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le dotorimă în mare parte succe
sele, ce le-amu dobândită pănă 
acuma cu chină cu vain pe tăre- 
mulă culturei naționale.

Din contră, decă ar fi să fa- 
ceimi vreo imputare bătrâniloru 
nației nostre din punctă de vede
re ală activității loră publice po
litice, atunci amu trebui să cjicemii 
nu că au desnădejduită, ci că au 
fostă prea optimistic! și prea s’au 
încrezută în bunele porniri natu
rale ale poporului nostru, așa că 
n’au dată destulă atențiune pesi
mismului, ce s’a încuibată înce- 
tulă cu încetul ii inima tinerimei 
nostre.

Departe de noi de a susține, 
că tinerii noștri suntă cei ce au 
desnădejduită. Acesta ar fi și mai 
multă în contra firei omenesc!. 
Der ore suntă ei însuflețiți de cu- 
ragiulă și entusiasmulă, ce a dată 
aventă fapteloră generațieloră 
trecute ?

Decă ar fi așa atunci ar tre
bui să-i vedemă pretutindeni lu- 
crându în strînsă unire și înțele
gere la opera culturii și a eman
cipării politice a nemului roma- 
nescu, eră ml, cum facă unii, 
plângendu-se mereu, că le stau în 
cale bătrânii.

Nu voi mă să cercetăm ă acuma 
cine a pricinuită acea întristă- 
tore aparițiune și decă nu cumva 
și bătrâniloru noștri li se pote im
puta vre-o greșelă în purtarea loră 
față cu tinerimea. Putemă sus
ține însă cu deplină convingere, 
că bătrânii cari au luată parte pănă 
acuma la conducerea causei națio
nale, numai retragere nu voră su
fla. Decă ei n’au desperată atunci, 
când numai o mică cetă de com
batanți adoptase programa loră, 
cum voră despera astăcjl când nu- 
mărulă luptătorilor!! s’a încjecitu 
și însutită ?

Nici aceea nu este esactu, că 
bătrânii nu au lucrată în armonia 
cu tinerii. Dovadă suntă întruni
rile naționale de 40 de ani încoce, 

i cari s’au făcută tote și cu con- 
cursulu tinerimei.

Decă acestu concursă n’a fostă 
întotdeuna așa de puternică pre
cum s’ar fi așteptată, vina de. si
gură nu este numai a bătrâniloră.

Este învederată, că decă e 
vorba de o luptă seriosă pentru 
drepturile și cultura poporului nos
tru, trebue să esiste o deplină ar- 
moniă și concordiă intre bătrâni 
și tineri.

Noi amu stăruită și vomă stă
rui întotdeuna ca să se susțină, să 
se nutrescă și să se întărescă a- 
cestă concordiă, singura temelia 
a solidarității nostre naționale.

De aceea condamnămu și vomă 
condamna cu totă energia acele 
apucături nesincere și periculose, 
cari tindă a despărți trecutulă de 
viitorii, pe bătrâni de tineri să- 
dindu certă și zizaniă între aceia 
cari numai printr’o comună, sin
ceră și seriosă conlucrare îșl potă 
împlini chiămarea loru în lupta 
pentru drepta causă a poporului.

Xi'd atcnair-entu.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu ta care învitămii pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețuia abonamentului:
Pentru Austro-Vngarii»:
pe rrei luni 3 ti. 
pe șese luni 6 ti. 
pe unii anii 12 ti.

Pentru România și străinătate : 
pe trei luni 10 franci, 
pe sâse luni 20 franci, 
pe unu anu 40 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
se binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a areta și posta ultimă.

AdministrațiBuea ..Gazetei Transilvaniei'1.

Brașovu, 16 Iunie st. v. 1888.
Ni s’a atrasă atențiunea asu

pra unei corespondențe, ce a fost 
publicată într’una din foile nostre 
de dineoce, și în care se cjice în
tre altele că „bătrânii noștri suflă 
retragere și că au desnădăjduitu, 
eră tinerii noștri se temu se în
treprindă ceva, ca se nu strice 
causei.‘‘

Multe se scriu la noi .și des
pre noi fără de nici unu temeiu, 
iară de nici o cunoscință a îm- 
prejurăriloru reale, în care trăim.

Bătrânii noștri să fi desnădăj
duitu ?

Fii cari au trăită și au luptată 
în nisce timpuri, când Românulă 
gemea încă in lanțur.le iobăgiei 
și nu se putea afirma nici într’ună 
felu, să fi perdută acum speranța 
în viitorulu națiunei loru ?

A susține așa ceva este totă 
așa de absurdă, pe câtă de nefi- 
rescu lucru este ca omulă, care 
a trecută prin cjile bune și rele, 
să-și perdă credința în isbenda 
causei drepte a neamului său toc
mai la bătrânețe, când mai multă 
ea orl-și-cându arde în peptulă lui 
dorința de a-șî vede realisate aș
teptările și speranțele, ce le-a nu
trită în totă viața sa.

Marele oratoru grecă Demon- 
sthene dicea : faptele sunt ale ti- 
neriloră. consiliele ale bărbațiloră, 
și dorințele (du bătrâniloră. Cum s ar 
pute schimba acesta ordine înte
meiată în natura lucruriloră așa 
de cumplită tocmai la poporulă 
nostru, care a dată și dă atâtea 
dovecjl de vitalitate ? Cum s’ar pute 
crede în seriosă. că nobilele și fi- 
rescile dorințe ale bătrâniloru pen
tru prosperarea neamului și isbenda 
causei lui sfinte și drepte ară pute 
facelocu, fiă și numai pentru scurtă 
timpii, desnădejduirei ?

A admite așa ceva ar însemna 
a declara pe bătrânii noștri lup
tători de nisce poltroni, cari în 
totă viața loru n’au nutrită nici 
unu ideală națională, și cari n’au 
avută și nu au încredere în pu
terea de viață a elementului ro- 
mânescu.

