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Alaltă-erl a ținută generalulu 
Boulanger prima sa vorbire în 
camera fraucesă. Vorbele lui au 
produsă o tulburare ne mai po
menită în cameră. Mai la tiăcare 
trasă, ce o pronunța seu o cetea 
din manuscriptulă său, generalulă 
era întreruptă de republicanii din 
centru și din stânga, și chiar de 
pe banca mîniștriloră. Monarchi- 
știi din drepta observau o binevoi- 
t >re tăcere și din când în când 
numai, săriau în ajutorulă lui Bou
langer, contra republicaniloru, cari 
mereu îlă întrerupeam

Limbagiulu de care s'a folosită 
generalulă a tostă în adeveră stra
niu și provocatorii. Boulanger a- 
tacă chiar dela începută cu vizi- 
rulă deschisă guvernulu, republica 
si instituțiunile ei, și se presentâ 
astfeliu înaintea parlamentului în 
totă golătatea unui aspirantă la 
dictatură.

Boulanger a trebuită sfi pre
cedă, că provocările și atacurile 
sale, neobic.inuite în discusiunile 
parlamentare, voră produce mare 
nemulțămire și turburare în ca
meră. Der se vede, că acesta a 
fostă scopulă lui și că a voită se 
vorbescă mai multă pentru mas- 
sele de pe stradă, decâtă pentru 
cei din parlamentă. „Vorbesce ge- 
nerale", — i dise unulu din cre
dincioșii sCi, după o lungă întreru
pere sgomotosă din partea repu- 
blicaniloră, — „vorbesce, căci nu 
pentru cameră, ci pentru țeră vor- 
bescl!"

Sgoniotulă isbucni îndată la 
începută, când Boulanger, cerendă 
urgența pentru revisuirea constitu
ției, accentua manifestările alege- 
toriloru, făcute ,,pe numele lui" 
și „mișcarea", ce au produs’o ele 
in țeră.

Francia, ■ ițise Boulanger, 
nu se bucură de siguranța de care 
are lipsă și pretinde ună nou re- 
gimă. Republica se nu fiă pro
prietatea nimerui, ci se fiă a tu
turora: toți Francesii au drepții 
asupra guvernului. Alegerile pe 
numele lui suntu unu protestă în 

contra stăriloră actuale de nesufe
rită. Plângerile departameuteloră 
tornieză ună penibilă contrastă față 
cu inerția parlamentului. (Proteste 
sgomotose în stânga.) Eu sunt 
interpretul voinței poporului. (Voci: 
ești ună soldată nedisciplinată !). 
Trebue se înceteze resistența par
lamentului în contra voinței popo
rului. Sufragiulă universală va de
cide în curendă.

De aici încolo atacurile lui 
Boulanger au mersă totă crescândă 
și în aceeași mesură crescea și 
iritațiunea republicaniloru și sgo- 
motulă protestăriloră loru. Pe mi
niștrii i-a numită generalulă: „a- 
genți servili ai coalițiuniloră din 
cameră, cari nu potu ave o poli
tică durabilă".

Francia, — esclamâ. elă — s’a 
scârbită de regimulă de corupțiă 
și minciună, căruia trebue se-i fa
cem ă finită schimbându-i teme
liile. Se mai aibă republica ună 
președinte ? (voci: aha!) Câtu pen
tru mine ași fi pentru cassarea 
presidenției. (Rîsete în centru și 
în stânga) Constituția actuală face 
din președinte ună omă netrebnică 
(sgomotose și prelungite proteste) 
Ea trebue revisuită pentru ca 
Francia se capete ună guvernă 
regulată și tare. Senatulă nu-i 
bună de nimică, elă pote se dis
pară. O Francia tare ar pute 
se aibă raporturi sigure și dura
bile cu puterile străine și ar afla 
în sine însăși garanția păcii. O cons
tituantă trebue se se conchieme 
și camera se se disolve. Propune 
deci: revisuirea constituției.

Ministrulu-președinte Floquet 
în respunsulă seu a caracterisată 
procederea generalului Boulanger, 
cțicendu că a voită se aducă pe 
tribună ună „manifestă" și se a- 
rate astfelă alegătoriloră sei că nu 
este „ună leneșă de dictatoră".

„Nu sciu", adause ministrulă, 
„cu ce drepta portă Boulanger ună 
limbagiu atâtă de îngâmfată con
tra camerei (aplausej ca ună Bo
naparte, care se reîntorce dela 
victoriile sale; nu sciu cum vine 
se învețe patriotismu pe oficerl, 

generali, cari suntu credincioși dis
ciplinei loru. (.Aplause demonstra
tive)."

Este claru, că generalulu Bou
langer n’a avută norocu cu prima 
sa vorbire. Ea a făcută fiasco în 
parlamentă. Acesta o constată 
tote foile republicane. Marea în
trebare este numai, ce efectă va 
ave ea asupra masseloră din țeră, 
cari în mare parte se închină or
biși! aspirantului la dictatură, 
împrejurarea că camera a decisă 
se afișeze în totă țera discursulu 
lui Floquet, denotă mare temere 
de influința lui Boulanger asupra 
alegetoriloru din departamente. 
Republica va ave încă grele lupte 
cu boulangiștii.

Tisza și Kalnoky.
Se crede că d-lă Tisza va răspunde 

astădl în modă mulcomitoră la interpe
lările, ce i le-au adresată d-nii Apponyi, 
Pagmandy și Ugron, cu privire la vor
birea sa asupra esposiției din Parisă.

Textulu părții aceleia a răspunsului, 
care se referă la discursulă ministrului 
Croblet și la raporturile monarchiei cu 
Francia se crede, că va fi cetită de d-lă 
Tisza, pentru că acestă parte s’a stabi
lită în ministeriulă de esterne din Viena.

Cercurile conducătore din Viena do- 
rescă ca ministrulă-președinte ungurescă 
să nu mai dea deslușiri în cestiunile, 
cari privescă politica esternă, decâtă nu
mai (lupă ce ișl va fi luată mai înainte in- 
formațiunl, mai alesă după ce vorbirea 
din urmă a lui Tisza privitore la espo- 
siția din Parisă a adusă cu sine mai 
multe neplăceri, decâtă s’ar fi credută. 
Numai intervenirei energice a contelui 
Kalnoky este a se mulțămi, că s'a evi
tată ună conflictă seriosă diplomatică.

