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Plrrniile de awiui: 
Brașovu, piața mare Mr. 22.

Înserate mai primesciiîn Vlena: 
Rudolf Haajtenftetn <£ Foplar
((Jtiti i pmJ. JZtifirtcA Sckalek, Alois 
lierndl. M.lhtku, A.Opprlik.J. Dan
neberg : tn Budapest a: A. V.Gold- 
Ltrotr. Atilon Jftirt, Ecktdein Bemat; 
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Prețulu inserțiunilorft: o seria 
parmondâ pe o coI6nă 6 cr.

BO cr. timbru pentru o pu
blicare. PnhlicArî mai dese 

(lup»\ tarifa, si învoiâlA.
Reclame pe pagina IlI-a o se
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„Gazeteu iese in îie-oaro <|i 
^DonamsDte penim Anstro-Dngans 
Pe unii anii 12 fi., pe ș<ise luni 

6 fi., pe trei lunî 3 fi.
Penim România și sirâinăiaie: 

Pe unu anii 40 franci, pe ș^se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Sepronumeră la tdte ofl- 
ciele poștale din întru și din 

afarA și la dd. colectori.
Abonamemnln pemrn Erașcvn: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. ‘Z2, etagiuîfi I.: pe unu unu 
10 fi., pe șese luni 5 fl.. pe tr«-i 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du s u 1 ii în 
casă: Pe unu anu 12 fl.. pe 
sese lunî 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplarî o cr. v. a. seu 

15 bani.
AtAtîî abonamentele cutii și 
inserținnile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 142. Brașovti, Mercur! 29 Iunie (11 Iulie)
Din emisa sf. serMtori de mâne, diariilu

nu vii «pure până Joi sera.

Nou abonamentu.

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

abonamentu la care invitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei lunî 3 fl. 
pe șese luni <> fl. 
pe unu anu 12 fl.

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 l'rancl, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unti anii 40 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
sâ binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei'.

Brașovu, 28 Iunie st. v. 1888.

De câte ori le hnputămu ce- 
loru dela guvernă, că tendința 
loru este de a ne maghiarisa îm- 
piedecându și nimicindii, cum și 
unde numai potu, desvoltarea nos
tra națională, foile maghiare sară 
în aperarea loră asigurându, că 
Ungurii au o fire prea liberală de- 
câtu ca să voescă a maghiarisa 
cu foita.

Punemu astăfiî sub ochii pre
sei unguresc! ordinulă - monstru, 
ce l’a dată miculă despotă alii 
comitatului Bistrița-Năseudă, fiș- 
panulu br. Banffy, învețătoriloră 
dela scolele poporale române din 
ținutulu Năseudului, cari suntă 
susținute din fondulă școlară cen
trală alu foștiloră grănițerl.

Acești! acta de totu caracte
ristică va lămuri credemă pe orî 
și cine despre firea adevărată a 
aceluia, care este pusă în fruntea 
administrației unui ținută curată 

românescă, îlă va lămuri despre 
adevăratele tendințe politice, ce le 
urmăresce în serviciulu guvernului 
din Peșta, îlă va lumina în fine 
despre adevărata situațiune, în care 
se află ac|T poporulă română față 
cu uneltirile celoră ce au puterea 
în mână.

Scolele despre cari vorbesce 
br. Banffy în ordinulă său suntă 
tote scole curată românescl sus
ținute din fonduri românescl, câș
tigate prin jertfele de sânge ale 
grănițeriloră pe câmpurile de bă
tălia.

Cunbscemă plângerile Năsău- 
deniloră asupra ingerințeloru gu
vernului în administrația acestoră 
fonduri, cari suntă proprietatea 
loru. Uneltirile le dirige baronul 
Banffy, care a fostă numită mai 
întâiu comisaru ministerială, apoi 
comisară regescă sub cuventă ca 
„se reguleze administrarea44 fon- 
duriloră din vorbă.

Cum îșT împlinesce chiămarea 
acestă fișpană și comisaru reg. 
amu avută ocasiune a ne con
vinge de repețite ori. Der nimicu 
nu ne pote convinge mai bine 
despre intențiunile sale ca porunca 
lui cea mai nouă, ce o publicămă 
mai josă.