Nimicii nu ne îndreptățesce însă 
de a susține despre bătrânii noș
tri unu asemenea lucru; despre ei 
cari au luptată cu credință și de- 
voiamentă pentru progresulă po
pi.rulai română; despre ei, cărora

Mesagiuld împăratului Wilhelm.
Etă tecstulă întregă ală dis- ( 

cursului tronului germană despi ’e > 
care amu vorbită în nuinem tre- , 
cuțl: f

Onorați Domni! Cu adencă întristare j 
a inimei vă salută și sciu, fiă jălițl cu , 
mine. Amintirea prospetă a greleloră 
suferințe ale fericitului meu tată, faptulu 
că trei luni după încetarea din vieță a , 
Majestății Sale împăratului Wilhelm am 
fostă chiămată a me sui pe trouă, — facă 
aceeași impresiune în inimele tuturora 
Germaniloru, și durerea ndstră a întîm- 
pinatu o căldurosă simpatiă în tote ță
rile lumei. Sub greutatea ei rogă pe 
Dumnedeu a ’ml da putere, ca să potă 
împlini înaltele datorii, la cari m’a chiă- 
mată voința lui. Urmândă acestei chiă- 
mărl, am înaintea ochiloră esemplulă, ce 
l’a lăsată moștenire urmașiloră săi împă
ratule Wilhelm după grele răsboie în 
timpulă domnirei sale iubitdre de pace, 
și căreia i-a corespunsă și domnim» fe
ricitului meu tată, încâtă n’a fostă îm
piedecată manifestarea intențiuniloră sale 
prin bolă și morte.

V’am întrunită, onorați domni, spre 
a vesti înaintea dumneavostră poporului, 
că sunt hotărîtă, a păși ca împărații și 
rege pe aceleași cărări, pe. cari fericit ulă 
meu bunică a sciuttl să-și câștige încrederea 
confederațiloru săi, iubirea poporului ger
mană și binevoitorea recunoscere a străi
nătății. Este în voia lui Dumnedeu, ca 
să ’ml succedă și mie acesta; mă voiu 
strădui cu muncă seriosă să 'ml suc
cedă.

Cele mai însemnate probleme ale 
împăratului germană consistă în asigura
rea militară și politică in afară, er în 
întru în supraveghiarea esecutării legi- 
loră imperiului. Cea mai de căpetenia 
din aceste legi este constituția imperiului-, 
de a-o păzi și scuti pe acesta în tote 
drepturile ce le garanteză ambeloră cor
puri legiuitore ale națiunei și fiă-cărui 
Germană, der și în acelea, ce le garan
teză fiă-căruia dintre statele confederate 
și domnitoriloră loră, acesta se ține de 
cele mai însemnate drepturi și datorii 
ale împăratului. La legislațiunea impe
riului am să conlucru, conformă consti
tuției, mai multă în calitatea mea ca 
rege ală Prusiei, decâtă ca împărată ger
mană ; der în ambele calități mă voiu 
nisui a continua opera legislațiunei im
periului în acelașă sensă, în care a în- 
ceput’o fericitulă meu bunică. In deo
sebi îmi însusescă pe deplină mesagiulă 
lui dela 17 Noemvre 1881 în totă estin- 
derea lui și în înțelesulă aceluia voiu 
stărui ca lagislațiunea imperiului să ofere 
și mai departe acelă scută poporațiunei 
lucrătore, pe care îlă pote da celoră 
slabi și strimtorațl în lupta pentru esis- 
tență în legătură cu principiile doctrinei 
morale creștine. Speră că va succede 
de a ne apropia pe acestă cale mai multă 
de aplanarea contrasteloră nesănătose so
ciale și am speranța, că voiu afla în cul
tivarea bunăstărei nostre interiore spri- 
jinulă unanimă ală tuturora aderențiloră 
credincioși ai imperiului și ai guverneloră 
confederate, fâră deosebire de posiția se
parată de partidă. Totă așa însă credă 
că e de lipsă de a ține desvoltarea nds
tră de stată și socială în vagașele lega
lității și de a combate cu tăriă tote ni- 
suințele, cari au de scopă a submina 
ordinea în stată.

In politica externă sunt hotărîtă a 
mănținea pacea cu fiecine incâtu depinde 
dela mine. Iubirea mea cătră armata ger
mană și posiția mea față cu ea nu mă 
voră duce niciodată in ispită, de a lipsi 
țera de binefacerile păcii, decă răsboiulă 
nu este o necesitate ce ni se impune prin 
atacarea imperiului ori a aliațiloră săi. Ar
mata ndstră e chiămată să ne asigure 
pacea și decă cu tote aceste ea va fi 
conturbată să fiă in stare a ne-o redo
bândi cu onore. Acesta va pute-o cu 
ajutorulă lui Dumnedeu in virtutea pu
terii, ce a primit’o prin legea militai ă 
votată de cătră d-vostră in unanimitate. 
E departe de mine a nul folosi de acesta 
putere pentru răsboie ofensive. Germania 
n’are trebuință nici de o nouă gloria de 
răsboiu, nici de ore-carl cuceriri, după- 
ce ’șl-a eluptată definitivă îndreptățirea 
de a esista ca națiune unită .și inde
pendentă.

Alianța nostră cu Austro-Ungar ia e 
tuiuroră cunoscută. Eu țină strînsă la ca 
cu fidelitate, germană, nu numai pentru-că 
e încheiată, ci pentru că în accstă alianță 
defensivă privescă o basă a echilibrului eu
ropenii, precum și o moștenire a istoriei 
germane, ală căreia cuprinsă este as- 
tădl purtată de opiniunea publică a in- 
tregului poporă germană și corăspunde 
tradiționalului dreptă ală gințiloră euro
pene așa cum a fostă elă in valore ne
contestabilă pănă la 1866.

Raporturi egale istorice și trebuințe 
naționale egale ale presentului ne legă 
cu Italia. Amendouă țările voescă sg 
păstreze binefacerile păcei spre a trăi în 
liniște pentru întărirea nou câștigatei u- 
nitățl și pentru desvoltarea instituțiuni- 
loră loră naționale și înaintarea bună
stărei loră.

înțelegerile nostre cu Austro-Unga- 
ria și Italia îmi concedă mie, spre mul
țumirea mea, de a cultiea cu îngrijire a- 
miciția mea personală pentru impăratulă 
Rusiei și raporturile paclnice de o sulă 
de ani cătra imperiul ii vecină rusescă, ceea 
ce corespunde proprieloră mele sentimente 
tocmai așa, ea și intereseloră Germanici.

Cultivând ă conscienciosă pacea, sunt 
totă așa de gata a'mă pune în serviciulu 
patriei, precum sunt gata a îngriji pen
tru armată, și mă bucură de raporturile 
tradiționale cătră puterile esteme prin 
cari se promoveză uisuința mea în pri
ma direcțiune. Cu credință în Dumne
deu și cu încredere în puterea armată 
a poporului meu, spereză firmă că pen
tru ună anumita timpă îmi va fi datu 
de a păzi și întări prin muncă pacinică 
ceea ce am câștigată luptândă sub con
ducerea celoră 2 antecesori ai mei de 
pe tronă întru fericită memoria.

Din delegațiunT.
Delegațiunea ungurescă, în ședința 

sa plenară, a adoptată bugetele ministeru
lui de finanțe a înaltei curți de conturi 
și afacerile străine, după aceea a votată 
în unanimitate o moțiune de încredere la 
adresa comitelui Kalnoky.