Stuâențî valaclii aliațl contra Magliiariloru.
Sub titlulu acesta cetimă în 

..Egyetertes" dela 4 Iunie n. ur- 
mătorele:

„Din Șemniță ni se comunică sur- 
prindătdrea scire, că la academia de 
mine și forestieriă de acolo, tinerimea 
valachă îșl manifestă nepatriotismulă său 
prin uneltiri contra Maghiariloră și că 

între ei se află o adevărată alianță-va- 
lahă secretă provedută cu președinte, 
cassară, notară etc.

„Cu câțl-va ani înainte de asta pro
fesorii dela academiă au luată de veste, 
că între studențl s’a pusă în lucrare o 
astfelă de agitațiă valahă, der n’au dată 
lucrului o importanță mai mare, pentru 
că atunci 11-a succesă a împedeca ca 
pericululă să ia dimensiuni mai mari, 
așa că câtva timpă agitatorii valahi n’au 
dată semne de vieță."

„Anulă acesta însă din nou se porni 
mișcarea ce fusese sufocată și ti
nerimea maghiară a sciută, că agitatorii 
s’au obicinuită a-șl ține sub pretextulă 
unoră banchete adunările loră, în cari 
continuau o acțiune sistematică de sub
minare contra Maghiarimei. Țineau vor
biri agitatore în limba valahă; ună stu
dentă valahă striga astfelă la finea vor- 
birei sale: „Pănă când să mai suferimă 
sclăvia Maghiariloră? încă n’a sosită 
timpulă, ca să putemă sdrobi lanțurile 
sclăviei?"

„Studenții maghiari au sciută încă 
mai de multă despre aceste întruniri, 
der senatulă academică nu s’a amestec 
cată în lucru, pănă când în fine au fă- 
cutu arătare la polițiă, în urma căreia 
s’a făcută perchisițiă la agitatorii valahi 
prin care s’a descoperită, ce feliu de a- 
lianță este aceea, care pănă acum ca o 
buruiană a crescută neconturbată în 
Șemniță."

„Se crede, că pe lângă tineri se a- 
flă ascunși nisce agitatori necunoscuțl, 
cari au organisată întrega alianță anti
patriotică. Poliția a așternută protoco
led de investigațiune la direcțiunea aca
demiei, care în cerculu activității sale 
de asemenea va face pașii necesari con
tra agitatoriloră valahi."

Nimică mai naturală decâtă 
aceea, că studenții români dela 
Academia din Șemnițu semtii tre
buința de a se întruni spre a’și 
cultiva în liniște limba și senti
mentele loru românescl. A face 
acesta înse trece de cela mai mare 
pecatu înaintea șoviniștiloru tur
bați maghiari, cari își vedu peri
clitate scopurile de maghiarisare. 
De aici isvorescu apoi'scorniturile 
reutăciose despre o conjurația etc. 
a tineriloru români. Suntemu si-

F01DET0NULU „GAZ. TRANS."

SCRISORI DIN VAȚU.
i.

19 (31) Maiu 1888.

La Main ii. si fiu in Vată/
Așa era scrisă în teșchereaua ungu- 

rescă ce ml-o dete procuratura din Bra- 
șovă, dreptă pașaportă pentru Vațfl, și în 
care’ml descrise cu deamăruntulă este- 
riorulă, adecă, să nu spună neadevără, 
și ceva din interiors: dinții din gură, că 
adecă suntu drepți și nu strîmbl; bagă 
seină ca nu cumva altcineva să se bucure 
de fanorea de a fi patru luni și mai bine 
dspele Vațului. Ceva totă nu mi-s'a pu
tută numi în teșcherea: musca, adecă 
bărbișorulă, nesciindă nici unulă, din câți 
se aflau în procuratură când se plăsmuia 
teșchereaua, cum se numesce în unguresce. 
Ună nou punctă d’a se lua în programulă 
desbateriloră și lucrăriloră Academiei un- 
gurescl.

Piua de 25 Maiu se apropia cu pași 
grăbiți, pare că mă doria Vațu, fără să aibă 
fericirea dea-lu dori și eu.

Ml împachetai urdubelele și le tri- 
mesei înainte cu trenulă de mare vitesă, 
pentru ca să ajungă cu trei dile în urma 
mea; er catrafusele le oprii să le iau cu 
mine.

Două dile mai erau pană la dina Va
lului, care cădea Vinerea, di de postă, 
der cu norocu.

’Ml luai rămasă bună dela nevastă 
și dela fetițe, dintre care cea nucă în
treba mereu pe soru-sa, că de ce plânge. 
Nu scia mititica-, că mai bine de patru 
luni de dile nu mă va mai vede și că 
multe se potă întempla în patru luni. Ce 
fericită! îmi gândiamă, căutândă s’o li- 
niștescă, ca nu cumva să ‘ncepă. și ea 
să plângă, ori, mai bine jisă, să țină iso- 
nulă, căci biata fată ar fi plânsă de n’ai 
fi putut’o opri, fără să scie de ce plânge, 
ci ec'așa, fiindcă plângea soru-sa.

’Ml luai rămasă bună și dela părinți 
și rude, dela câți amici și cunoscut! me 

putură întâlni, cum e obiceiulă când faci 
o călătoria lungă și îndelungată ; nu uitai 
nici pe acei vecini și cunoscuțl, cari, deși 
neromâni, așteptau să’ml ureze drumă 
bună și întorcere sănetdsă. fiind-că afla
seră și ei, că din gratia ocârmuirii sunt 
însărcinată cu importanta misiune de a 
merg , iu contulă visteriei pungii mele, 
la Vațtl, cea mai înaltă espresiune a li
bertății de pressă la noi, pentru ca, după-ce 
timpă de patru luni, și câteva dile pe de- 
supra, mă voiu convinge în fiecare di 
despre HbcralismiM ocârmuirii, întorcen- 
du-mă acasă să astupă gurile rele, bârfi- 
tore și nepatriotice.

Isprăvindă cu cei de acasă și cu cei 
dinprejurulu cash, îmi luai catrafusele în 
birje și plecai la gară.

Aci m’așteptau numeroși amici și 
cunoscuțl, avendu’șlși dătătorulă de vieță 
sexă representanta sa, pentru ca să’ml 
strîngă cu căldură mâna și se’ml dea a 
înțelege, că nu voiu fi singură nici pe 
drumă, nici la Vață, spiritulă lorii fiindă 
nedespărțită de mine pănă la culesulă 

viiloră, când espiră terminulă liberaliees- 
cei mele misiuni.

