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Alesagiulu tronului prin care 
s’a inaugurați! sesiunea delegațiu- 
niloru austro-ungare, ce s’au în- 
trunitu Sâmbăta trecută în Pesta, 
accentueză seriositatea situațimiei 
politice europene, care a reniasu 
totu așa de nesigură și amenință- 
tore, ca și mai înainte.

Der chiar se nu ti amintită ni
micii mesagiulft despre acesta, ar 
ti înțelesu totu omulti din proiec- 
tulu de bugetfl, ce l’a presentatu 
guvernului comună de rendulă a- 
cesta delegațiuniloru, că în ade- 
veră situațiunea din afară este torte 
seribsă.

Administrația de resboiu vine 
înaintea delegațiuniloru cu noue 
pretensiunî, mai mari ca altădată, 
cari impună poporeloră monar- 
chiei sarcini și mai grele, după-ce 
și așa abia mai potă suporta po
vara dăriloru.

încă numai o singură dată 
li-sa cerută delegațiuniloru o sumă 
așa de mare ca acuma, când a- 
decă a tostu vorba de esecutarea 
ocupațiunei Bosniei și Herțego- 
vinei. Suma totală ce o pretinde 
guvernulu dela delegați uni face 
192 milione. Acesta sumă se îm
parte așa: Cheltuelile ordinare sunt 
preliminate cu 115.9 milione, cele 
estra-ordinare cu 23.1 milione, cre
ditului de ocupațiune a Bosniei cu 
4.5 milione și creditului de înar
mare cu 47.3 milione.

Aceste suntă tote clieltueli, ce 
se voră face numai peutru ar
mată, er celelalte clieltueli: pen
tru ministeriulă de esterne 4’1 
milione, pentru ministeriulă de fi
nance comună 2.1 milione, repre- 
senteză numai 31 , % din întrega 
sumă a bugetului.

Creditului estra-ordinară de în- 
narmare, care se cuprinde în suma 
de 169 milione preliminată pen
tru scopurile militare, face 29’7 
milione ; din acestea s’au chel
tuită deja 16 milione, pe când 
13-7 milione voră li a se cheltui 
încă în cursulă anului acestuia 
pentru pregătiri militare. Acestă 
credită, împreună cu creditulă 
pentru trupele de ocupațiune din 
Bosnia face 18.8% din suma în- 
tregă, cerută pentru trebuințele 
ministerialul comună. Cam vre-o 
80% face pretensiunea ministe
rialei de resboiu, în sensu mai 
strînsă, adecă 121, 131,004 11. pen
tru armată și 11,318,227 fl, pen
tru marină.

Pentru armată este cu 4,218,644 
fl. mai multă preliminată ca în 
anulă trecută. Urcarea chieltuie- 
leloră ordinare pentru armată se 
datoresce mai alesă necesității de 
a se continua lucrările de organi- 
sațiune a armatei comune.

Intre cheltuielile estraordinare 
mai sunt încă preliminați 13,384,700 
fl. pentru cumpărarea de pusei cu 
repetiția. Totu pentrui aceste pusei 
s au votată până acuma 19 mili
one. Astfelu pănă la huitulă a- 
nului 1889 se voră cheltui cu to
tului 32.3 milione pentru puscile cu 
repetiția.

Amu notată aici cele mai prin
cipale positiuni ale bugetului mi- 
nisteriului comună pentru anulă 
următorul bugetară, din care se 
vede destulă de lămurită câtă de 
multă se silesce administrația de 
resboiu ca se nu remână înderep- 
tulu altoră state cu pregătirile 
sale militare.

Poporele - ițise președintele 
delegațiunei ungare, contele Lu
dovicul Tisza - - suferă de-o irita- 
țiune nervdsă: neîncrederea reci
procă între statele diferite este 
signatura situațimiei presente; tot 
mai multa, materiă esplosibilă se 
grămădesce în tote părțile; toți 
semtă că acestă situațiune nu pote 
h susținută pănă în infinită, der 
nimeni nu vre se facă unii pasă 
decisivă pentru schimbarea ei, pen
tru că nimeni nu vre se ia răs
punderea pentru urmările even
tuale.

Și de astă dată fratele mi
nistrului-președinte are dreptate. 
Este în adevăru grămădită pre
tutindeni multă materiă esplosi
bilă și întâmplarea pote să pro
ducă o teribilă încurcătură.

Deocamdată s'cimu numai ună 
lucru sigură, că ni se va cere să 
plătimă în anulă viitorul și mai 
multă dare.

Antâia sesiune a dietei unguresc!.
BrașotoU, 9 Iunie n.

Precum amă anunțată, MercurI s’a 
deschisă a doua sesiune a dietei ungare, 
care avea să’.șl începi» lucrările abia la 
tomna.

Oil-ce omă, pentru care nu potu fi 
indiferente cele ce se petrecă în dieta 
ungară, deorece acolo se dispune de a- 
verea și vieța a milione de omeni, tre- 
bue să’șl pună întrebarea: ce ispravă au 
făcută deputății unguri în întâia sesiune 
a dietei, pentru ca să binemeriteze diur
nele, ce li-se plătescti din buzunarele 
contribuabililoră și recunoscința aces
tora ?

Luândă în mână lista legilortl ce s’au 
fabricată de regimul și s’au votată de „re- 
presentanții și aleșii poporului11, ori mai 
bine disă ai guvernului , fișpaniloră și 
solgăbirăiloru, trebue se ți-se umple i- 
nima de tristeță și se te ntrebl: ore a- 
ceștt omeni, cari n’au altă trebă decâtă 
se stea pe băncile dietei, feriți de ar
șița sorelui, de ploi și vremi tari, în con- 
tulu pungei contribuabililoru, n’au timpul 
se se mai gândescă și la năcazurile a- 
cestora ?

Căci afară de câteva lucrări curente 
fără interesă, întrega listă nu cuprinde 
decâtă unu mormânt! de legi tote impu- 
nendă nouă și grele sarcine în bani și 
în sânge.