Delegațiunea austriacă a adoptată 
bugetulu provinciilor^ ocupate.

Raportulă a semnalată progresele 
severșite în provinciile ocupate, astfelă 
încâtă cliiar adversarii ocupației recu- 
noscă, că monarchia a justificată pe de
plină încrederea ce i s’a acordată de ună 
tratată internațională. Entusiasmulă cu 
care prințulă moștenitoră a fostă primită
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în provinciile ocupate găseșce ună viu 
ecou la tote națiunile monarchiei.

Raportorală marinei a insistată asu
pra încrederei votate comandantelui ma
rinei, dicendă că acesta votă este o do
vadă onorabilă pentru marină.

Comitetulă delegațiunei austriaco a 
aprobată în unanimitate creditulă spe
cială de 47 milione de florini, după ex- 
plicațiunile confidențiale date de minis- 
trulă de răsboi și de comandantulă ma
rinei.

Procesulu Româniloru din Folia.
Cetitorii noștri îșl voră fi aducendă 

aminte despre bătaia de mai ană a Româ- 
niloră din comuna Folia cu nisce Unguri 
din acea comună. Tribunalulă din Ti- 
mișora după o pertractare de 6 dile a 
aflată în urma acelei bătăi 17 vinovațl 
pe cari i-a condamnată la diferite pe
depse. Cea mai grea pedepsă a căpă- 
tat’o Ioană Jumanca, care pentru vătă
mare grea corporală, pentru intenționată 
aprindere și omoră fu condamnată la 15 
ani încliisore, 4 înșl au fostă condam
nați la câte 10 ani încliisore, Beldea Lica 
la 1'2 ani, er ceilalți au fostă condam
nați la mai ușore pedepse.

In urma apelațiunei Româniloră, cu
ria regescă șl-a pronunțată abia acum 
sentința, în urma căreia sentința de mai 
susă a tribunalului din Timișora fu apro
bată cu acea deosebire numai, că pe cei 
ce tribunalulă i-a condamnată pentru a- 
prindere, curia r. i-a condamnată tot
odată și pentru participare la omorulă lui 
Nyerges Sândor mărindu-le astfelă pe- 
depsa. Despre Beldea Ioană și Canto 
Nica, neputendu-se constata că ară fi 
vinovațl ca părtași la crima omorului, 
curia r. ’i condamna din causa altoru 
crime la câte 3 ani încliisore. Beldea 
Lica nu s’a găsită vinovată de crima 
grelei vătămări corporale comise contra 
lui Jozsa Jânos și din asta causă pedepsa 
i se scări dela 12 la 11 ani încliisore.

SClRiLE i)LLEl.
„Egyetertes11 se plânge de oprirea 

cântării unui imnă ungureștii într'o bise
rică catolică, scriindă între altele: „ErI, 
cu ocasiunea sânțirei stegului reuniunei 
marinariloră în biserica din Tabană, se 
întemplâ ună casă, care e de natură a 
scandalisa grozavă pe fiă-care Maghiară. 
La sfințirea stegului luâ parte și socie
tatea de cântări a lucrătoriloră din Bu
dapesta și pentru ca acestă societate să 
dea sărbătorei ună caracteră patriotică, 
puse în programulă seu de cântări și 
imnulu lui Kolcsey. Preotulă pontificantă 

opri cântarea imnului, din causă că, după 
părerea lui, acestă imnă este> lumescă și 
nu se cuvine a-lă vîrî între cele ce se 
țină de rită. Czierer se numesce acestă 
servitoră ală biserieei, care a oprită din 
biserică acelă imnă, ce este strînsă le
gată de Maghiară, acelă versă patriotic, 
în care Maghiarulă în timpuri grele șl-a 
aflată evlaviă și însuflețire... Treime să 
considerămă acestă procedere, ca o grea 
vătămare a sentimentului națională. E 
vechiă și îndreptățită plângerea că limba 
germană are în bisericile catolice diu 
capitală ună cuibu, ce nu se pote distruge. 
Pe lângă acesta d-lă Czierer a trebuită 
să convingă patria, că și sentimentulă 
patriotic e eschis diu biserica dinTabanu.

*♦ *
Din Budapesta nl-se comunică, că 

d-lă Dr. Georgia lica a depusă în dilele 
de 22, 23 și 25 n. c. censura înaintea 
comisiunei censurătăre advocațiale cu 
succesă bună, după care îșl și primi di
ploma de habilitare advocațială. — Fe
licitările nostre !

♦ ♦
Serbările pentru Mironu Costinîl, 

date în grădina Copou din Iași, au avută 
ună succesă strălucită.

* *
Anulă acesta se voră face manevre 

parțiale în România. In fiăcare județă, re
gimentele din garnisonă voră manevra 
între ele.

Cetimă în „România11 din Bucu- 
resel: Se scie că la Cotrocenl trăgen- 
du-se folosă din căderea apei Dâmbo- 
vița se va aședa o turbină care, pe 
lângă că va trimite apă filtrată în partea 
de susă a orașului, va mai lăsa o forță 
disponibilă de 800 cai. Acestă forță 
comisia interimară a hotărîtă a-o între
buința pentru iluminarea cu electricitate 
a ambeloră cheiuri ale Dâmboviței, a pa
latului și a grădinei dela Cotrocenl, a 
casarmeloră și haleloră de esercițiu. In 
totală voru fi 10,000 lămpi electrice de 
puterea a dece luminări fiăcare, adecă 
îndoită și jumătate de puterea unui becă 
de gază. Fiăcare lampă va costa pe ană 
dobândă și amortismentă 31 lei, pe când 
astădl ună becă de gază costă 137 lei. 
Se pote vede câtă de colo marele avan
tajă ce va ave orașulă și economia ce 
se va face în averea comunei. — Se 
crede că în dece seu cinclspredece dile 
apa filtrată va alimenta partea de josă 
a orașului și laculă Cismegiului. — Pen
tru îmfrumsețarea grădinei Cișmegiu, în
dată ce apa filtrată va veni în Bucu- 
rescl, o frumosă cădere de apă se va 
face în Cișmegiu despre partea Schitu- 
Măgurenu. Se va face o lucrare cam ca 

aceea a apeloră marl dela St. Cloud de 
lângă Parisă. Cu chipulă acesta grădina 
Cișmegiu se va însănătoși cu desăvârșire 
și va ave o priveliște fermecătore.

♦* ♦
Căile ferate române au avută în luna 

lui Maiu c. ună venită de 2,756.408 lei, 
mai multă cu 333,47S lei ca în Main a- 
nulă trecută.