Si bine .și înțelepțesce au făcutu a- 
micii și cunoscuții mei brașoveni, când 
s’au gândită să dea. acestă dovadă de 
patrioticescă rccimoscintă eătră frații pa- 
trioțl dela ocârmuire, cătră fratele patriotă 
din Tergu-Mureșulni si eătră frații patri- 
oțt clușienl, caii nu cruță nici o jertfă 
pentru a da câtă mai mare aventă de 
desvoltare liberalei instituțiunl a Vațului, în 
interesulă netăgăduitei libertăți de pressă.

Der cu deosebire patrioticesce. au lu
crată amicii și cunoscuții mei brașoveni, 
când au luată potriotica hotărîre, d'a mă 
însoți numai cu spiritulă loră, rămânendă 
cu trupulă în Brașovă, pentru că au cru
țată și au scutită pe frații patriot! clu
șienl de amara durere, de care li s’ară 
fi cuprinsă sufletulă, atâtă de devotată 
Vațului, la vestea, că acestă reședință a 
sanctuarului libertății de pressă e în pe- 
riculu d’a se despatriotisa, adecă d'a se 
valaliisa chiar sub ochii ocârmuirii, pe 
când acum rămâne curată și neaoșă ală 
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guri, că si cercetarea pusă la cale 
contra lorii se va termina, ca tote 
celelalte, e’unti blamagiu alu șovi- 
niștilorti, cari, în mânia toiei appo- 
nyiste, suutfi încă tari și mari și 
în deplină activitate.

Naționalitatea.
IJiarulu Slovenilor^ ,,Edinost“ 

din Triest dela 24 Main scrie ur- 
mătorele despre naționalitate:

„Ceea c-e e ochiul u pentru ornil, e 
naționalitatea pentru ună poporă. Acestă 
faptă, care nu se pote combate, să fiă 
evanghelia națională a flăcărui Slovenă. 
Naționalitatea formeză pentru fiăeare po
poră ună tesauru atâtă de prețiosă, în- 
câtii nu se pote suplini prin nimicii alta 
în lumea acesta. Astădl, când mai pre- 
tutindenea se închină omenii la viței de 
aură, când materialismulă celă rece ca 
ghiața ține strînsă totă omenimea cu 
mâna sa ososă, astădl e mai de lipsă ca 
ori când de a combate teoriile acelea 
cari stau în contradicere cu adeverulă 
fundamentală de. mai susă“.

„Să grijimă, ca să nu ne amăgescă 
prorocii mincinoși, cari predică indife- 
rentismulă și cosmopolitismulă națională. 
Cosmopolitismulă în diua de adl e o cu
rată absurditate. In diua de acll la spa
tele cosmopolitismului să ascunde egois- 
mulă celă mai crasă atâtă ală perso- 
neloră singuratice, câtă și ală poporeloră 
întregi. Celă ce predică unui poporă cos
mopolitismulă. acela este dușmanulă lui, 
acela duce poporulă său la perdere mo
rală și materială. Avantage materiale, 
cari ni le-ară da cineva bucurosă, ca 
despăgubire pentru naționalitatea uostră, 
ară fi pentru noi ună dară adevărată 
ală Dauaideloră. Cine suntă acei omeni, 
caii propagă între noi aceste învățături 
mincinose? Suntă egoiștii, cari prin acelea 
îșl află avantagele loră personale, decă 
suntă și adversarii noștri însuși, cari 
voescă se accelereze în modulă acesta pe- 
rirea nășiră propriii in favdrea naționali- 
tătei lorii11.

„Decă voimă să păstrămă naționa
litatea nostră, nu e de ajunsă, ca să ne 
mărginimă numai la conservarea lhnbei 
nostre și a sfinteloră ei drepturi. Mai 
srmtă încă și alte însușiri, cari se le 
luămă în considerațiune ca părți ale na
ționalității nostre. Limba, obiceiuri, da- 
tine, totă vieța și totă cugetarea popo
rului. vederile sale tote, acestea se țină 
de naționalitate. Unu poporă, care nu 
șl-a păstrată din naționalitatea sa nimică 
alta decâtu numai limba, se asemănă 
cu ună mormentă spoită. Lupta pentru 
apărarea naționalităței se se estindă 
peste tote părțile, ce constituescă na
ționalitatea unui poporă“!

Culorile negru-galbenu.
„Pccsi l'iepjelo'1 scrie următdrele :
„Negru-galbenulă, acest ăcolore nu 

tocmai plăcută în Ungaria, ne’ncetată 
turbură vocea moderată a Maghiarului.

Acum ici, acum colo, se insultă din 
causa acestei colori tricolorulă națională: 
abia se vindecă raneie națiunei și etă 
că o ajunge nouă lovituri de pumnală. 
In adevără, nu e mirare decă Maghiarul 
se simte amărîtă din causa acesta.

Aștădl chiar și asupra bietului hon- 
vedă reposată așterni! postavă negru- 
galbenă. Iu săptămânile trecute sicriulă 
honvediloră răposați în bolă de gâtă, 
pentru ca aceștia nici în mormentă să 
nu se potă odihni în pace, sicriulă loră 
fiindă pusă pe carulă funebru, îlă aco- 
periră cu postavă negru-galbenă.“ 

SC nil LE BILEI.
„Kolozsvar“ dela 2 Iunie vorbesce 

despre o școlă ungurescă de stată, care 
î.șl „împlinesce bine misiunea sa față cu 
naționalitățile11. Școla acesta se află în 
Bandulă de Câmpia, unde, dice „K-r.u, 
elementele străine au înghițită mulțl Ma
ghiari. La esamenulă bine reușită din 
anulă acesta, ’i se comunică aceluiașă 
diară, că ară fi fostă de față aprope la 
200 de elevi ai numitei școle.—Decă n’amă 
crede că-i minciună, ar merita să dămă 
acestei împrejurări o deosebită atențiune, 
căci ce „misiune1* pote să aibă o școlă 
ungurescă într’o comună românescă ca 
Bandulă, și de unde șl-a putută înciripi 
școla acesta 200 de elevi după ce în în- 
tregă Bandulă nu credemă să se afle 200 
de Unguri cu Evrei cu totă ?! Românii 
din părțile acele să fiă cu mare atențiune 
asupra „inisiunei“. ce o are școla „pa
triotică “ față cu ei !

lui Ițigstein, Baruhfeld, Șloimberg ș. a. 
veclnică isvoru de patrioticăscă întărire si 
de nemeșescă sporire.