Și pentru ca guvernului să potă în
tâmpina enormele clieltueli ce resultă 
din esecutarea acestor!! legi și ce se voră 
mai vota de delegațiunl în interesul!! 
„păcii44, a mai făurită o mulțime de legi 
financiare și birnice, pe cari erășl „aleșii 
poporului44 le-au votată cu „părintescă44 
grabă și cu „patriotică14 devotamentă, 
căci — disu-șl-au — câtă vreme se va 
mai găsi la bietulu contribuabilă o căl
dare ’n vatră, diurna ese și guvernulă 
îșl feresce dilele.

Șirulu acestoră „părintesc!44 și' „pa

triotice44 legi s’a începută cu sporirea 
dării pe carne, vină, bere, tutună, pu- 
nendul apoi vertă la tote darea pe spirtu. 
Și când guvernulă așteptă dela acestă 
sporă de dări indirecte urnă venită de 
treizeci de milione, îșl pote orl-cine cu
geta, decă simțitore ori nu fi-voră aceste 
nouă sarcine, care micșoreză sărmanului 
contribuabilă bucătura din gură, și așa 
destulă de uscată, și’i facă vieța și mai 
amărîtă.

Intr’o întregă sesiune n’au avută 
vreme nici „părintesculă44 guvernă nici 
„patrioticii44 diurniștl din dietă se se 
gândescă și la îmbunătățirea stărei ser- 
manei poporațiunl bântuite de inundări, 
de grindină, de esecutorii de dare și de 
nenumăratele dilnice lipsuri, nu s’au 
gândită, dicemă, la îmbunătățirea sorții 
biețiloră contribuabili, pentru ca aceștia 
să aibă de unde să acopere risipa guver
nului, consfințită totdeuna prin votulă 
dietei.

Și atunci, când guvernulă și dieta 
îșl facă răgază a se gândi la câte-o re
formă culturală ori economică, în inte- 
resulă bunei-stări materiale a contribua- 
bililoră, o facă numai în esclusivulă in
teresă ală rassei maghiare, și în contulă 
celorlalte.

Nici măcară pomenire nu s’a făcută 
în decursulă primei sesiuni a dietei de 
năcazurile, trebuințele și dreptele postu
late ale naționalitățiloră nemaghiare.

Decă este a se crea bunăstarea ge
nerală, ore să nu fiă de lipsă a îndestuli 
deopotrivă și interesele de vieță ale ce
lorlalte naționalități din Transilvania și 
Ungaria potrivită cu jertfele ce le aducă 
ele pentru susținerea statului ?

Etă o cestiune cu care nu și-au bă
tută capulă deputății unguri în prima 
sesiune și nu și-lu voră bate nici în se
siunea următore.

Duce-va sistemulă acesta de risipă 
de altă parte la ună bună sferșită ’?

Cei dela putere - decă au unu gră
unte de dreptă judecată - căutândă în 
jurulă loră voră trebui să se îngrozescă 
înșiși de icona viitoreloră resultate, ce 
li se va înfățișa.

Italia, Papa și Episcopate catolică.
De mai multe dile se desbate în ca

mera din Roma proiecttilă noului codice 
penalii itdlianii, care a fostă presen- 
tată parlamentului de cabinetulă actuală 
Crispi.

Acestă proiectă conține multe re
forme, der între acestea se află mai a- 
lesă una, care a provocată protestele 
Papei și ale episcopiloră italian!. Noulă 
codice penală delătură posiția escepțio- 
nală de care se bucurau preoții după le
gea de pănă acuma și-i pune pe preoți 
în privința delicteloră politice pe aceeași 
treptă cu ceialalțl cetățeni.

Pănă acuma, de esemplu, preoții i- 
talienl puteau să predice de pe amvonă 
în favorea restabilirei statului papală, pu
teau să pledeze pentru ca Roma și teri- 
toriulă său să între erășl în posesiunea 
esclusivă a Pontificelui. Preotulă itali
ană avea în tote aceste cestiunl ună felă 
de privilegiu de a se esprima așa, cum 
înțelegea elă chiămarea sa preoțescă, 
feră nici o considerare la guvernulă ita
liană.

După noulă proiectă voră fi trași la 
răspundere și voră fi pedepsiți preoții, 

cari voră predica astfeliu. De aci tul
burarea ce s’a p~odusă în sînulă clerului 
italiană, care se crede în dreptă a apăra 
nestinghiritu interesele Papatului și pu
terea lui lumescă.

însuși Papa Leo XIII s’a ridicată 
în contra guvernului italiană din causa 
amintitului proiectă. Intr’o alocuțiune pa
pală Sântulă Părinte se plânge, că gu
vernulă italiană a turburată sărbăto
rea jubileului seu printr’ună proiectă de 
codice penală, care documenteză con
damnabila intențiune de a fereca biserica 
în lanțuri grele. Guvernulă, dice Papa, 
a inventată pentru cleră anume nouă 
delicte .și crime, și sub pretextă de 
a delătură nisce pericule, ce nici nu 
esistă, a stabilită grele pedepse pen
tru preoții despre cari se va dovedi, 
că au făcută seu au sfătuită ceva, ce 
contrazice legiloră și constituțiunei sta
tului, porunciloră autorităților, dreptu
lui de proprietate și păcii casnice a fa- 
milieloră. Papa citeză mai alesă articu- 
lulă 174 ală proiectului de lege și fi- 
nesce cu afirmarea, că întrega lege este 
dictată numai de dușmănia în contra bi
sericii, a cărei drepturi le-a călcată în 
piciore Italia modernă.

O parte însemnată a episcopatului ita
liană, în deosebi episcopii neapolitanl șj 
toscani au protestată asemenea în con
tra noului codice penală, care cere ca și 
preoții să fiă pedepsiți pentru delicte 
politice.

In ședința dela o Iunie a camerei 
italiane ministrului de justițiă Zanardelli 
a răspunsă într’o lungă vorbire la acusă- 
rile Papei și ale Episcopatului. Elă recu
noscu, că articululă 174 ală proiectului 
de lege, despre care se face amintire în 
alocuțiunea papală, este reu stilisată, și 
că de aceea trebue se fiă îndreptată. Der 
cu tote acestea, dise Zanardelli, acusă- 
rile Papei și Episcopiloră nu suntă în
temeiate pentru-că statulă italiană mu 
voesce să atace biserica, ci voesce nu
mai să se apere pe sine. Ministrulă se 
provocă la legile penale ce esistă în Por
tugalia și Belgia, cari suntă asemenea 
state catolice .și unde sunt în vigore a- 
celeașl disposițiunl penale față cu cle
rului. „Italia, esclamâ elă, nu le pote 
da Sânțielorul loră libertatea de a urzi 
după placă conjurațiunl în contra pa
triei.44

Scimu că în ședința dela 8 Iunie Ca
mera a primită ordinea de di prin care 
se respinge petițiunea de protestare, ce 
a adresat’o cea mai mare parte a epis
copatului italiană camerei, în contra u- 
noră articull ai noului codice penală.