« A
In diua de 21 1. c. după amedă a 

fostă cutremură de pămentu în comuna 
Ronaszck din comitatulă Maramureșului. 
Pagube nu s'au întâmplată. Totă în acea 
di la firele 41 , p. m. a fostă cutremură 
de pământă în comuna Sfrimtura (Szur- 
dok) în urma căruia între altele s'a cră
pată și edificiulă școlei de stată.

♦ £ *
Ună incendiu a isbucnitu săptămâna 

trecută în fabrica de jwstavu dela Azuga 
(în România;. Coperișulu și podulă ate
lierului de flanele au fostă cu desăvîr.șire 
distruse. Pagubele se urcă la 30.000 lei.

întâmplări diferite.
Trăsneti! în biserică. Din Brzeye (Ga- 

liția), cu dta 25 Iunie se telegrafiază: Bi
serica a fostă trăsnită în timpulă oficiului. 
Trei persone au fostă ucise, șese rănite 
greu și 230 rănite ușoră. Episcopulă 
consilia moderațiune și împedecâ de a 
se produce îmbulzelă.

Otrăvită. Tenăra Elisa Iacobescu 
din str. Fundătura-Trofeului în BucurescI 
are mare păcate cu amorală, de câte ori 
se otrăveșce însă niciodată nu more, 
astfelă scrie „D-u“; numita tânără Luni 
a beutu o soluțiă de chibrituri pentru a 
curma odată cu pustiulă de amoră, însă 
șireta imiteză pe tenăra din piesa „Chi
brituri românescl“, căci nu presentă nici 
ună periculă otrăvirea sa. Secția respec
tivă a fostă avisată și pe dată și pro- 
curorulă.

Sloi (le gliiață în Iunie. Locuitorii 
din comuna Lele, situată lângă Mureșă, 
vădură în săptămâna trecută 2 lespedl 
mari de gliiață înotându în apă. Acestă 
aparițiune, fără îndoială rară în luna lui 
Iunie, se esplică așa, că acești lespedl 
au fostă rupțl în urma ploiloru celoru 
mari ce au fostă de curendă în munții 
apuseni.

Soiri polițienesc!. In urma arătărei 
făcute de grădinarulă orașului, că din 
josă de sub promenada de sub Tempa, 
în grădina de pomi, plantațiuuile au 
fostă vătămate nu numai de copii, ci și 
de omeni în verstă, se face atentă pu- 
bliculă de a fi cu precauțiune și de a 
se feri de orl-ce violare a plantațiuniloră, 

căci la din contră s'ar espune la pe
depsă în sensulă legei penale.

Raportu generalu
despre starea și activitatea societății de 

lectură „Inocenți" M. ClahC a teologilor" 
din Blașiu. de pe an. scolastic ItsSl—tstf.

(Fine.)
I.

Mijlocele societății.
Mijldeele de cari dispune societatea 

în nisuința spre a ajunge la ținta ei 
suntă:

1. Biblioteca.
a) Cărți (în trei tece). Cu finea a- 

nului .scolastică 1886-7 biblioteca număra 
766 cărți în 1062 volume. In decursulu 
anului curentă s’a sporită cu 5 cărți în 
16 volume cumpărate, și 14 cărți în 2* > 
volume donate. Anume:

1. Academia română nl-a donată
a) Eudoxiu Hurmuzachi: „Documente pri- 
vitore la istoria Româniloră11 Vol. III.
b) „Etymologicum Magnum Romaniae“ 
tom. I. fasc. V. tom. II. fac. I. & II. c) 
Mironă Costin.- „Opere complete11, d) Do- 
softeiu : „Psaltirea11 ej Analele Academiei 
III tomuri, fi „Le Cing Mai“ g) „Le 10Mai.11 
hi Analele Academiei seria II tom. IX. 2. 
Ioan M. Moldovan: „Curtea de Argeșiu.“ 3. 
Dr. Victoră Szmigelski, profesoră: _A 
kereszteny szelleme11, de Chateaubriand 
3 tomuri. 4. I. C. Panțu, profesoră: „Lo- 
gofătulă Mateiu11 novelă. 5. Dr. Augus- 
tină Laurană, canonică: „A szent Uniou. 
6. Augustină Degană, învățătură: „Stu- 
păritulă.11 7. Beniamină P. Lupu, teologă : 
„Filoctete11.

Toți acești generași donatori, în spe
cial On. Academiă Română primescă mul- 
țiumitele sincere ale societății pentru spri- 
jinulă însămnată ce ni l’au prestată tot
deauna. I rugămă totodată ca nici pe 
viitoră să nu ne lipsescă de conc-ursulă 
binevoitoră ală Dloră.

b) Ifiare. Societatea dispune de 17 
diare dintre cari 9 și anume: „Tribuna". 
„Luminătorulă11, „Romănische Revue11. 
„Musa română11. „Foia bisericescă și sco
lastică11, „Katholisches Vereins-blatt“. 
„Amiculă Familiei11, „Preotulă română1- 
și „Economia națională11 gratificate ; pen
tru ceea ce respectivii domni redactori 
și administratori marinimoșl primescă și 
pe acestă cale cele mai sincere inulță- 
mite din partea membriloră societății. 
Er 8 și anume: „Gazeta Transilvaniei-1. 
„Conv. Literare11. „Revista nouă11. „Re
vista catolică-1, „Poșta română11, „Lira1. 
„Kulfold Szonokai11 și „Havi szonok* 
prenumărate.

Cassa.
La finea anului 1886—7 avea unu 

stată activă de 595 fi. 09 cr. In decur- 
sulă acestui ană scolastică a avută 162 
fi. 67 cr. percepțiunl: 83 fi. 24 cr. ero- 
gațiunl, cari sub tragmidu-se din percep
țiunl resultă pentru anulă acesta șc-olas- 
ticu ună stătu activă de 674 fi. 52 cr.. 
dintre cari în obligațiuni 587 fi. 60 cr.. 
în bani gata 86 fi. 92 cr. Prin urmare 
averea societății în bani a crescută cu 
79 fi. 43 cr.

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS.“
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Snove și povești slavice
Istorisite după F. S. Kraus.

PASA DE OTELU.• 1
Tocmai atunci veniau și slujbașii îm

păratului, să ’i spue, că ună șerpe era 
să ’i musce fata. Cum audi împăratulă 
una ca asta, se întorse în fuga mare a-
casă și sc duse la fată-sa, găsi pe șar
pele lipită de părete și cercă să scoță 
cuțitulu, der nu a fostă în stare.