După căldurose stringer! de mână, 
între urări de călătoria, întorcere și re
vedere sănetosă, clopotulă gării sună n 
treia oră și trenulă porni. Era Mercur! 
sera, di de postă, der -cu noroeă.

• *
Ședendă pe scaună într’unu colță 

alu cupeului începui a-ml ocupa gândi
rea cu făurirea programului nouei vieți 
ce aveam s’o începă și cu alcătuirea 
ordinei lucrăriloră, cu care sâ-ml omoră 
timpulă în cele 132 de dile, cele mai 
multe dile lungi de velă, pănă tomna 
în Octomvre.

Fiiiidu-ml gândirea astfelă ocupată, 
nu băgasemă de semă, că înoptase de 
multă și că unulă din cei doi călători, 
cari erau cu mine în acelașă cupeu, om 
înaltă, grasă și grosă, se ghemuise pe 
o jămătate de scaunu. Mă trediră înse 
din gânduri gemetele ce le scotea elă 
nî somnă de câte-ori încerca se se în

* V
„Egyetertesu s’a supărată focă pe 

d-lă Coriolană Brediceanu, din <-;ni.să că 
acesta. în adunarea comit,atensă a comi
tatului Carașă-Severinu a „cutezată1* a 
protesta în contra foii „patriotice-1 „Kras- 
so-Saoreuyi Lapok“, cerendu ca în ună : 
comitatu ca acesta, fifia oficială a comită- I 
tulul se. fiă românescă. „E.-s.1- aducendă I 
acesta scire dice, că a fostă huiduirii d-lă 
Brediceanu. er fișpanulă Jakabbfy Imre 
nu i-a dată voiă să mai vorbescă în a lu
nare. -Și în fața unora asemeni despotice 
violări a libertății cuvântului și descon
siderări a drepturiloră poporului, foia lui 
Apponyi „Budap. Tagbl.“ mai are obrază 
să susțină, că Ungurii s’au lăpădatu de 
șovinismă.

*
Nisce desertorl unguri au fostă a- 

restațl în Câmpu-Lungă și, aduși în Bu- 
curescl, ei au declarată, dice „Democr.“. 
la inter,igatoriulă ce li s’a luată, că au 
fugită din causa releloră tratamente ce 
au suferită și că nu vreți de locă să se

întorcă în țera loră, preferindă mdrtea 
de o miie de ori.

** e
In ținutulă Macăului din Ungaria s’a 

descoperită la semănăturile de tomnă o 
specie de omidă, necunoscută pănă acum. 
Cu câtă s'a îndulcită temperatura, cu a- 
tâtă mai numeroși au apărută acești verml 
stricăcioșl. Ei nimicescă semănăturile to
tală, mâncândă paiulă cerealeloră. Omi
liile pătrundă în pămentă, mai alesă unde 
se sfîlrîmă prbspătă, pănă la trei policari 
adâncime, și noptea se terescă pe săme- 
nătură în susă, ca se o distrugă. In Ma- 
cău, în urma acestei rele aparițiunl, pros
pectele pentru secerișă suntă forte poso
morite. Ună economă a trimisă minis
trului ungurescă de agricultură mai multe 
omidl de acelă soiu, cu o mică cantitate 
de semănături distruse, spre a fi studiate.

* + * *
Ni se scrie din Sibiiu.- Familia ne

uitatului lacobu Bolopa a primită cu oca- 
siunea înmormântării vr’o 85 de tele
grame .și adrese de condolențe între cari 
dela Esc. Sa Metrop. Romanulă, dela 
Episcopii Popazu, șl Mețiană, dela d-nii 
Alex. și Eug. Mocsonyi, George Popă 
(BăsescI) Dr. Ioană Rațiu etc. etc. apoi 
dela diferitele societăți și reuniuni ro
mâne, institute de credită ș. a. și dela 
o mulțime de amici și stimătorl ai ră
posatului.

**
Muscele columbace în comitatulă Ara

dului de multă vreme inspiră mari îngri
jiri economiloră. Cu deosebire în ținu
tulă dintre Aradă și Paulis mulțimea 
musceloră e nespusă de mare și se arată 
mai vertosă în orele de dimineță. Suntă 
2 săptămâni acum de când locuitorii nu 
cuteză a-șl trimite, vitele la pășune în 
părțile acelea din causa loră. In comi
tatulă Toremtalu, unde asemenea s’au ivită 
musce columbace în numără înspăimân- 
tătoră, acum parte din ele au dispărută; 
din ținutulu Zsombolya au dispărută cu 
totulu. Amintimu totodată, că în comuna 
N. Kovercse, locuitorii ațîțară focă cu 
scopulă ca să alunge muscele columbace- 
Ventulă însă luă foculă și-lă duse pe co- 
perișele easeloru biețiloră omeni, prici
nuind u ună incendiu mare, care a pre
făcută în cenușă mai multe case.

* * *
Kepresentațiunile festive „Luther" in 

Sibiiu au fostă- cercetate de-o mulțime 
de ospeți din tote ținuturile săsescl ale 
Ardealului. Pănă acuma s’au dată dece 
representațiunl cu concursulă artișiiloră 
germani Dr. Dmient- și d-șdra Kuhlmann. 
cari au jucată rolulă lui „Luther“ și 
„Kăthe“, și cărora li se făcură deosebite 
ovațiunl.

X *
Procesulu colonelului Maicană se va 

judeca de cătră consiliulă de răsboiu din 
Galați Vinerea viitdre. Consiliulă zde răs
boiu va fi presidată de cătră d. generală 
Dunea.

❖ *

Curtea cu jurați din Severino va ju
deca în prima sesiune din Iunie proce- 
sulă mai multoră funcționari de acolo, 
acusațl că au falsificată bilete de câte 20 tei.

** *
Poliția din Londra, se dice, a avi- 

sată poliția din Berlină, că o societate 
secretă a trimisă la Berlină doi mecanici, 
cu ordinală ca se omore pe printulu Bis- 
marl și pe printulu de coronă Wilhelm cu 
mașine infernale.

£♦ *
Sâmbătă în 9 Iunie st. n. va fi a 

doua petrecere cu dare la semnă a dom- 
niloră oficerl ai garnisonei nostre în casa 
societății de dare la semnă de sub Tâmpa. 
Onorații domni și domne, cari au primită 
invitații la petrecerile oficerescl de astă 
ernă, voră fi bine primiți.