Boulanger și Bonapartiștii.
Intr’o adunare de vre-o 800 de per- 

sone, ce s’a ținută Marța trecută în Pa- 
risă în ondrea advocatului Leandri, care 
se reîntorcea în Corsica, a vorbită între 
alții și corifeulă bonapartistă Robert Mit
chell.

înainte de tote a dată espresiune 
speranței, că partida bonapartistă va spri
jini în viitoră din tote puterile pe aceia, 
cari voră lucra pentru răsturnarea re- 
publicei.

Generalului Boulanger, adause Mit
chel, înainte de a-șl ține cunoscuta sa 
vorbire în cameră, a stată în relațiunl 
strinse cu capii bonapartiștiloru, cari cu- 
nosceu părerea și intențiunile sale. ,Miș
carea boulangistă este c mișcare ple- 



Nr 120. GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

biseitară, pe care noi bonapartiștii tre- 
bue să-o sprijinimă din tote puterile 
nostre. u

La încheierea adunărei cei de fată 
au strigată : Trăieseă împăratulă ! Tră- 
iescă prințulă Victor! Trăieseă Bou
langer!

întrunirea acesta se consideră în ta
băra republicanilor^ antiboulangi.ștl ca 
dovadă neîndoidsă, că Boulanger unel- 
tesce în unire cu bonapartiștii în contra 
republicei. Riarele loră se folosescă de 
ocasiune spre a imputa estremiloră re
publicani Rochefort, Laguerre, Lane ș.a. 
că prin aceea, că sprijinescă pe Boulan
ger comită o crimă în contra republicei.

SC1R1LE DILEI.
Sub titlulă „Axente Sereruu scrie 

„Ellenzek11 dela 9 Iunie următorele:
„Omulă acesta (Axente) trăesce încă 

în comitatulă Albei inferidre. Starea să
nătății și alte împrejurări ale lui nu le 
cunoștemă; numai atâta scimă despre 
elă, că trage dela statu o pensiune de 
600 6. pe ană. Alai scimă încă ceva: 
Pilele trecute uotarulu de cercă ceti în 
comuna Cricău o circulară a vice-spanu- 
lui, prin care se aduce la cunoscința po
porului, că regele ungurescă a fostă în 
Clușiu și că se îndura a primi în audi
ență și deputațiunea Albei de josu. La 
acesta preoții valachl, ce erau de față, 
răspunseră: „Nu’nțelegemă !u Notarulă 
de cercă le esplică în limba valahă. Der 
preoții valachl răspunseră erășl: „Pote 
elă să dică ce va voi; noi nu-lă price- 
pemă; noi nu ne ’ncredemă în tradu
cere.u După ce se făcu acestă introdu
cere, Axente ia cuventulă. Elă dă es- 
presiune părerii sale de rău, că însciin- 
țarea nu este scrisă în limba română și 
germană. Regretulă seu se ia la proto- 
colu. Numai așa ar pute elu se aibă bu
curia de visita regelui, decă acesta’i s’ar 
face lui cunoscută în limba românescă. 
Dealtmintrelea — adauge Ellenzek“ — 
chitanțele privitore la pensiune Axente 
le scrie în limba ungurescă, ceea ce e 
lucru forte umană dela densulă“.

Lăsămă răspunderea pentru împăr
tășirile aceste în sarcina foiei ungurescl 
și observămu numai următorele: Lucru 
umană ar fi decă la perceptoratele reg. 
ung. s’ar primi ca și mai nainte dela Ro
mâni chitanțe scrise românesce; lucru 
umană ar fi decă nu s’ar călca liber
tatea individuală a cetățenului impuin- 
du-i-se limba maghiară : lucru umană a 
săvîrșită și d-lă Axente, nu pentru-că îșl 
scrie unguresce chitanțele, ce mergă la 
perceptoratulă reg., căci decă o face a- 
cesta, o face numai de sîlă, ci lucru u- 
mană a săvârșită atunci, când a luată în 

apărare dreptulă de limbă ală poporului 
față cu cei lipsiți de sîmțulu uma
nității.

« • *

*) urela urîtulu.

Din Dera se telegrafeză, că pe a- 
colo și împrejurime o furtună vehementă 
împreunată cu ț/rindină de mărimea nu- 
ciloră a causată în sera din Joia trecută 
pagube mari pentru agricultori. Crengile 
arboriloră și semănăturile de tomnă au 
fostă distruse.

¥ jjc *
„Wiener Abendblatt^eomunică soi

rea, că nouăle mărci poștale ungurescl, 
ce s’au pusă în circulațiune cu începu- 
tulă dilei de 1 Iunie, conțină pe laturea 
din dosă o gomă veninosă în urma căreia 
la mai mulțl inși s’ar fi arătată deja sem
nele unei înveninărl parțiale. Pentru con
firmarea acestei soiri numita foiă amin- 
tesce totodată, că guvernulă ungurescă 
câtă mai curendă va scote din circula
țiune nonele mărci poștale. Acestă scire 
a produsă sensaținne mare în cercurile 
poștale din Budapesta.

♦ x *
Din Jlusia erășl au fostă dațl ajura 

peste graniță vre-o 600 de Evrei. ț)ia- 
rele austriace, cari aducă acestă scire, nu 
spună anumită peste care graniță au 
fostă alungați. In totă casulă „patrioții11 
dela noi se potă aștepta la o nouă în
mulțire a păturei loră corcite.

Artiștii germani Dr. Devrient și d-ra 
I Kuhlmann , cari cu ocasiunea represen- 
I tațiuniloră „ Luther“ în Sibiiu au întâm
pinată o primire entusiastă din partea 
Sașiloră de acolo, au făcută o eseursiune 
pănă la Brașovă și aici fură îmbrățișați 
de cătră fruntașii sași ai orașului nos
tru cu multă căldură. S’a arangiată o 
eseursiune pe Tâmpa, apoi unu banchetă 
în ondrea ospețiloră germani. cari adl 
dimineță au plecată la Sinaia, de unde 
se voră reîntorce directă în Germania.