Pis’amă că în acestă poruncă 
e vorba de școle și de învățători 
români ai unui ținută curată ro
mânescă. Ei bine, acești învăță
tori și-au înființată de multă o 
reuniune „Mariana44, care are sco- 
pulă de a-le face posibilă desvol
tarea și înaintarea loră ca învă
țători români.

Scopulu pașei dela Bistriță însă 
este cu totulu altulu. Elă a înfi
ințată o reuniune ungurescă, pe 
care a numit’o „reuniunea generală 
a învățătorilor^ din comitatulă Bis

triță- Năsăudu “ și pretinde dela 
învățătorii români ca să se facă 
toți membri ai acestei reuniuni.

Reuniunea „Mariană44 îi este 
ună ghimpe în ochi, de aceea o 
și declară de neesistentă, produ- 
cândă ca motivă, că adunarea ge
nerală a reuniunei a modificată 
statutele ei și că aceste statute 
modificate încă n’au fostă apro
bate. Ergo reuniunea nu mai e- 
sistă. De vechile statute apro
bate nici că vrea se mai scie. Se 
pâte o absurditate mai mare ca 
acesta ?

Acesta o senite însă și Banffy, 
de aceea își face lucrulă mai 
ușoră și declară categorică că 
„n’are plăcere de-a se lăsa în dis- 
cusiunea acestui obiectă44 și că nu 
e dispusă a mai tolera nici o con
trazicere ci în calitatea sa de co
misară regescă poruncesce învăță- 
toriloră de a se înscrie în reuni
unea maghiară.

Nici ună cazacă împetrită din 
Donă n’ar sci să interpreteze mai 
bine „constituționalismulă14 și ,,li- 
beralismulă44, de care avemă ac|i 
parte noi Românii ardeleni.

Mai are aerulă fișpanulă Banffy 
de a se provoca și la lege, când 
dă porunci căzăcesci. Cum se vede 
fiișpanii „de modelă44 suntă îngră
diți cu tbte când e vorba de a-și 
justifica renumele de celebri ma- 
ghiarisătorl.

In a 6-a petițiune a loră cătră 
Majestatea Sa, Nasăudenii cereau 
depărtarea lui Banffy, „care urmă
resce scopuri contrarie fonduriloră 
scolastice și de stipendii și preste 
totă intereseloră de viață ale po- 
porațiunei române.44

Ei bine, Banffy merge înainte, 
der ce facă Năsăudenii ? —

Porunca loi Banffy.
Eată laimosa poruncă de care 

amu vorbită mai susă:
_ Nr. 540-1888

preș.
Fișpauulu comitatului Bistrița-Năsâudu

Pre Onoratului comitet u administrativă 
alu jonduriloru de stipendii și alu scolelorit 
centrale nin tinutultl Năseudu.

în Năsâudă.
împrejurarea, amintită în raportulă 

d=vdstre de sub Nr.-ulă 1344 din 25 Dec. 
anula trecuta, că învățătorii dela scolele 
poporale elementare susținute din fon- 
dula școlara centrala sunta deja mem
brii unei reuniuni înființate mai de multa 
cu statute aprobate de înalt. Ministeriu 
reg. ung. de culte și iustr. publică, — 
cere a fi deslușită într’atâtă încâta acea 
vechiă reuniune întitulată „Mariană" 
propriamente nici că se pote considera 
ca esistentă, de orece statutele aprobate 
ale acelei reuniuni modificate funda ptin 
o decisiune în adunare generală, în for
ma lora modificată pănă afil n’au pri
mita încă aprobare. Der decă ar și e- 
sista acea reuniune, ea nu s’a înființata 
pentru teritoriulă întregă ala acestui co- 
mitata, nici în calitate de-a obliga pe 
toți învățătorii scoleloră comunale și de 
stata, fiindcă spre scopula acesta a fosta 
înființată mai târdiu, la anula 1885, așa 
numita: „Reuniune generală a învâță- 
torilora din comitatulă Bistriță-Năsâudă.44 
Prin urmare decă mai susă amintiții în
vățători ar rămâne și mai departe mem
bru ai acelei vechi reuniuni, acesta îm
prejurare nu pote aduce nici o schim
bare în ceea ce să atinge de obligă- 
mlntulă de a întră ei ca membrii în 
acestă reuniune mai târdiu înființată cu 
atâtă mai multă, cu câtă și într’alte mai 
multe comitate esistă scoli cu diferite 
limbi de propunere, și astfelă intrarea 
loră în acestă reuniune nu numai că 
n’ar pute fi considerată de-o piedecă, ci 
din contră de o pârghie ce oferă ocasi
une și ună bună stimula d’a se cualifica 
și mai multă în limba statului, pe care 
fiecare învățătorii este datoră, conformă 
legiloră țării, să o scie perfectă.