Corespondeuța „Gazetei Transilvaniei."'
Valea Bârgăului, finea lui Main 1888.

Ună csamenă la safă. lteîntorcerca Ciau- 
păiloră.

In 25 Main s’a ținută cu elevii dela 
școla confes. din Borgo-Tiha esamenulă 
de veră sub președința d-lui vicariu din 
Năseudă Gregoriu Moisilă. Ospeții pre- 
sențl au fostă tare puțini, vre-o câțiva 
inteligențl și vre-o doi representanțl din 
senatulu confes. Acesta a provenită erășî 
din causa nepublicărei mai de timpuriu 
a timpului în care avea să se țină esa
menulă : de aci îți vine se concliidl. că 
astădl puțină pondă se pune la noi pe 
astfelă de lucruri...

împrejurarea, că diua ținerei esa- 
menului s’a strămutată, nu pote fi scusă, 
că n’a fostă de față celă puțină maio- 
ritatea membriloră senatului scolastică, 
decă nu și numeroși membri din po
poră, căci precum în alte afaceri de mai 
puțină interesă se pote întruni senatidă 
școlastică în timpă de câteva ore. totă 
așa s’ar fi putută face acesta și acum 
în vreme de 24 de ore, decă nu mai bine.

Ce se ține de esainenu, în genere 
luândă a fostă mnlțămitoră în ambele 
clase. în specială însă în prima clasă, 
care altmintrelea, în detrimentulă rece- 
rințeloră didactice, constă numai din 
ună despărțămentă, pe când clasa a 2-a 
constă din 5 despărț-âminte.

In ceea ce privesce cetitulă din 
limba maternă, s’ar fi așteptată și cu 
totă dreptulă — mai multă progresă. 
Să sperămă însă, că aceste erori se’voru 
mai îndrepta pe viitoră.'

De vre-o câteva săptămâni mai pe 
fiăeare di întelnescl trecendă pe pastilă 
Bârgăului înspre Bucovina numerose fa
milii de Ciangăi, ce jiărăsescă țera fă
găduinței, Canaanulă ungurescă, în cea 
mai tristă stare, flămenijl, destrămațl și 
cerșîndă pe unde trecă, ca se-șl potă 
continua calea. întrebă acuma pe pa- 
trioții de monopolă, cum de nu-i pe
trecu și acum cu stindarde, musică și 
banchete, precum i-au și primită ? !

tindă, căci n’avea locă, și de câte ori 
voia să se întorcă pe cealaltă parte, căci 
nu putea. Din timpă în timpă, când 
simția că i-a înțepenită trupulă, se scula 
în picidre de pe seaună și somnurosă, 
cum era, cu ochii închiși, se mai întin
dea și mai gemea de, câte-va ori, apoi 
er se ghemuia pe jumătate scaunnlă. der 
întorsă pe cealaltă parte.

Celalaltă călătoră cetea și dintr'o 
țigară de foi ce o sugea mereu, o țigară 
de celă mai mare calibru, scotea nisce 
vârtejuri de frnnă, ce stau să 'ntrecă 
vârtejurile ce eșiau din coșulă mașinei 
trenului. Abia ne mai vedeamă printre 
norii cei groși de fumă ce umpluseseră 
cupeulă. Mâ temeamă că, de va merge 
cu mine la Vață, afumată ca o șuncă, 
voiu fi espusă nenorocitei întemplMH d’a 
nu pute gusta ospitalitatea Vațului, ori 
voi fi luată chiar dreptă ună amăgitoră, 
pentru că în tescherea era scrisă, că sunt 
bălănegru ori oclieșă. er nu fumăriu ori 
șuncaliu. In totă casulă s’ar fi zădăr
nicită patriotica intențiune a părintescei 

ocârmuirl. a zelosului în patriotismu frate 
din Târgu-Mureșului și a iubit orii oră de 
jertfe frați patrioțl clușienl.

Domne feresce Vațulă de întâmplare 
rea! îmi gândii, apoi îmi tăcui cruce și 
mâ uitai in sînă, er ea sâ Alătură după 
putință, măcară în parte, pericululă, îmi 
lipii nasulă de marginea ferestrei cupeu
lui, pe unde pătrundea înăuntru puțin- 
telă aeră curată, căci ferestra nu o pu- 
teamu deschide, fiindă afară rScore cum 
se cade. ** *

Cu chiu cu vai noptea trecu. Porii 
cjilei mâ găsiră tăcută ghemă pe seaună 
în colțulă cupeului, cu nasulă totă lipită 
de ferestră, cu cordele gâtului înțepenite 
și cu osele amorțite. Abia me putui ri
dica în piciore, îmi frământai și-mi tră
sei de câteva ori cordele gâtului ca sâ 
îmi potă întdree capulă, și când arun- 
caiu o căutătură în cupeu, nu mai eram 
numai trei, ci șese. Mulțămii Tatălui 
cerescă, că am scăpată viu din tesculă 
și fumăria cupeului: abia atunci începui 

să admiră înțelepciunea cu care Dum- 
nedeu șl-a plăsmuită făpturile sale, fa- 
cendă economia cu volumulu unora 
din ele.

„Ia-țl catrafusele, dă-te josu din cu
peu și măresce căile Vațului !u îmi șopti 
o voce internă, care se vede că cufun
dase căile Vațului eu ale Provediuței. 
și mâ scoborii la stafia Apahida, ca. se 
îmi urmeză călătoria cu trenulă ce avea 
se frecă p'acolo după amedă.

Stefanu dela Vațu.

(3)

Jocuri d.e petrecere.

Jocu „în focă- era totdeuna în optă: 
patru în gaură și patru afară, și în focă 
se jocă mai alesă băieții. După ce se 
alegeau și vedeau, care suntă în gaură 
și care afară, cei din gaură se aședau 
totă ca la „bătutele^ în patru colțuri, 
fite-șl care în câte ună colță, numai câtă 
la jocu în focă fiăeare din cei din gaură 
îșl lua locă într’o depărtare totă atâtă
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Pote că acum se rușineză de dânșii, 
fiindcă se reîntorcă pe josă, ori în tră
snii stricate, cai ce abia mergă, apoi 
flămândl, desculți și sdrențuițl; pre când 
atunci intrau cu cai și trăsuri bune, bine 
nutriți și cinstita îmbrăcatl?! Der dreptă 
a flisă cine-a flisă. „că în temă se pro- 
beză aurulă și în nenorocire prietenulft“...