¥ * *
piarulă „Der Artist^ din Dusseldorf 

scrie, că gimnasticii români. trupa Pe
trescu , după ce au avută celă mai 
mare succesu prelungindu-i-se de 2 ori 
contractulă în teatrală „Follies Ber- 
gere“ în Parisă, astădl se află angajată 
la circulă Hipodrom din Parisă. D-ra 
Eugenia Petrescu a căpătată în Parisă 
numele de „prima equilibristă fără rivală 
în lume.11 Traianu Lupu, ună gimnastică 
tenără, care a plecată de-o lună la Ber
lină, a avută celu mai strălucită suc- 
cesă în teatrulă Kaufmann-Varietes. Di- 
rectorulă teatrului numită din Berlină a 
angajată și pe d-ra Șarlotta Lupu. Dom
nii JHocemu., Veleseu au primită din New- 

York, în America de Nordă, o scrisore 
dela Ch. Hermann si G. Liman, agențl 
dramatici, prin care li se propună cele 
mai avantagidse condițiunl spre a veni 
și a se produce cu cântece și jocuri na
ționale române în New-York.

* 
♦ *

In luna lui Main c. s'au făcută în 
armata austro-ungară următorele înain
tări : „Ună generală de cavaleriă (Prin
țulă L. de Windisch-Graetz, coraandan- 
tulă corpului ală 8-leaH 8 generali de 
divisiă, 3 generali de brigadă, 68 colo
neii, 60 locotenențl-colonell, 77 maiori, 
468 căpitani, 369 locotenent! clasa I, 388 
locotenențl classa II.

♦ * *
Magistratulă din Ver.șeță a suspen

dată dela oficiu în 6 1. c. pe fiscalulă 
său I. Verner, pentru bețiă și purtare 
scandalosă. Acestă măsură față cu numi- 
tulu s’a decisă în ședința representanței 
orășenescl cu 41 voturi contra 19. Ver
ner s’a apărată într'o vorbire mai înde
lungată în care a intonată că între con- 
siliarii magistratului și între părinții o- 
rașului Verșeță suntă mulțl cari trăescă 
în concubinată cu femei de renume rău, 
mulțl eră. cari suntă trași în cercetare 
pentru cridă falsă și înșelăciune. Și apoi 
„astfelă de omeni11 să-lă judece pe elă !

¥
„Magyar Allam“ scrie, că episcopulu 

din Vață Constantină Schuszter a dăruită 
60,000 fl. pentru înființarea unei scoli su- 
peridre de fete în Kecskemet. Instrucți
unea din acestă sc-dlă va fi încredințată 
călugărițeloră.

* *
Plin decretă regală, fostulă gene

rală Dimitrescu Hlaicanfi (Nicolae), con
damnată prin sentință judecătorescă. ră
masă definitivă, la închisore și la perderea 
gradului, s'a esclusă dintre membrii or- 
dineloru „Steua“ și „Corona României11, 
ridicându-i-se dreptulă de a purta însem
nele respective. In acelașă timpă i s’a 
retrasă numitului autorisațiunea ce i se 
acordase de a purta însemne ale ordi- 
neloră și medalieloră străine, cu care 
este decorată.

Musca golumbace seu Musca rea.
Numirea muscei golumbace derivă 

dela ruinele cetăței romane Golumbăță, 
care a fostă mai târejiu locuită și de 
Turci, a cărei situațiune imposantă este 
pe piscuri de calcare cretacee de pe ma- 
lulă Dunărei în Serbia vis-a-vis de petra 
isolată din Dunăre numită Baba-caia, (cu
vântă turcescă, ce însemneză Petra-ve- 
chiă). Totă astfelă se numesce și oră- 

șelulă „Golumbăță, Serbii pronunță „Go
lumbăță11, care este situată pe ruinele 
unui orașă romană forte însemnată, 
fundă chiar și înălțimile din apropiere 
cu ruine de cetăți îndestrate.

Cuventulă „Golumbăță11 este de ori
gine latină, și anume Columba—Porum- 
belă, de Românii bănățeni și de cei din 
Serbia numită „Golumbu11, er.Serbii nu- 
mescă acestă pasăre „Golub11.

In literatură este cunoscută acestă 
muscă din resbelele Turciloră cu Lan
don, — și fiind-că acestă omă de sciință 
a aflată acestă musfă în acele părți, — 
a și numit’o „Musca golumbace11.

Românii ară trebui să numescă a- 
cestă muscă „Musca lui Iorgovană11, seu 
„Musca iorgovană11, fiind-că este acestă 
muscă factorulu principală ală baladei 
lui Iorgovană11.

Cuibulă de nascere ală acestei musce 
otrăvitore a fostă în literatura mai ve- 
cliiă o peșteră situată vis-a-vis de ce
tatea Golumbăță, pe teritoriulu bănă
țeană, care opiniune nu pote fi verita
bilă din causa simplă, că nu pote fi po
sibilă ca dintr’o peșteră se iesă atâta 
cantitate de muscă, care umple unu 
spațiu enormă ală atmosfei din Banatu, 
Oltenia și Serbia pănă spre Nișă și chiar 
părți însemnate din Bulgaria.

Poporală română, care locuesce în 
apropierea rîului Cerna, numesce alte 
peșteri ca cuiburile de nascere a muscei 
lui Iorgovană, cari peșteri se află în apro
pierea Cernei.

Cine cundsce balada lui Iorgovană 
se va pute convinge, — care baladă ne 
arată chiar acestă muscă ca resultată, — 
că bălaurulă celă mare, care ședea în
colăcită pe muntele Șarba sen Oslea că- 
lugărescă din Gorjă, de sub care munte 
isvoră.șce Cerna — care (Cracu gărdo- 
man) devasta țările dimprejură înghi- 
țendă turme întregi de vite, — acela se 
va pute convinge, că bălaurulă acela 
este personificarea muscei golumbace - 
acelă bălauru este sălbatica vale a Cernei 
și malurile Dunărei dela gura Cernii, — 
Porțile de fieră, — pănă la Golumbăță, 
— pănă unde a urmărită Iorgovană bă
laurulă, — partea cea mai romantică a 
Europei întregi.