împăratulă porunci sfetniciloră să 
dea de scire în totă țera: „Cine-a o- 
morîtă pe uriașii și șerpele, să vină la 
densulă să primescă daruri scumpe și 
să-și ia pe fata de nevastă.11 — S’a dusă 
vestea în totă țera de ce a poruncită 
împăratulă, împăratulă mai porunci sfet- 
niciloră săi zidescă hanuri pe tote dru
murile de țeră, ori cine va întră la ha
nuri să spună decă scie cine a omorîtă 
pe uriașii și șerpele, er cine va găsi pe 
vitezulă ăsta să dea o fugă la împăra
tulă, să ’i spună și să primescă daruri 
domnescl.

Sfetnicii porniră la meșteri să clă- 
diescă hanuri la tote dramurile țării.

Hangiii întrebau pe toți ospeții, sciu ori 
ba, ce voia să afle împăratulă.

Feciorii de împărată ajunseră la 
un liană unde rămaseră peste nopte. După 
ce-au cinată se dară în vorbă cu hangi- 
ulă. Hangiulă îi întreba: „Der voi ce 
isprăvi ați făcută pănă acum ?“ Celă 
mai mare dintre frați povesti: „Am
făcută și eu ceva. Pe dramă am înop- 
tată cu frățiorii lângă ună Iacă într’o 
pustietate mare, frații se culcară și eu 
rămăseiu să ’i păzescă. Ună smeu eși 
din locă să ne îngliiță, atunci am trasă 
paloșulă din tecă și i-am retezată ca- 
pulă, er de nu credeți, ietă-i urechile.11 
Așa grăi, și scose urechile din pusunară 
și le aruncă pe masă.

Fratele celă mijlociu povesti: „A 
doua nopte am păzită eu și am ucisă 
ună smeu cu două capete, de nu cre
deți, iată urechile dela amândouă cape
tele.11 Grăi și arătă urechile smeului.

Celă mai mică dintre frați asculta 
ce povestiau frații lui. Hangiulă dise: 
„Harnici frați ai tu, flăcăule. Der tu ce 
isprăvi ai făcută, ian povestește-ne, să 
scimă și noi.11 „Cine scie ce mari is
prăvi n’am făcută, ci am stată de pază 
lângă Iacă în noptea a treia, frații dor- 
miau duși, dela o vreme laculă începu 
a vui și ună smeu cu trei capete eși din 

apă, să ne înghiță. Eu am scosă palo
șulă și i-am retezată capetele, er de nu 
credeți, ietă urechile suntă trei părechl.11 
Frații cei mai mari se mirau de voinicia 
lui, der elă nu’șl sfîrșise povestea: După 
ce mi s’a stînsă foculă, m’am dusă se 
caută jară și rătăcii prin munți pănă am 
dată de-o peșteră cu nouă uriași și po
vesti ce a făcută cu uriașii și cu șerpele 
cum v’am spusă și noi în poveste.

Hangiulă nu avu răbdare să asculte 
povestea pănă la sfîrșită, ci se duse fuga 
la împăratulă să’i spună, ceia audită. 
împăratulă îlă cinsti cu bani și trimise 
pe omenii curții să aducă la paiață pe 
feciorii de împărată. Ajungendă frații 
înaintea împăratului, împăratulă întrebă 
pe celă mică: „Tu ai ucisă pe uriașii 
și ml-ai scăpată fata de peire ?“ — „Eu 
am ucisă uriașii și țl-am scăpată fata 
de peire. “ împăratulă îi dete pe fată- 
sa de nevastă și’lă puse în slujba cea 
mai de cinste după densulă, în totă îm
părăția. împăratulă grăi cătră frații 
lui : „Decă vreți, eu vă însoră și pe 
voi și vă dau locă să vă didițl cetăți.11 
Der frații îi răspunseră, că ei suntă în- 
surațl și că au plecată să 'șl caute su
rorile, nu să se îusore.

Ințelegendă împăratulă că așa este, 
opri numai pe feciorulă celă mică să’lă 

dea fetei sale de bărbată, pe cei doi îi 
cinsti cu doi măgari încărcațl cu aură. 
Frații cei mai mari se întorseră la cur
țile și împărăția loră. Der celu mai 
mică nu îșl pute lua gândulu dela su
rori și se hotărî se le caute și de aci în 
colo, de o parte îlă durea inima să se 
despartă de nevastă, de altă parte îm- 
peratulă nu voia să'lă părăsiască gine
rele și astfelă dorulă de surori îi amăra 
dilele.

Odată se duse împăratulă la vânată 
și îi dise ginere-său: „Tu rămâi acasă 
în paiață, iecă îți dau nouă chei, să porțl 
grijă de ele. Poți deschide trei, patra 
cămări, că vei gâsi aură și argintă din 
belșugă, arme și sumedenia de odore, 
poți deschide și opta cămări decă te 
trage inima, der a noua să nu o deschidl 
cu nici ună preță, căci altfeliu va fi rău 
de tine11.

împăratulă se duse și ginere-său ră
mase singură. Cum eși împăratulă din 
paiață, ginerele deschise una după alta 
optă cămări și găsî odore de tot felulă; 
ajunse la ușa a noua și se puse a gândi: 
„N am vădută eu destule minuni? De ce 
să nu întru să vădă și aci ?u Feciorulă 
descinse ușa și întră: și ce să-i vadă o- 
chii: In cămară era ună omă. cu picio- 
rele pănă la genunchi și cu manile pănă
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Activitatea societății.

Avândă Societatea în decursulă anului 
scolastica curenta 68 membri ordinari, 
' dintre cari unuia a murită), a ținuta 14 
ședințe: 6 ordinari, 6 literari, 1 consti
tuantă și 1 generală.

In cele ordinari s'au tractata agen
dele ei interne și esterne.

In cele literari s’a cetită foia „Fur
nica-, s’au declamata și s’au ținuta dis
cursuri. — Ce să ține îu specie de foia 
„Furnica11, acesta în anula școlastica cu
renta cupriude 36 numeri, va să dică pe 
fiăcare săptămână 1 Nr. — Operete au 
ineursă 86, dintre cari: 1. 14 diserta- 
țiunl, din cari s'au primita și publicata 
8. 2. 3 tractate istorice, i s’a publicata. 
3. 3 biografii, publicate tote trei. 4. 8 
novele, s’au publicata 6. 5. 2 novelete, 
primite amândouă. 6. 1 idilă, care s’a și 
publicata. 7. 3 poesii în prosă, 2 pu
blicate. 8. 1 alegoriă, s’a publicata. 9. 2 
descrieri glumețe, una s’a publicata. 10. 
1 descriere topografică, publicată. 11. 4 
scliițe, s'au primita și publicata. 12. 44 
poesii, dintre acestea a) 30 originali, 
s’au publicata 22, b) 12 sonete după 
Petrarca, publicate și, c) 2 madrigale 
publicate.