Am aflată de bine a le premite 
acestea, căci ml-ar causa bucuriă, decă

FOILETONULtJ „GAZ.TRANS.44

Pluplu la poporulă românn.
„E timpulă verei și trebue lucrată!44 
Etă parola Românului!...
„Cine nu lucră să nu mănânce!44 

dice sf. scriptură și Românulă ține mult 
la acesta. Suntă în mare erore toți a- 
ceia cari, susțină că Românulă e leneșă, 
și suntă de rea credință cei ce ar crede 
pe poporulă nostru în stare cuprinsă de 
inerțiă. Brațele române producă multă 
și palma sa intinde multora de mâncare 
er plugulă său e corabia neadormită.

Câtă de mică este noptea în timpă 
de veră : ce ați (fice, domniloră dela o- 
rașe, când ați vede că și acestă nopte 
mică a treia parte e lăsată de țăranulă 
săteană nedurmită. Pe la 8 ore sera ță
ranulă vine acasă dela lucrulă câmpu
lui, cineză și la 9 se culcă: la 12 ore, 
trebue, decă n’are servitoră, să-și ducă 
boulenii la pășune, ca în dimineța să 
potă lucra cu dânșii.

Vi suntă destulă D-vostre trei ore 
pentru somnă ? Și asta așa se continuă 
câtă ține lucrulă și câtă ține vâra, și 
decă Românulă nu ar mai ave și sărbă
tori și Dumineci, atunci ar fi de totă 
trudită.

Cine are de a face la lucru cu Ro
mânulă vrendu nevrendu dice: „Româ

nulă e făcută pentru lucru și lucrulă pen
tru Română!44 E forte dragă pămentulă 
Românului și ’i este dragă plugulu; 
plugulă e idolulă său, de care cu greu 
să despărțesce. Câtă de cu dulce își 
mâucă țăranulă pânea, agonisită cu plu
gulă său! O adevărată trăsătură acesta 
din vechia Satumiă, din sacrulă Lațiu.

O! timpuri înmormântate, când 
Roma eternă dela cornele plugului își 
lua beliducii săi, acea Romă care șl-a 
pusă ca temeliă brazda plugului !

E mare distracțiune plugulă și as- 
tădl pentru Română, — mai multă: plu
gulă e o fericire pentru elă! Când pri- 
vesce țăranulă nostru la boii săi trăgendă 
plugulă și plugulă aruncândă brazdă, 
mulțămesce lui Dumnedeu: „Țîne-ml 
Domne boii și plugulă și îți mulțămescă 
că am mai ajunsă să ară cu dânșii!44

Așa a fostă și atunci a când străbu
nii noștri arau cu plugulă în pămentulă 
celă binecuvântată ală Italiei. Așa căci 
așa fiice în versurile sale poetulă stră
bună :

Beatus iile qui procul negotiis 
Ut prisca gens mortalium 
Paterna rura bobus exercet suis!“

A fostă în mare venerațiune plu
gulă în lumea clasică. Saturnă ar fi chiar 
acela care din începută, la Romani, s’a 
ocupată cu plugulu. In Egiptă Osiriu 

ar fi învățată pe Egipteni arta plugări- 
tului, de unde Tibulu:

Prius aratra mânu sollerti fecit Osiris, 
Et teneram fero solicitavit humum !u —
Fiindă așa de iubită plugșorulă de 

cătră Română, elă l’a și eternisată în 
cântecele sale. Se căiesce forte Româ
nulă care nu stă de plugă, căci: 

Tote plugurile ari 
Num’alii mieu șiede-n cămară, 
Tote plugurile ămblă, 
Num'alu mieu șiede la umbră.11 Și:

Cuculu cântă, mierla fiice:
— Nu-țl bea banii mei voinice, — 
Că țl-e carulă faremată, 
Și plugulă neferecată, 
Și pămentulă nelucrată!11