Poporală română crede în balada 
lui Iorgovană. Elă a îmbrăcată adeve- 
rulă în vestminte pictorescl, avendu adl 
forma de baladă.

Linia principală de nascere a muscei 
golumbace este valea Cerna și Porțile 
de fieră seu cataractele Dunărei. Ele
mentele, seu condițiunile principale de 
nascere ale acestei musce suntă tote is- 
vorele cari se scurgă din calcarele ju- 
rasice și mai cu semă din cele cretacee, 
cari suntă în teritoriulă de față în can-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Cântece poporale.
Culese de lutru Moldoranu.

Frundă verde și una
Rea bucată-i dragostea, 
Cine-apuc’a-o gusta 
Nu mai pote-a o lăsa.

*
Ce-i mai râu ca urela ?
Ba dău mai rea-i dragostea; 
De urîtu te poți ascunde, 
Der de dragoste n’ai unde. 
C’ori și unde te-ai ascunde 
Totă la inimă pătrunde.

*
Frundă verde lemnu uscată 
Cine ’n lume n’a umblată
Di'e ’ntregl nebună și beată, 
De doră arsă și supărată!

*
Cum nu-i dorulă mare câne, 
Peste câte dealuri vine;
N’alege delulă de mare, 
De vine fâră cărare.

*
Când îmi vine mândra’n gândă, 
Mă topescă la frunda ’n ventă, 
Ca frunda cea de alună
Pe la postulă lui Crăciună.

*

Mândruliță, pentru tine
Fortj multă lucru 'ml rămâne
Și din casă și de-afară
Și de ernă și de vară!

*
Pe ulița mândrei mele
Busuiocu și cărăgele,
Pe ulița cei urîte
E molă**)  pănă în genunchie.

*
Maică nu mă blăstăma,
Că nu facă pe voia ta;
Șese boi și șese junei 
Nu’să ca buzele de dulci.

Dragostele și dorulă
Acestea mâncă omulă.
Și pe mine m’au mâncată, 
Numai ochii ’ml-au lăsată, 
Să nu dau cu capu ’n gardă 
Când m’oiu duce sara ’n sată.

*
Frundă verde erbă grasă 
Ml-e vremea se merg acasă 
Două mândre nu mă lasă :
Una mă ține de mână, 
Alta îmi ese prin grădină.

*
Pentr’ună omă care ml-e dragă 
Multe-audă și multe tragă,
Nici în semă nu le bagă.

**') molă—năinolu, noroiu.

Pentr’unu omă care-i urîtă. 
Audă una și-i prea multă

Multă mă miră bade de tine. 
Ce ’ți bați capulă după mine. 
De ml-ar fi de dumneata 
Altmintrelea m’aș purta!

*
Alunișă cu crenga n Crișă, 
Dragu-mi-i badea oc-hișă 
Ca mălaiulă din pietrișă. 
Alunișă cu cranga ’n rîu, 
Dragu-mi-i badea mierîu*)  
Ca colaculu celu de grâu.

*
Frundă verde de săcară 
Spusu-ț’am maică, aseră
Se-ml scoți șeua din cămară 
Să mi-o pui pe murgii afară. 
Eu se pună picioru 'n scară 
Și să t.recă în altă țeră, 
C'am drăguță Sălăgeană. 
La trupă e ca o cătană 
La față-i ca șl-o iednă.
Fața-i plină de sânge,
Când o vădă, inima-mi plânge: 
Cu brâu roșu când se ’ncinge 
Cu-a ei dragoste mă frige.*
Hop nevastă Sălăgiană, 
Țucu-țl ochii șl-o sprîncenă.
Și cercelulă din ureche, 
Cine m’a vede să crepe!

*

mieriu—băluiu, bleudiuă 

Hop leliță Sălăgiană, 
Țucu-țl ochii și-o sprîncenă 
Și bumbușca din ureche 
Și gura când ți-a fi sete!
Ține Domne ce-i ține
Ține pe drăguța mea, 
Pe vițălulă dela vacă
Și pe mândra mea cea dragă !

*
Păreuașă cu drumu petrosu, 
De te-ai duce’n susă ca’n josă 
Să-i trămită mândrei valosă,*)  
Ca să iesă, o să sciu.
Pe la ea să nu mai viu.
— Răsări lună și sui susă 
Și du la badea răspunsă.
Șă mai vină Joi sera, 
C’atuncia-i dulce gura;
De Joi sera mai departe
Se iubescă'ntr'altă parte 
Că pe-aicea nu se pote.
Și-atâta, câtă s'a putută, 
Am fostă prdstă, n’am sciută, 
Tânără, n’am pricepută.

*
Scii tu, mândră, ce țl-am spusă 
Aseră colo dinsusă ?....
Unde-oră fi omeni mai mulțl, 
La mine să nu te uiți;
Unde-oră fi mai puținei, 
Ochii tăi totă într'ai mei.

*) Vafosu=rfispunsu> resultat-u.
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titățl enorme representate, — cari is- 
v<5re se scurgă aprope tote din peșteri, 
avendă apa cea mai bună și sânătosâ de 
băută, Aindă totodată limpede ca cris- 
talulă și rece ca ghiața. Prin urmare 
putemă dice, că tote apele cari se scurgă 
din peșterile acestui teritoriu, suntă cui
burile niuseei goluinbace, — și nu inte- 
riorula peșterilora seu pescerile seci.

In apele acestea, și mai cu semă la 
gurile peșterilora și pănă la o distanță 
însemnată, — se formeză una fela de 
broscara aternânda de ori-ce obiecta din 
apă avândă forma lânei de capră cu 
lungimea de vre-o 10 c., în care bros
cara se pota vede sume enorme de puncte 
sistematica arangiate, cari sunta formele 
embrionale ale muscei golumbace. Aceste 
embrionale, (vermulețl) se uutrescă de 
ifusorii, cari se născu în apa din interio- 
rulu peșterilora.