Redactorulă „Furnicei“ a fosta a- 
jutata în critisarea operatelora de o co
misia critisătore din 4 membri carea a 
ținuta 30 ședințe.

In ședința generală fostulu comitet 
șl-a data înaintea ședinței samă despre 
activitatea sa și absolvatd fiindă a in
trata în oficiu noula comiteta.

In ședința constituantă ținută în 22 
Maiu a. c. s’a alesa noula comiteta pen
tru anula scolastica viitora în personele 
următoriloru d-nl clerici: Iovu Băbuțiu 
cl. III președinte ; Simeona Tescariu cl. 
III secretara; Isidoră Rusu cl. IU re- 
dactoră; Ioana Mera cl. II cassara; Iu- 
liu Iliana cl. I controloră și Iuliu Mol- 
dovana cl. I bibliotecara, restânda să se 
alegă cu începutula anului viitora sco
lastic-a notarula ședințeloră dintre fiito- 
rii clerici de anula I.

După cum să pote vedea din datele 
espuse pănă aci, societatea de lectură 
„Inocnnțiu M. Clain11 pășesce seriosa 
cătră destinațiuuea sa. Resultatele ei 
anuali în privința materială suntă de 
tota modeste, ca a uneia, carea în pri
vința asta i avisată eschisiva la mem
brii ei ordinari. Și nu ar lipsi decâtd 
o îmbunătățire a ei în direcția acesta 
pentru ca și în partea sa literară și mo
rală să potă lua una aventă corespun- 
detoră așteptărilora celora mai severe.

O recomandăma deci și pe acesta 
cale atenției binevoitdre a prea stimatu
lui publica, a d-niloră redactori și au
tori și a tuturoru sprijinitoriloră tine- 
rimei.

Bl aș iu, 21 Iunie 1888 st. n.
V. I. Comșia Brut. Hodoșu
preș. soc secretarula soc.

Comassarea în Feldioră.
Ni se raporteză din comuna înveci

nată Feldioră:

Precum sc-ițl 14 locuitori din Fel- 
didră au ceruta să se facă comassarea și 
în acesta comună. Toți ceilalți proprie
tari privați din tote comunele, cari au 
proprietate pe teritoriulă Feldiorei au 
fosta în contra comassării.

ErI în 27 Iunie a. c. sl-a începută 
comisiunea judecătorescă lucrările sale 
pentru efectuirea comassării. încă mai 
înainte s’au adunata mulțl țărani din 
tote comunele interesate și era mare 
fierbere între ei, căci toți erau nemul- 
țămiți cu măsura luată.

Comisia înainte de arnedl a lucrata 
în cancelaria fisolgăbirăului, er după a- 
ceea membrii ei s’au dusa să prândescă 
la otela. Dintre petențl numai unuia 
s’a presentata la. comisiă, spre a’șl sus
ține cererea de comassare,una Sasa care 
a prândita împreună cu membrii comi
siei. Poporula vădendu-la s’a turburata 
în așa mare măsură, încâta spre a’la 
păzi de insultare la întorcere a fosta în- 
cunjurată de o escortă de 2 gendarml 
și 6 husari. împreună cu ela și cu cei
lalți membrii ai comisiei se afla și ma
gistrală poștala. Mulțimea ce le urma 
îșl manifesta prin strigăte nemulțumirea. 
In urma acesta se dice, că poștașula a 
amenințata cu o armă ce-o avea la sine. 
Mulțimea compusă mai alesa din țărani 
Sași, Români, și Unguri (din Crizbava 
și Nou) a începută atunci a arunca cu 
petri în cela cu pricina.

Asverlindu-se mereu petrii din mul
țime milițienii au făcuta întrebuințare 
de armă. Gendarmii au data foca și pe 
dată a căilutu, mortiî unii țărână sasă, er 
unit țăranii Vngurfi a foștii rănită în pi- 
cioră. Mai mulțl țărani au fosta răniți 
prin tăiătură de sabia. A eșita apoi la 
fața locului escadronula de husari, gar- 
nisonațl acolo și se restabili liniștea.

In urma acestui regretabila incidența 
comisia judecătorescă șl-a sistata lu
crările.

SCTRl TELEGRAFICE.
Petersburgu, 27 Iunie — Ma

rele duce Vladimiru a plecată se 
inspecteze trupele din Polonia ru- 
sescă.

Cracovia, 27 Iunie. Reforma 
anunță că împeratulh Wilhelm va 
merge la Viena sC visiteze pe îm
păratului Austriei. De aici vorft 
merge la Skiernevice, unde se vorti 
întelni du Țarulă.

DIVERSE.
Principele Bulgariei ca ornitologii.

Se scie că Ferdinandu, actualula prin

cipe ala Bulgariei, este mare amatoră 
ala pasăriloră. Pentru acesta ela, încă 
pănă era prință, fu numita membru co
respondenta ala societății ornitologice 
din Londra. Iu calitatea acesta prințulă 
Ferdiuanda îșl împlinea cu diligință che
marea s’a, căci în timpulă câta a trăita 
liniștita în Viena, departe de ori ce po
litică, jertfea multa timpii pentru stu- 
diula paserilora și îndată ce observa ceva 
deosebita la ele se grăbea a raporta des
pre acesta cu tdtă consciențiositatea so
cietății din Londra. De când însă prin- 
țula se făcu principe ală Bulgariei și 
lua asupra sa îngrijirea de sortea aces
tei țări, îșl uita să se mai ocupe cu pa
sările. Din causa acesta societatea din 
Londra, ală căreia membru corespon
denții este elă, îi trimise o scrisore prin 
care îi face grele imputări, cerându-i 
tot-odată să-i raporteze despre paserile 
aflătdre în Bulgaria. Principele se scusă 
prin o lungă telegramă, aducendă ca 
motivă „mulțimea ocupațiuniloru sale. 
Promise totodată, că în dec-ursulu luni- 
loru de veră va jertfi tote orele sale li
bere pentru studiulă paseriloră, va fi 
mai sîrguinciosă ca totdeuna, căci — 
dise elfi — țera lui nu mai e adl o 
țeră, unde nici paserea să nu umble.

Creștinii și păgânii. Diarul „la France11 
publică ore-carl date privitore la bisec-a 
creștină. Iu anulă 120 s’a introdusă a- 
iasma. In 157 călugăria. In 391 sluji
rea în latineșce. In 1000 clopotele. In 
1204 inchisițiunea. In 1215 spovedania. 
In 1870 infalibilitatea Papei. Acelașă 
diară adauge, că statistica arată, că sunt 
acum pe pămentu 850,000,000 budhistl 
seu păgâni, 170,000,000 mahomedani,
200,000,000 catolici, 150,000,000 protes
tanți și 100,000,000 ortodocși. Astfelă 
numerulă păgâniloru este îndoită mai 
mare, ca ală Creștiuiloră de pe pămentă.