Și să adaugemă la acestă locă, pen
tru spiritulă clasică, ce conține, și ună 
fragmentă din colinda Plugușorului:

Plecarămă în o sântă Joi
Cu plugulă cu doisprefiece boi;

Boii dinainte
Cu comele poleite,
Boii din mijloci
Cu comele de focă,
Boii dela rote
Cu cornele belciugate; —
In frunte străinei
In code codălbei,
Se aibă (N.) parte de ei; —
Hăi, trosniți măi!!“

Deci cu plugulă ferecată, 
Cu lanțuri de feră legată, 
Cum este bunu de arată, 

Noi juni

Cu cei bătrâni
Eșirămă în câmpulă mare, 
C’am în răsărită de sore, 
Și pămentulă măsurarămă 
Măsurarămă și-lă ararămă :

Joile 
Văile, 
Miercurile 
Gropile,

Că așa ne erau locurile !...
După celă ararămă

’Lă gi'ăpai'ămă
Și grâu curata semenarămă :

Grâu de veră, 
Făr’ secară,

Se resară ’n primăveri!....
Hăi! Hăi!
Trosniți, măi! —

Nu e acesta, de câtă o poesiă im- 
provisată după spiritulă lumei de aură 
ală gintei italice. Ce e mai de folosă 
aici pentru Români se sciă. E aceea, 
că plugulă e ună argumentă puternică 
ală originei sale romane. Cum-că e ar
gumentă, denotă mai apriată cultulă, ce 
l’a avută elă la străbunii noștri, și cul
tulă ce’lă are și adl, la noi, la străne
poți. — Este plugulă ună simbolă ală lui 
Saturnă, alu vechiului rege și deu ală La- 
iiului, der fieu de sdre și fiâu de agricul
tură și sâmânăturl; precum și a muierei 
sale Ope (Ceres). De aci în serbarea seu 
în colindarea cu plugușorulă se amin- 
teșce începerea Satumalieloră la Romani 
căci erau serbătorite pe la anulă nou! 
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prin cele dise aici așO. reuși a delătura 
tote nedumeririle basate ale comitetului, 
preste tată nu'ml ținti de datorință a 
cerceta și mai departe ce succesă va ave 
acesta. mă semtii însă silită a esprima 
iu modula cela mai determinata, că 
n'am nici o plăcere a mă lăsa în dis- 
cusiunea acestui obiecta, nici că voiu 
mai tolera să mi-se contradică disposi- 
țiuniloră ordinului meu de sub Nr. 285— 
1886 13 Februarie, precum și a altora or- 
dinațiunl, pe basa cărora școlele din ces- 
tiune fiinda despoiate de caracterula lord 
confesionala de mai nainte, au fosta 
decretate ca școle comunale fundaționale, 
în urma cărora, conforma dreptului meu 
de comisara reg. și pe basa §-lui 147 
ală art. de lege XXXVIII din 1868 
ordoiiu după cum urmeză:

1) Toți învățătorii și tote învăță- 
torele dela școlele elementare fundațio
nale sunta datori a se face membri or
dinari ai „Reuniunei învățătorescl din 
comitatulă Bistrița-Năsăudă, începândă 
din 1 Ianuarie 1888.

2i Comitetula este datora a detrage 
câte 2 fl. din salariula ce-la are să-la 
primescă fiăcare învățătoră cu 1 Aprilie 
a. c., care sumă o va înainta, ca taxă de 
pe anula acesta, la mâna d-lui învăță
tora dela șcdla poporală elementară rom. 
cat. din Bistrița Hechler Ignâcz, care 
este cassard aid numitei reuniuni, eră 
chitanțele primite despre aceste sume să 
le înainteze la mâna mea pănă la finea 
liniei lui Aprilie.

Acesta ordind alu meu să-la împăr- 
tășescă în copiă completă prin senatele 
respectivelora școle tuturora învățători- 
lora spre a se conforma întru tote dân- 
du-le totodată o îndrumare destula de 
clară pentru de-a lua parte activă la 
tote lucrările reuniunei.