Fiindă vermulețele deja formata, se 
formeză musca dintrensula, ca cum se 
tormeză Auturile din gândacu seu țîuța- 
rula din vermulețele de baltă. Musca ese 
din broscarula ei cu o vehemență ca și 
când ar esploda, umplendă aerulă din 
împrejura de una nuoră întregă de 
muscă otrăvitore, și este omula cons- 
trînsa a se feri dela gurile peșterilora 
în momentele când roesca acestea. Acestă 
împrejurare a causată ideia, că musca 
roește din peșteri.

Este prin urmare evidenta, că musca 
golumbace are nenumărate cuiburi de 
nascere. Afară de teritoriulă arătata, unde 
se nasce musca, mai sunta teritorii forte 
întinse în Carpați mai cu semă, în munții 
de calcare din Oltenia, Banata, Transil
vania, — în Balcani teritorii enorme de 
munți cu calcare, în Serbia între Morava 
și Timoch și pănă spre Nișa și Pirota, 
pănă unde amu avuta ocasiune a ob
serva acestă muscă.

Nu esistă nici una mijlocu pentru 
a-o împuțina simțitora, și anume chiara 
în cluburile de nascere. Metodulu acesta 
este simplu avendă numai necesitate de 
o îngrijire forte strictă.

Eșinda apa din peșteri, este nece
sitate de a-i face două scursorl dela gura 
peșterei pănă la o lungime, pănă unde 
s’a constatata formarea muscei. In tote 
diminețele trebue schimbata cursula a- 
pei ce ese pe gura peșterei, și anume 
într’o di în o scursdre, și în alta di în 
cealaltă, astfeliu, — că broscarula cu 
embrionalele muscei care s’a formata cu 
e di înainte, unde se scurgea apa, se u- 
sucă de căldura sorelui în aceeași di 
când a rămasa scursura secă, distrugând 
astfela emblionalele formate. Schimbând 
cursula apei în tote dilele, s’a distrusa 
condițiunea principală de esistența prin
cipală a acestora embrionale a muscei

Vină mândră, să jurămu, 
Să vedu care ne lâsămă. 
De m’oi lăsa, mândră, eu, 
Să mă ușce Dumnecjeu 
Ca frunda curechiului 
In postula Sânt-Petrului. 
De te-i lăsa, mândră, tu. 
Să te usce Dumnecjeu 
Ca frunda goronului 
In postula Crăciunului. 
De m'oiu lăsa, mândră, eu, 
Me topescă Dumnedeu 
Ca și săula de berbece, 
Când îlă bagi în apă rece; 
Ca rugulu bujorului 
In gura isvorului. 
De te-i lăsa, mândră, tu. 
Tu mândră să te topescl 
Ca săulu de 6ie lae, 
Când îla aședl în tigae; 
Ca rugulu bujorului 
Pe de-asupra focului.

Snove și povești slavice, 
râ ce facih. alții.

A fosta odată o mamă și o fată. 
Fata mânca și bea când îi era fome și 
sete, trândăvia și nu voia să lucre. Mam« 
grăi cătrâ fată-sa: n Ascultă-mă, fata ma- 

golumbace. Acestă procedură trebue 
întreținută in sesonulă formărei muscei.

După una studiu seriosa a tu
turora isvdrelora în cari se formeză a- 
cesta insecta, se pdte procede la însem
nata reducere a acestui rău prin acțiunea 
d-lora silvicultori și a primărielora, — 
Aindă aceste măsuri luate și de țările 
vecine bântuite de aceste insecte, scă- 
pânda astfeliu o sumă forte însemnată 
de vite din peire, despre care mortali
tate nici nu esistă o statistică.

Cantitatea muscei este în compara- 
țiuue cu cantitatea isvdrelora de apă în 
cari să nasce musca, și este regulă, că 
cu câta este unu ana mai umeda, cu 
câta mai multă ninsore erna, cu atâta 
sunta isvdrele apelora mai mari mărind 
astfela spațiu cuiburiloră de nascere, — 
și vice-versa: cu câta este erna și pri- 
măvera mai secă, cu atâta este muscă 
mai puțină, conținenda isvdrele în cașul 
acesta forte puțină apă.

Mușcătura de muscă este mai peri- 
culosă decă este introdusă în gâtulă a- 
nimaleloru, producândă în gâtă inAama- 
țiunl enorme, cari causeză morte vite- 
loră. Boii introducă musca în gâtă mai 
cu semă cu limba, scoțend’o din nașă, 
din care causă aceste vite sunta mai 
puțină resistente muscei. Unui animală 
cu gâtulă inAamată de mușcătura muscei 
i se pdte da ajutoră, turnându-i unt de 
lemnă pe gâtă.

Bahna, 7 Iunie 1888
(„Unirea.") Ioană Munteanu

ingineră de mine.

Literatură.
„Amiculu Familiei," diară beletristică, 

și enciclopedică literară, cu ilustrațiunl. 
Anulă ală XII. Apare în Gherla de 2 
ori pe lună în mărime de câte 2—3 cdle 
și costă 4 A. pe ană, 2 A. pe lină ju
mătate de ană. Redactoră și propri
etara Nicolau F. Negruțiu. — Nr. 12 de 
la 15 Iunie conține; 0 enigmă Fine), 
de Ios. Popescu. Ferestra casei mele 
(poesiă), de G. Simu. .Județulă (romană 
istorică), de Th. Alexi. Mâncă-aură (is- 
toriă din Carpați), prelucrată de Lticre- 
ția Frențiu. Place-mi Domne (poesiiă) 
de Octaviană. Pălăria ciasornicarulu, 
(comediă în 1 actă), localisată de Do
rian. Crescerea copiiloru în familiă după 
cerințele scolei (urmare), de I. Dariu. 
Vedenia (poesiă), de Th. Alexi. Diverse. 
Iacobă Bologa. In textă se mai aAă: 
Fata pădurei (ilustrațiuue) și Dovadă de 
dragoste (ilustrațiune comică).

„Lumina pentru toți", revistă ilus
trată de enciclopedia și pedagogia, apare 
odată pe lună în Bucurescl. Directoră 
Eniu 1). Bălteanu. — Nr. 12 din Main 
conține: Sentințe pedagogice pronun
țate de diferite persdne. Vorbire privi
fore la trecutulă și viitorulu acesteiflRe- 

mii, mergi de lucră și tu ceva și nu ’ml 
mai sta fără trebă". — „Ce să lucru, 
maică?" — „Lucră și tu ce lucră totă 
lumea." — „Der de unde să șciit eu ce 
lucră totă lumea?" — „Dti-te de vedice 
facă alții și fă și tu".