— Rârgănantdă —

■lela IribuuAlu.
In dilele trecute s’a ținuta la tribu- 

nalulă din Brașovă pertractarea finală în 
procesul intentata d-lui Aurelii Munteanu, 
candidata de advocata în loca, din causa 
duelului seu cu Vgron Zoltan.

După cetirea fasiunei martoriloră, 
cari au fostă presentl la schimbulu de 
vorbe, ce au pricinuită acelă duelă și 
din care s’a constatata, conformă ade
vărului, că causa duelului a fostă liusa- 
rulă conte Petru Haller, și-a ținută pro
curorulă vorbirea sa de acusațiune ac- 
centuâudă, că în favorea acusatului ob- 
vintt multe împrejurări atenuante și nu
mai acea împrejurare agravantă, că d-lă 
Munteanu a mai fostă odată trasă în 
cercetare și judecată pentru duelă. Sen
tința acesta contra d-lui Munteanu ne- 
esecutându-se, procurorulă propune o 
pedepsă comulativă de 6 luni încliisore 
de stată pentru ambele cașuri.

După vorbirea de apărare a d-lui 
Aurelă Munteanu, retrăgendu-se tribu- 
nalulă a decisă, că în casulă de față 
este a se măsura pedepsă comulativă și 
în urma acesta tribunalulă a dictată pen
tru ambele cașuri o pedepsă comulativă 
de 6 dile încliisore de stată. Procurorulă 
a insinuat recursă. Acusatulă n'a apelată.

IntemplărT diferite.
Urmările beției. In sera de 28 Maiu 

judecătoria r. de cercă din Betlenă era 
representată la birtulă de acolo prin 
diurnistulu său Havadi și servitorulă de 
cancelariă Hollo. Și-or fi petrecută ei 
bine la olaltă, căci din cârciumă nu se 
îndurară a eși pănă târdiu. înainte de 
plecare însă avură puțină ne’nțelegere 
la olalt.ă, din ne’nțelegere urmă sfadă, 
din sfadă urină bătaiă. Sticlele și pa
harele. pe cari le deșertară mai ’nainte 
cu atâta plăcere, acum începură a și-le 
arunca unulă altuia în capă. Lupta fu 
crâncenă. Hollo abia se mai putii târî 
pănă la locuința sa, scăldată în sânge, 
înainte insă de a-șl mai vede odată te- 
meea și copii, căc]u în drumfl și muri 
imediată avendă tăieturi afunde în gru- 
marli. Adversa.rulă victimei nefericite 
fii escortată în arestă în Deșă. — Ra- 
portorulă, care ne comunică acesta în
tâmplare. dă espresiune temerei, ca nu 
cumva și casulu de față să fiă o urmare 
a rculturei“ ce prin organele „patrio
tice" a începută a se străplânta din cen
tre în provinciă.

Celii mai bătrânii măgaru din lume 
va fi fostă fără îndoială acela, care 

muri dilele trecute în Cromartli în etate 
de 106 ani. Blândulă dobitocii a dusă 
o vieță retrasă și torte paclnică : nu e 
mirare der, decă pănă acum nu s’a prea 
vorbită multă despre elă în lume. La 
mortea lui încă nu s’a făcută multă sfară 
în țeră, ci trecu din lume ea și o ființă 
ce n’a jucată niciodată nic-I un rolă. Fa
milia din Cromarth, în a căreia propri
etate se afla dobitoculă și cu a căruia 
strămoși în tinerețea s’a trăi în cea mai 
bună înțelegere, îi făcu o înmormântare 
strălucită.

Tergu de fete in Seghedină. Frumosa 
copilă de 15 ani Kocli Gizela lăsa pe 
văduva sa mamă în Canija, er ea merse 
la Seghedină, unde întră în serviciulă 
unei familii de acolo. După câteva luni 
de serviciu, în care timpii fata prin hăr
nicia și purtarea sa bună î.șl câștiga iu
birea stăpâniloril săi, nu mai voi să ră
mână în serviciu, dicendă că vre se se 
întorcă la mamă-sa în Canija. Ea însă, 
după cum scrie „Szegedi Naplo,“ nu s’a 
întorșii la mamă-sa, ci dispăru fără a se 
sci nimicii de urma ei. Mama veni să’șl 
caute fata în Seghedină, der n’a aflat’o. 
Poliția porni cercetare și în urmă se 
descoperi, că fata fii vândută unui ne
cunoscută cu 120 fl. Atâta numai s’a 
putută afla, că cineva cu esterioră de 
femeeă lua fata de mână și o scose din 
curte la uliță. Ce s’a alesă mai departe 
de ea nu se scie. Se scie însă atâta, că 
comerciulă cu fete nu e raritate în păr
țile acelea ale Ungariei.

I’l-CLg-ă. d.e arșe-a 
(lupă sisteinulii carului <le tovarii.

Prigorii (Carașil-SeverinftQ 20 Maiu 1888.
Sub acestă titlu s’a obținută în di

lele aceste brevetă pentru o învențiune 
nouă a d-lui Ioană, Tapam.

Atinsulu inventatori susține, că s’ar 
pute aplica eu multă succesă la ună plugă 
de arșeu sist.emulu invențiunei sale deja 
brevetate din anii precedențl sub numi
rea pcaru de tovară“ și fonnulându-șl 
în astă privință principiile sale în scrisă 
și aste principii, supunendu-le censurării 
comisiei technice dela locurile competente, 
i s’a acordată din partea ambeloru mi- 
nisterii brevetulă recerutu.

Plugulă de arșeu este adusă în lu
crare săpătore cu forța a doi lucrători 
prin o mașină internă, der se pote acestă 
plugă de arșeu construi și cu forța abu
rului seu chiar cu a viteloră trăgătore. 
Adâncimea săpării câtă și grosimea gli- 
eloră se pote regula după placă cu aju- 
torulă unei chiei; capacitatea lucrătore 
este cu multă mai avantagiosă decâtă a 
pluguriloră de adl cu 2—3 seu 4 fâră, 
căci partea aplicării arșeiloră după 
placă — se pbte construi pentru mai pu
ține ori mai multe arșeie, devenindă prin 
asta îngustă seu mai lată partea dricului 
cu arșeie. și așa și terenulă seu loculu 
de arată va ti mai îngustă seu mai lată 
după numărulu arșeieloră. Apoi se pdte 

construi în mărime după tdtă trebuința, 
prin urmare se pote construi și pentru 
posesori mai mici de pămentă, și astă 
jurstare este de lină avantagiu de mare 
valbre pentru plugarii de rendă.