Ceea ce mișcă inima femeiască. Noi 
sfătuimă pe domnii căsătoriți, de a-șl 
cose busunarele înainte de a da să ce- 
tescă jumătății loră mai frumose aceste 
rânduri; altfelă nu stămu buni pentru 
nimică. In Montmorency se deschise în 
15 1. c. o grandiosă exposițiune de pă
lării de dame. La acesta au participată 
mai multe firme din Parisă și au fostă 
espuse lucrări vrednice de admirată. In 
diua deschiderei se distribuiră și pre
miile. Ca prețuitore erau alese 12 dame 
din societatea parisiană și 12 artiste, în
tre cari domna Iudie, Graniez ș. a. Me
dalia de aură o căpăta o pălariă de tulu 
albă cu o margine formată din tranda
firi totu albi. Esposiția a fostă visitată 
deja în prima di a deschiderei de 
21,000 femei.

Roșele Papei. In Roma se va des
chide în curendă o mare esposițiuue de 
trandafiri și grădinarulă Papei se rugă 
pentru o audiență la sfântulă părinte, 
cerendu-i permisiunea de a espune tran
dafiri din gradinele Vaticanului. Papa 
precugetă lucrulă cât-va, apoi îșl espri- 
mâ părerea: „Fiulă meu eu nu găsescă 
de cuviință a-țl îngădu-i acesta, căci 
fără îndoielă amă fi premiațl, a- 
cesta însă ară deștepta în inimile altoră 
espuuătorl simțimintele de invidia în 
contra nbstră, ceea ce voescă să înlă
tură în orice casă. Mulțumesce-te cu 
recunoscerea ce-țl impărtăsesce Leo XIII 
la fiecare preumblare prin grădină11.

Cursuift pieței Brașovii
din 24 Iunie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.46 Vend. 8.48
Arginta românescu . „ 850 ,, 8.51
Napoleon-d’ori ... „ 10.— „ 10.02
Lire turcescl ... „ 11.30 11.32
Imperiali........................ ,, 10.30 ,. 10.32
G alb ini.......................... 5.89 5.92
Scris, tone. „Albina116° , ,. 10L— ,, —._

uo n n n u . 0 n 98.50
Ruble rusesc! . . . ,. 112.— 113.
Discontulu .... 6'2—8" pe anu.

Carsulfi la bursa de Viena
din 23 Iunie st. n. 1888.

Renta de auru 4"................................102.15
Renta de hârtiă 5" n ............................89.
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 151.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 96.40
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (3-a emisiune; . . 115.75
Bonuri rurale ungare ...... 104.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.................. 104.50
Bonuri rurale transilvane .... 104.30
Bonuri croato-slavone.......................104.___
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescă.......................................... 99.75
Imprumutulu cu premiulă ungurescu 128.25
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.................................... 124.69
Renta de hârtiă austriacă .... 80.70
Renta de argintă austriacă .... 81.55
Renta de auru austriacă.......................111.80
Losuri din 1860   138.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 867.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 297.50
Acțiunile băncei de credită austr. . 303.40
Galbeni împărătesei ....................... 5.90
Napoleon-d’ori..................................... 9.94.
Mărci 100 imp. germane.................. 61.62'/,
Londra 10 Livres sterliuge .... 125.80

Bursa de Bucurescl.
Cotă oficială dela 14 Iunie st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5" „ . . . . . 91— 92.-
Renta rom. amort. 5”/o . . . 92.'^ 93.—
Renta convert. 6U „ . . . . . 90. 9O.>/2
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 37.- 42. -
Credit tone, rural 7"„ . . . 106.- . 107.6

r ji r ' o . . . 92.’, 92-’;,
.. ,, urban 7" ,. • . . 105.1 106-—
r „ 6%. . . . 98.' , 99 J/,

„ „ 5" „. . . . 88.— 88.’/,

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

la cote legate în fier, de gâtă era legată 
cu patru lanțuri grele de fieră, și lanțu
rile erau prinse de patru table de feră, 
de nu se putea bietulă să se misce din 
loeă. Lângă densulă isvora apa dintr’un 
caică de aură. Lângă albiă era ună ul- 
cioru împodobită totă cu petrii scumpe. 
Omulu ar fi totă băută apă, der nu pu
tea. După ce vădu feciorulă de împărată 
minunile estea, omulă îi grăi: „Apropia
te de mine, să te ție Dumnedeu!“ Fe- 
ciorulă de împărată se apropia. „Fă-țl 
milă și dă-ml ună urcioră de apă, că eu 
țl-oiu cinsti o vieță? Feciorulă de îm
părată se gândi, că nu-i rău să trăescl 
câtă doi. și-i dete ună urcioră de apă 
să bea și îlă întrebă: „Cum te chiamă?11 
Omulu îi răspunse.: „Pașa de oțelă mă 
chiamă11. Feciorulă de împărată voia să 
esă din cămară, der Pașa de oțelă se 
ruga : „Mai dă-ml ună urcioră de apă 
și eu ’ți mai cinstescă o vieță!“ Fecio
rulă se gândi, că nu-i rău să-și mai a- 
gonisescă o vieță și-i mai dete ună ur
cioră de apă. Când puse mâna pe ză- 
vorulă ușii, să se ducă, pașa de oțălă 
îlă strigă „Voinicule, întorce-te și îmi 
mai dă ună urcioră de apă, și eu îți 
mai cinstescă o vieță. Nu vreau să beu, 
ci umple’lă păuă în gură și tomă-ml apa 
în capă.“ Feciorulă de împărată apucă 

urciorulu de mănușe, îlă umplu cu apă 
și-lă turnă în capulă Pașei de oțelă. Nu 
versase bine apa și lanțurile jPașei de o- 
țelă se rupseră. Pașa sări ca ună ful
geră, îșl întinse aripile, sbură, luă pe 
nevasta feciorului de împărată sub aripi 
și se duse cu densa pe aci încolo, pănă 
nu se mai vădu.