Fata porni dela mamă-sa și ajunse 
la o casă. Stăpânii tocmai vânturau gră
unțele ; merse în altă casă, aci leșiau ru
fele : mai merse într’o casă, aci coceau 
pâne în cenușă; se gândi că a învățată 
destulă și se ’ntorse acasă. Ce să facă 
acum? Hai se vânture și ea grăunțe. 
Der grăunțe n’a găsită în casă și duse 
totă făina în curte și o vântură la ventă. 
Ventulă îi împrăștia făina. Ce să mai facă? 
Puse ună cazană de apă pe focă der nu 
avea ce se leșiă și astfelă luă cojoculă 
t.ată-său și-lă aruncă în leșiă. Ce să mai 
facă? Să cocă ceva în cenușă, prinse vi- 
țelulă și 'Iu vîrî în cenușă.

Fata se duse la mamă-sa. „Ce e, fata 
mamii, ai sfârșită lucrulă?" — „Sfârșită, 
maică, sfârșită! Am vânturată făina în 
ventă, am leșiată cojoculă tatii și am 
friptă vițelulă în cenușă/" 

viste, de Direc-țiă. Cum învață Gertruda 
copiii săi ? Ghiță cătănuță (baladă popo
rală), de Pr. Stoicescu. Transformismulă, 
prelucrare de D. lonescu. Congresulă 
didactică. Descântece de rîiă, de șerpe, 
de cesă rău, culese de Dobre Stefănescu- 
Grindu. O privire critică asupra poesie- 
loră d-lui Oscară Cristea, de Constan
tină Crișană. Napoleonă Bonaparte (Ane) 
de I. Russu. Pedagogia etc., de Euiu 
D. Bălteanu. Viitorulă (poesiă), de C. 
Popescu. Studii asupra literaturei popo
rale, de Dobre Stefănescu. Maxime. Lu- 
cruliț de mână în șcdlele primare din 
Elveția. Viile ndstre. Paulă Gonczy, de 
I. Russu. Originea Târgului Moșiloră. — 
Cu 1 Iunie Revista acesta va intra în 
anulă ală IV ală esistenței sale, în vo- 
lumu mai mare și făcându-se mai multe 
îmbunătățiri la Redacția.

întâmplări diferite.
Focu. In Costolanulă mare (Nagy- 

Kosztolânyj din Ungaria au arsă de cu- 
rendă 72 de case și cu ele împreună mare 
cantitate de nutreță și alte clădiri eco
nomice. Paguba e forte considerabilă.

SUIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.")

Budapesta, 11 Iunie. — Deschi
derea delegațiuniloră. Discursulu tro
nului adresată delegațiuniloră cțice, 
că o schimbare esențială în situa- 
țiunea politică nu s’a făcută. A- 
mintesce raporturile intime cu îm
peratulă Fridericu alu Germaniei. 
Raporturile monarchiei cu puterile 
străine au încontinuu unu caracteră 
amicabilu. Europei ’i s’au conser
vată binefacerile păcii. Decă cu 
tote acestea guvernulă e silită, ca, 
împlinindu-șî datoria, — pentru 
asigurarea granițeloru monarchiei 
și pentru întărirea puterei armate 
a ei — se ceră credite însemnate, 
causa este mai alesă continua ne
siguranță a situațitniei politice in Eu
ropa și necontenita mărire a puterei 
armate și înmulțire a pregătirilorfi de 
răslmiu din partea celoralalte state.

Austro-Ungaria — continuă ine- 
sagiulă — arătându-se decisă de 
a apera cu puteri egale și cu pa- 
triotismulă tradițională interesele 
sale și ale păcii generale, îșl îm- 
plinesce o sublimă datoria, și cu 
ajutorulă lui Dumnetțeu ’i va suc
cede și de aci încolo deadelătura 
peri culele amenințătore.

In line accentueză mesagiulă, 
că proiectele de lege presentate 
delegațiuniloră din partea admi
nistrației de rSsboiu s’au făcutu 
ținendu-se semă de situațiunea fi
nanciară a monarchiei.

Insciințare.
Adunarea generală a „Reuniunei în- 

vețătoriloră Români SelăgenI" se va 
ține estă-timpă în 2 Iulie st. n. în co
muna (Metecii (Vârteleki, protopopiatulă 
Bredului.

La acestă adunare suntă datori a 
se presenta toți membrii ei ordinari, 
ceilalți membri și doritorii deșteptărei 
poporului suntă pre binevâduțl. Scrieri, 
desemnurl și manufacturi de ale elevi- 
loră școlari suntă binevenite pentru es- 
posițiunea acestei adunări.

Z e 1 a u , 8 Iuniu 1888.
Din încredințarea presidentului

Gavrilrt Trifu 
vice-președinte.ULTIME SOIRI.

Pesta. 9 Iuniu. Delegațiunea 
austriacă a alesă pe d. Smoliră pre
ședinte, care a cțisă că întemeia- 
torulă alianței, gloriosulu Wilhelm, 
a murită der că împeratulă actuală 
este mărinimosă și însuflețită de 
același spirită.

Noi scimă, continuă președin
tele, că alianța esistă nesdrunci- 
nată, cea mai sigură garanția a 
mănținerii unei păci lungi, cu a- 
tâtă mai multă cu câtă împera
tulă nostru face totă posibilulă 
pentru a mănține acestă pace 
lungă. (Strigăte entusiaste de : 
Trăescă împeratulă !)

Berlina, 9 Iuniu. Principele de 
Bismarck a visitată pe d. de Putt- 
kamer. In privința succesorului 
acestuia din urmă nu s’a hotărîtă 
încă niinică.

Parisfi, 9 Iuniu. O întrunire de 
Italieni cari locuescă în Parish a 
făcută o manifestațiune în favorea 
unui tratată de comerciu și a unei 
participări a Italiei la Esposițiu- 
nea dela 1889.

