu apărute 
păuă acum — avendfi și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulfi întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fl.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinam. Prețulfi 20 cr.

IdealuiQ perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinam. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruțfi. Prețulfi 25 cr.

Branda seu Munta fatală.

No vela 
de N.

Schiță

din emigrarea lui Dragoșfi. Novelă is
torică națională. Prețulfi 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanfi 
Tanco. Prețulfi 30 cr.

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

Hermanu și Oorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulfi 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
dfipă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioanfi St. Șuluțfi. Prețulfi 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumfi de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulfi redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanfi Popă Reteganu. 
Unfi volumfi de 14 cole. Preț. 60 cr.

TesaurulQ dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulfi 20 cr.

Biblioteca Șatenului Română. Car
tea I, n, UI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulfi 
la tote patru 1 fl. — câte tuia deosebi 
30 cr.

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulu intuitivii în folosulfi 
eleviloru normali (preparandia!!), a în- 
vețătorilorfi și a altorfi bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanfi, profesorii pre- 
parandialfi. Prețulfi unui esemplarfi cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămfi 
vre-unfi opă, întocmită după lipsele 
scoleloril nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directorilor!! și învă- 
țătorilorfi ca celoru în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulfi 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesorii la 
gimnasiulil din Năsăudfi. — Manualii 
aprobată prin ministeriulu de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptuhl de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulfi 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanfi Buteanu, 
prof. gimn. Unfi volumfi de peste 30 
cole. Prețulfi 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțfi, profesorii. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptuhl de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendu composițiunl de totfi 
soiulti de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

cil multi! folosii de cătră preoți, învă
țători și altl cărturari români. Prețulfi 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrali. minate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulfi 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavrilu Trifu profesorii preparan- 
dialfi. Prețulfi 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulfi unui 
esemplarfi broșuratfi 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 mărgăritarii sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosfi ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulfi unui 
esemplarfi broșuratfi e 15 cr., — legații 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe iedne frumose. Prețulfi 
unui esemplarfi e 10 cr.; 50: 3 flor.; 
100-—5 fl.

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

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulfi unui esemplarfi legată și spe- 
datil franco c 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