Venindă împăratulă acasă, ginerele 
îi povesti din firă în pără ce-a pățită; 
mpăratulă nu mai scia ce să facă de 

îngrijată ce era și grăi: „De ce nu ai 
făcută cum țl-am clisO. eu; nu țl-am po
runcită eu să nu întri în cămara Pașei 
de oțelă?“ Ginerele îi răspunse: „Nu te 
supăra, tată, pe mine, că mă voiu duce 
în lume să găsescă pe Pașa și să-i iau 
fata11. împăratulă nu voia să-lă lase. 
„Ba să mi te lași de gândulă ăsta și să 
nu mi te misei din casă, tu nu scii cine 
e Pașa de oțălă; multă oștire și avere 
am perdutu eu, pănă l’am biruită; tu 
rămâiu der aici și eu îți voiu căuta altă 
nevastă și te-oiu ave dragă ca pe ună 
băetă ală meu.“

Feciorulă de împărată nu voia să 
sciă de ce-i ejieea socru-său, îșl luă bani 
de drumă, încăleca pe cală și plecă în 
lume să caute pe Pașa de oțălă și rătăci 
multă vreme, pănă ajunse la ună orașă. 
Feciorulă de împărată se uita în tote 

părțile; numai ce aude ună glasă din- 
tr’ună paiață: „Fecioră de împărată, 
descalecă-țl calulă și întră ’n curte11. El 
întră în curte, o fată îi eșia înainte și 
feciorulă vădii, că era soru-sa cea mare. 
După ce se îmbrățișară și se sărutară, 
sora grăi cătră frate-său : „Vino în pa
iață să vorbimă? Feciorulă de împărat 
întrebă pe soră-sa, ce-i este ? bărbatulă 
și sora-i răspunse: „Bărbatu-meu e îm
păratulă smeiloră, și și bărbatu-meu e 
smeu; tu, frate, să te ascundl bine, că 
bărbatulă mi se totă laudă că-șl va tăe 
totă bucățl-bucățl cumnații, de va da 
față cu ei. Voiu vorbi eu cu elă, să 
vădă ce va dice.11

Cum a disă așa a făcută; ascunse 
pe frate-său și ascunse și calulă. După 
ce însera, sora găti de mâncare smeului 
și îlă aștepta să sosescă. Când se apro- 
piă smeulă sburândă, palatulă se lumina 
și strălucea, să te orbiască. Nu intrase 
bine în paiață și smeulă strigă cătră 
nevastă-sa: „Nevastă, mirosă a ose de 
omă pământeană, spuue’ml cine-i aicl?“ 
„Nu-i nimeni.11 „Ba nu, este cineva.11 
Nevasta ’i cjise atuucl: „Ia să te în
trebă altceva și spune-mi adevărată: 
decă ai întâlni pe vre-ună frate de 
ai mei pe aici, ce i-ai face?u Impă- 
ratulă smeiloră răspunse: „Pe celă mare 

și pe celă mijlociu i-așă ucide, pe celă 
mică ba.11 Atunci grăi împărătesa : „Toc
mai elă e aici. “ Cum audi împăratulă 
strigă: „Să esă la ivâlă!11 Feciorulă de 
împărată eși la ivelă și smeulă îlă să
rută și-lă îmbrățoșâ, și-i dise : „Bine-ai 
venită cumnate11. „Bine te-am găsită.11 
„Der ce cauți pe la noi?“ „Feciorulă 
îi spuse ce gândă îlă portă pe aici, și-i 
istorisi totă pățania dela începută pănă 
la sfârșită. împăratulă smeiloră îi răs
punse : „A ai de tine cumnate, te vei 
prăpădi. Dumnedeu să te apere. Pașa 
de oțălă a trecută erl pe aici cu ne
vastă-ta, eu 1 am așteptată cu șepte mii 
desmei, der nune-am putut atinge de elă. 
necum să îlă prindemă. Eu te-ași svătui 
să nu te pui cu draculă, și-țl voiu da 
bani câți vrei să te întorci acasă!1- — 
Der feciorulă de împărată nu voia Fsă 
sciă de vorba cumnatu-său, ci se hotărî 
să plece mai departe a doua di. Decă 
vădii împăratulă smeiloră, că cumnatu- 
său nu vtc să-și schimbe gândulă, îșl 
smulse o pană din aripă, i-o dete lui și 
îi grăi: „Bagă de samă c-e-țl dică: ia 
pana asta, de vei găsi pe Pașa de oțelă 
și vei ajunge la strîmtore, aprinde pana 
că eu voiu veni cu tdtă oștirea să-ți a- 
jută? Feciorulă lua pana și plecă.

(Va urma.)



Nr. 133. GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

Câștip lateralii de 10 fi. pe di 
fără capitală și fără risică prin 
vencjarea de losurî plătibile în 
rate în sensulu articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta

Adler & Comp., Budapest.

Sosirea si Blocarea liwrilorn si posteloru îs Bragovo.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulu mixta Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenultl accelerata Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulft mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedî.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu:

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

2. Dela Bucuresci la Brașovu :
TrenulU mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedî.
Trenulu accelerații Nr. 301 : 10 ore 12 minute sera.

b)
c)

A. Plecarea posteloru:
Dela BrașovU la lieșnovfl-Zernesci-ldranii: 12 ore 30 m. după amedî 

„ „ „ Ziziniî: 4 ore după amedî.
„ „ în Secuime |S. Georgî]: 1 oră 30 minute ndptea.
„ n la Făgăraști: 4 ore dimineța.
n „ la Săcelc: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovii-Zeniesct-Jdcam'i la BrașovU: 10 ore înainte de amedî.
b) „ Zizinii la BrașovU: 9 ore a. ni.
c) Din Secuime la BrașovU: 6 ore sera.
d) „ Făgăraști la BrașovU: 2 ore dimineța.
e) „ Sucele la BrașovU: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. piară beletristicii și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 <|i 
a lunei în numeri câte ele 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu retlesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a tace câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței, și preste totu nisuesc.e a întinde tuturoru indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 ți., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'0 —3' 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni,— mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloiă teologice și întie aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunî, mai alesă funebralî, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 f..__pentru România 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ort maree poștali.

Colectanții primeseti gratisu totu atu patrulea esemplarti. 
Xumeri de probă se trimitu gratisu ori-cui cere.

fi*" A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvâr. — Transilvania.

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

Apologie. Disensiuni filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulii 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 III. Prețulu broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 er. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anO, de I. Papiu. 
UnU volumu de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestU soiu apărute 
până acum — avendi! și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpuli! întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fi.

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

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

Idealulu perdutiî. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulfi 
15 cr.

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educați unei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă fdela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popu Reteganu. 
Uni! volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în
vățătorilor!! și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovauă, profesoră pre- 
parandială. Prețulu 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 îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă
țătorilor!! ca celori! în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasitdă din Năseudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescript.uk! de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. - 
Prețulă 30.

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

Manuală de stilistică de loam! F. 
Negniță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte .și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și alțî cărturari români. Prețuia 
1 fi. 10 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri funebralî, muiate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 er.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparând!. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dialU. PrețulU 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară brosurată e 40 cr., legată 
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 mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumoși! ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 er.

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

Visulă 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 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosu. 
Prețulu unui esemplară legată și spe- 
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

rescript.uk