DIVERSE.
Tutunu falsu.— „Paper Maker’s Cir

cular" spune, că o uzină din statuia New- 
York fabriceză cantități mari de hărtiă 
a cărei destinațiune mărturisită este de 
a A transformată în tutunu. Se pare că 
cinstiții industriași, cari opereză acestă 
transformațiune, udă de mai multe ori 
hărtia într’o leșiă de tutună apoi o taie 
și o pună în nișce tescurl, care dă Ae- 
cărei foi de hârtiă vinele pe care le au 
adevăratele foi de tutunu. Imitațiimea 
este așa de perfectă că cunoscătorii de 
tutună și fumătorii ce le au vâdută și 
gustată s’au înșelată. S’au servită într’o 
societate țigări fabricate din asemenea 
tutună, și toți le-au găsită minunată de 
bune.

Avisft.
P. T. Domni membri la rHa- 

țegawE, asociațiune de anticipa- 
țiune și credită în Hațegu, cari res- 
teză cu plătirea ratei a IlI-a din 
acțiuni încă pănă astăcjl, suntă și 
pe acestă cale cu totă stima re- 
cercațl a binevoi a răspunde ra
tele restante, ca se nu fimu nece
sitați a lua remediulu ij-lui 18 din 
statutele instituțiunei ndstre.

Hațeg li, în 9 Iunie 1888.
Cu distinsă, stimă

loanu Munteanu. Ioane Tocaciu,
v.-directoru. secretariu.

CursulA pieței Brașovii
din 9 Iunie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.48 Vend. 8.50
Argintii românescU . »• 8.42 r 8.46
Napoleon-d’orI . . . r 10.- 44 10.03
Lire turcesc! . . . r. 11.30 11.35
Imperiali.................. »■ 10.30 10.35
GalbinI.................. »• 5.89 5.92
Scris, tone. „Albinau6u A !• 101.- 4» —.—

u n r 98.50
Ruble rusescl . . • n 10.7- Ji 108.—
Discontulu .... 6*/2—8° 0 pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 9 Iunie st. n. 1888.

Renta dc aură 4”„.................... 9y,20
Renta de hârtiă 5%.................... 86.80
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 151.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 95.60
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostii unșare (3-a emisiune) . . 115.60
Bonuri rurale ungare........................... 105.40
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.......................104.75
Bonuri rurale transilvane .... 104.30
Bonuri croato-slavone.......................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.......................................... 99.50
Imprumutulti cu premiulă ungurescă 125.75
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului......................................... 124.—
Renta de hârtia austriacă .... 79.30
Renta de argintă austriacă .... 80.90
Renta de auri! austriacă.......................109.90
LosurI din 1860   137.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 865.—
Acțiunile băncei de credită ungur. .
Acțiunile băncei de credită austr. . 285.60
Galbeni împărătesc! ....................... 5.94
Napoleon-d’orI..................................... 10.01* '2

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Mărci 100 îrap. germane........................ 61.97*..,
Londra 10 Livres sterlinge .... 126,40



GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

Sosirea și jtera trenuriloru și oosielortl io Brașov».
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulu de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera.
Trenulă mixtii Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulu mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedî.

li. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedî.
Tienulu mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :
Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedî.

A. Plecarea postelorfl:
a) Dela Brașovtt la He.^ioDiî-Zeniesc‘-Bra>u1: 12 ore 30 m. după amedî
W „ „ „ Zizinii: 4 ore după amecll.
e) „ „ în Secuime [8. GeorglJ: 1 oră 30 minute noptea.
d) n „ la Făgăraș^: 4 ore dimineța.
e) n „ la Săcelt'.: 4 ore dimineța.

B. Sosirea postelorfl:
a) Dela lleșnocii-Zi riiescl-Branil la Brașovu : 10 ore înainte de amedî.
b) „ Zizinii la Brașovu: 9 ore a. m.

Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu, la Brașovă: 2 ore dimineța.
ej „ Săccle la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Avisu d-lorii abonați!
Domnii, ce se abonezi din nou, s€ binevoiască a scrie adresa 

lămurită și să arate și posta ultimă.
Totodată iacemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 

avemu din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei." precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune in casă de trebuință.

„Adrninistrafiunea (iaz. Trans “

deschide abonamentu pre annln 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piarti beletristicii și enciclopedicu-literarfi — cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare in 1 și 15 c|i 
a lunei in numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a, 
— mai departe tracteză cestinnl literare și sciențitice cu reilesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românilor!! 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 totu nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 11.. pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Diaru bisericesc!!, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursul!! XIV. — Apare in broșuri lunare 
câte de 2' <— 31 > cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasium, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențitîce-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și schi cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă intregă 
e 4 fl.— pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă oii maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
dumeri de probă se trimit ii gratisu ori-cui cere.

KF A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU4 în Gherla—Sz-ujvâr.—Transilvania.
------: ■ - >-------

Totu de aci se mai potfi procura și următdrele cărți din editura propria:
Apologie. Discusiunl filologice și 

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

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu. de I. Papiu. 
Una volumu de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestu soiu apărate 
pănă acum — avenda și o notiță is
torică la fiă-care sSrbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modul cum s’a stabilita 
respectiva sârbătore. Prețulă e 2 fl.

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

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

Idealulă perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinara. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negrața. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

din emigrarea lui Drago.șu. Novelă is
torică națională. Prețulti 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după AVachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulti 30 cr.

Probitatea in copilăriă. Schiță din 
sfera educațiiuiei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulti 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețul ii 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
după Augustti Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluțti. Prețuia 30 cr.

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

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

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popii Reteganu. 
Und volumu de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu si chemiă. Prețulă 
50

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

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

tru invețămentulă intuitivă în folosula 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vățătorilora și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandiala. Prețuia unui esemplara cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-nnă opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămu mai alesă directoriloră și învă
ță toriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

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

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțil, profesoru. Optl aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulil de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendil composițiunl de tota 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă f'olosu de eătră preoți, învă
țători si altă cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.’

Nu me uita. Coleețiline de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulti 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavrila Trifu profesorii preparan- 
dialft. Prețulti 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumoșii ilustrată. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 40 cr., legatu 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legata 
mai fina 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculă mărgăritară sufletesed. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
scrtlarl de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 15 cr., — legatu 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

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

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

Epistolia D. N. Isusă Christosd. 
Prețulu unui esemplara legată și spe
data franco e 15 cr.

Tipografia A. MtJREȘLANU Brașovfl.