Nu sunt autorisată a face astă co
municare din ambițiunea respectivului in
ventatoră, ci vină a o face asta cunos
cută ca pe o lucrare de mare interesă 
pentru agricultori pură numai din îndem- 
niilă adevărului, cu atâta mai tare, căci 
fiindă acesta lucrare aprețiată de băr
bații de specialitate, nu încape nici o 
îndoială, că invențiunea din cestiune este 
de-o mare însemnătate, și ar fi de dorită 
ca în scurtă timpă să se pună în apli
care, ca așa și în practică să se pdtă vede 
aplicabilitatea ei, la care casă ar fi ună 
triumfă pentru lumea agricolă.

Teodorii Cănipiam, preotă.

Comerciu și industria.
După publicațiunile biuroului de sta

tistică din Atena , comercială general ă 
ală Greciei în anulă trecută a fostă de 
269.000.000 lei, din cari 144.700.fXX) la 
importațiunl și 124.300.0001a exportation!.

La importațiunl figureză în prima 
liniă cerealele cu peste 50 milione de 
franci. Acestă cifră s’a mărită în anii 
din urmă, de când Grecii au începută să 
înlocuiască cultura grâului și a porum
bului cu cultura stafideloră, a tutunului 
și a viței de vie, care suntă mai ren
tabile.

Primulă locă în comerciulă grecescă 
îlă ocupă Englitera, apoi urmeză Rusia, 
Franța și Austro-Ungaria. Rusia îi tri
met© cereale și vite în valore de 38 mi
lione. Deci decă România s’ar interesa 
mai de aprope de desfacerea cerealeloră 
sale în’ Grecia, ar ave să concureze mai 
întâi cu imperiulă moscovită. Pentru 
anulă 1886 comerciulă României cu Gre
cia a fostă de 6.100.008 fr., din cari 
3.400.000 fr. la iinportulu României și 
2.700.000 la exportă.

*

Comercianții de vinuri din Peter- 
sburgă au adresată guvernului imperială 
o petițiune, prin care ceră să se ia mă
suri eficace spre a se opri importarea 
crescândă din Germania a vinuriloră pre
făcute de șampaniă purtândă etichete false 
fra.nțuzeșcl. Dintr’o cercetare făcută de 
eurendă resultă. că Germania posedă a- 
cuma mai multă o sută fabrice de șam
pania franțuzească, ce se exportă mai ales 
în Rusia. Comercianții din Petersburgă 
ceră numai decâtă ca guvernulă impe
rială să ordone a se aplica la granița 
rusescă, pe banderolele vămei, ună tim
bru care să arate originia expedițiunei după 
foile de drumă, ceea ce va aduce mari 
stănjiniri comerțului falsificatorilor!!.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.u)
Berlinu. 6 Iunie. |— Retragerea 

ministrului Puttkammer se con
sideră ca în principiu liotărîtă. Bi- 
roulfi „Wolf“ anunță, că sgomo- 
tele despre o crisă a cabinetului 
nu suntu fundate.

Parisfl. 6 Iunie. — Foile re
publicane constată unanimu ne- 
succesulu lui Boulanger.

Petersburgu, 6 Iunie. — „Pe- 
tersburgja Viedomosti“ vorbindu 
de tai mele, cari voiescă se scie, că 
Austro-Unguria se pregătesce a a- 
dresa Rusiei o întrebare din causa 
înarmăriloru rusescl, cțice, că cehi 
mai potrivită răspunsă alu Rusiei 
la unu asemenea pasu va fi, ca 
se trimetă câteea corpuri de armată la 
granița Galitfei.

Situatiunea în genere este forte 
seriosă, mai aleșii în urma botei 
împăratului Germaniei, care îlu im- 
pedecă de alșî rcalisa intentf unite pact- 
nice.

Logodnă.
D-lă medică din Blașiu, Dr. Alesau- 

dru Popă, s’a logodită cu d-ra Camilla 
Nistoru.

Felicitările nostre !
C'iirsiilii pieței Brașovu

din 6 Iunie st. n. 1888
Bancnote românesc! Cump 8.4-1 Vend.. 8.40
Argintii românescu . „ 8.40 r 8.44
Napoleon-d’orl ... n 10.— n 10.02
Lire turcesc! ... „ 11.30 ț, 11.35
Imperiali..........................„ 10.30 r, 10.35
Galbini..........................f1 5.88 r 5.90
Scris, tone. „Albina116" a ,. 101.— r —.—

r n n 0 in r. 98.- r 98.50
Ruble rusesc! . . . „
Discontulu .... 6’l2-

107.-
-8”., pe anu.

108.—

Cursulu la bnrsa de Viena
din 5 Iunie st. n. 1888.

Renta de auro. 4°|(J.......................98.55
Renta de hârtiă5°/0.......................86.45
împrumutul^ căilorQ ferate ungare . 151.50
Amortizarea datoriei căiloril ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 95.25
Amortizai ea datoriei căiloril ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloril îerate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 115.20
Bonuri rurale ungare.............................105’30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banat.u-Timișu . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare........................104.75
Bonuri rurale transilvane . . . . 104.80
Bonuri eroato-slavone........................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescul...................................... 99.—
împrumutul^ cu premiulu ungur eseu 123.80 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghed inului...........................................123.60
Renta de hârtiă austriacă .... 79.20
Renta de argintu austriacă .... 80.55
Renta de aurii austriacă........................109.70
Losuri din 1860 .................................. 136.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 865.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 284.75
Acțiunile băncei de credită austr. . 286.90
Galbeni împărătesei ........................ 5.94
Napoleon-d’orl ............................................. 10.01
Mărci 100 împ. germane......................... 61.92* .,

*) Corup. Ispirescu: Joculu de-a cărămidora.

Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95
Numere singuratice <lin „Ga

zeta Transilvaniei" ă 5 er. se potiî cuin- 
pera în tutungeria I. Gross. în li
brăria Aicolae Chircii și Adolf 
Alhreclit.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

da mare și de celă dintr’o parte ca și 
de celă din cealaltă parte. Cei de afară 
se dicea că suntă în focă și sta în locu 
din mijlocă, cuprinsă între cei patru din 
gaură. Ei nu stau în locă, ci umbla de 
colo pănă colo de se feriau de pilă, 
pentru-că cei din gaură mai întâiu tre
buiau sâ plimbe pila pe rendu dela unu 
la altu de numărau pănă la patru și 
ajungea pila er la celă de unde pornise; 
de aci în colo o plimbau cum le venia 
mai bine: ori o da la unu din cei de 
lângă elă. ori o da la unu din colțu 
celălaltă; alte-ori numai se făcea că o 
dă de înșelau pe cei din focă. Și când 
le venia bine și cine scia sC nimerescă 
mai bine, când ajungea pila la elă, da 
cu ea în unu din cei din focă și decă 
nu-lă lovea atunci celă ce dase nu mai 
juca, așa era jocu; eră decă lovia pe 
care-va din focă, atunci toți cei din 
gaură o luau la fugă care încătrău, eră 
celă din focă, celă lovită, apuca pila și 
da după ei în care-i venia mai bine, și 
de putea nimeri pe cineva, celă nime

rită nu mai juca, că se cjicea că e „tă
iată B, er de nu lovea pe nimeni, atunci 
nu mai jucau cu elă, că se dicea că e 
„cădutaB. Totă așa mergea jocu de se 
împuțina de o parte ori de alta pănă 
uu mai rămânea nici unu, de se începea 
jocu din nou, și aceia, cari nu mai ră
măsese la nimeni, aceia erau în focă. 
Uneori cei din gaură îi țineau pe cei
lalți în focă câte mai multe jocuri: alte 
ori dela jocu întâiu perdeau unu câte 
unu, ori că nu loviau când dau, ori că 
erau loviți când fugeau. Când în gaură 
mai rămăsese numai doi atunci unu se 
așeeja într’ună colță și celălaltă în ce
lălaltă colță, de plimbau pila dela unu 
la altu; când în gaură nu mai remânea 
de câtă unu, atunci acela nu mai avea 
cu cine să mai plimbe pila și etă ce 
făcea : lua pila și începea să se plimbe 
elă dela o gaură la alta și pe când fugea 
așa, sălta mereu pila de cum o ținea în 
mână, și după ce fugea odată ori de 
mai multe ori dela ună locă la altu, 
când îi venia bine și-i prinsese pe cei 

din focă aprope de elă, da, și decă da 
fugia și celă lovită trebuia să ia pila și 
să arunce «lupă elă. Uneori unu singură 
isbutia să taiă pe toți și după ce-i tăia 
pe toți jocu se începea din nou. Pentru 
cei din gaură era regulă când vrea să 
lovescă cu pila pe cei din focă, că „nu 
se prindeau, „nu mergea“, decă nu da 
dela locă; totă așa și cu cei din focă 
când da cu pila în ceilalți, nu trebuia 
să alerge multă după ei, ci să dea de 
acolo de unde rădicase pila dela pă
mentă, ori decă vrea, putea se vină pănă 
în focă, de căduse pila în altă parte.

Jocu în „găurele11 se juca totă de 
băețl. Se făcea în pămentă atâtea gău
rele una lângă alta și în liniă dreptă, câți 
inși erau, și le făcea așa de mari ca să 
încapă pila în ele. Fite-șl care îșl alegea 
câte una din ele de dicea: „asta e a 
meau, și șl-o ținea în minte; eră cei 
ce-șl alesese la margine aveau să plimbe 
pila peste găurele înedee și în colo și 
ei da așa ca să se oprescă într’ună din 
ele. Atunci toți ceilalți fugea, afară de 

acela, la care oprise pila; elă o lua iute 
și da să lovescă pe unu din ceilalți; celă 
lovită eră lovia pe altu și așa mai de
parte. Cine da și nu nimerea, trebuia 
să-și pună în gaură o petricică și atimcl 
dră se plimba pila de se oprea eră la 
unu ori la altu și totă așa mai departe. 
Cine tacea atâtea pet.ricele pănă la câte 
se învoise, șese, optă ori mai mai multe, 
acela trebuia să stea la ună clidU ort la 
ună stoborii (uluci) și fite-șl care din 
ceilalți avea dreptă să dea în elă de trei 
ori cu pila. Unii îlă nimereau, alții nu-lă 
nimereau, că se ferea și elă, și după ce 
da toți de câte trei ori, se scotea petri- 
celele din tote găurelele și joeti se în
cepea din nou.

„De-a usele“ se jucau mai alesă 
fetele, zăblălcuțe pănă. la 14, 15 ani, și 
fete mari de pe la 15 ani în susă, și 
era mai totă așa ca și „de-a briciu“ 
numai că în locă de briciu era pilă.

(Va urma.)
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Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunl.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 <]i 
a liniei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl f'rumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențitice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate.; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anula întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franc! — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree postai!.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri liniare 
câte de 2'/-2— 3‘/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tor! și diverse ocasiunî, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literar!; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară.—Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree postai!.

Colectanții primesett gratisu totu alu patrulea esemplară.
Numeri <le probă se trimit ii gratisu ori-eui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU 4 în Gherla -Sz-ujvâr. -Transilvania. "Wl
.? x p -

Totu de aci se mai potu procura și urmatorele cărți din editura propriii:
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. Prețulu 30 cr.

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

Cuventăr! bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Una volumfi de preste 26 cole. Acest 
opă de cuventăr! bisericescl întrece 
tote opurile de acestu soiu apărute 
pănă acum —- avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore. care arată 
timpnlă introducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modul cum s’a stabilita 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fi.

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

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina O. Z. Rovinaru. Prețuia 
15 cr.

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

Novelă, 
de N.

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

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Probitatea iu copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuia 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dăpă Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioana St. Șiduțu. Prețuia 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusă idela 1 fi. 20 cr. la 60 cr.

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

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

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulu 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr. >

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

T.

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu și chemiă. Pretulă 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 er.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulO intuitivă în folosulă 
elevilora normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care, este 
acesta, pentru aceea îlft și reeoman- 
dămu mai alesă directorilor^ și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

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

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțu, profesorii. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totil 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

cu multă folosii de cătră preoți, învă
țători și alți cărturari români. Prețuia 
1 fl. 10 cr.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scota poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
diala. Prețuia 80 er.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumoșii ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșuratft e 40 cr., legații 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de arnbe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

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

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

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