Spre a ocoli orl-ce greutăți obve- 
niente prin acesta îți comunica, că sta
tutele susă atinsei reuniuni suntd depuse 
la directorula școlei elementare de statu 
din Rodua vechiă Dionisie Bedo, ca pre
ședinta de facto aid reuniunei, unde le 
p îte inspecta ori și cine cerândă orl-ce 
informațiune despre acele, pănă ce în 
ide din urmă voră fi tipărite și împăr
țire între toți membri reuniunei.

Fiind-că reuniunea se sub-împarte 
în 3 filiale, anume: 1) filiala din Bis
triță, 2) filiala din Șieuld mare și 3) fi
liala din Rodna vechiă, de aceea eu 
ordonu să se adnexeze la filiala din Bis
triță învățătorii dela scola fundațională 
poporală din Năsăudă: Ioana Jarda, Pe
tru Tofand. lacoba Popa, Clemente Gri- 
vase, Iuliu Popă, Iosefina Fuchs și Va
leria Popa ; mai departe Ioana Drăgaml 
și Macedonă Manii dela scola elemen
tara fundațională pop. din Zagra, precum 
și 1. Mironă și Al. Pop dela scola ele
mentară fundațională pop. din Telciu, îm
preună cu Iacobu Onea, Eliseu Dând, 
Ilariu Bosga și Pauld Beșa dela scola 
elementară fundațională popor, din Bor- 
go-Prundd. învățătorii dela scola ele
mentară fundațională popor, din Sânge- 
orziulu românescu, Mihailă Domide și 
Eremia Sorobetea, ordond să se alăture 
la filiala din Rodna vechiă, în timpd 

ce învățătorii scolei elementare funda
ționale popor, din Monor: Isidor Titieni, 
Eremiă Tahis. Vasiliu Onigașd și Ignat 
Seni voră aparține filialei din Șieulă- 
mare.

Acestd ordind l'am împărtășită pen
tru o strictă evidență și inspectorului r. 
aid comitatului. Basatd pe informațiu- 
nile acestuia, câtd și de altă parte pe 
esperiențele mele proprii, am cea mai 
firmă convingere, că susd amintiții învă
țători cu mare bucuriă se vord folosi de 
acestă ocasiune în interesuld cultivării 
lord proprie, mai departe zeluld lord de 
pâu’aci, interesuld celd viu față cu cliie- 
marea lord, precum și cualificațiunea fru- 
mosă de specialiști: tote aceste mă asi
gură pe deplind, că ostenelele domniei 
lord vord ave succesuld doritd. Deci 
aflu de prisosd de a le mai atrage aten
țiunea la urmările ce ard pute să-i a- 
jungă la casd decă ar absenta dela șe
dințele reuniunei, și cu atâtd mai puțind 
credd a face acesta cu câtd participarea 
la ședințe nu este împreunată cu jertfe 
materiale, cari de altmintrelea s’ar înfă
țișa ca o procedere neînsemnată înain
tea aceluia, aid căruia sufletd doritord de 
progresd ar fi constrînsd a suferi vre-o 
scădere în cele spirituale.

Cu acestă ocasiune viu a da espre- 
siune viuă convingerii mele, că de si
gură nu a fostd vina mai susd lăudați- 
lord representanțl ai instrucțiunei popo
rale, că pănă acum n’au pututd să între 
în cerculd, din care să-și fi pututd scote 
nouă și prețiose idei pentru cariera cea 
nobilă a lord, și se-șl fi pututd înmulți 
și mai tare cunoscințele și esperiințele 
lord pe terenuld ce-ld ocupă.

Iu acestă convingere am datd ordind 
inspectorului școlară de a-i urmări pe în
vățători cu atențiune deosebită, făcen- 
du’ml din când în când și raportă des
pre esperiințele sale în acestă direcțiune.

Despre resultatele procederii Prea 
onoratului comitetd administrativă, sub 
pedeapsa responsabilității personale, aș
teptă raportă pănă la finea lunei lui A- 
prilie a. c.

Bistrița, 21 Februariu 1888.
Br. Banfty, m. p. 

fișpanu și comisarii regescu.

Alianță cu Anglia.
D-ld Stead, cunoscutulu redactară 

alu (liarului englesu „Pall Mali Gazette“, 
vorbesce în colonele diarului său despre 
o alianță între Anglia și Rusia. Stead 
a pusă cu mare plăcere în vederea com- 
patrioțilord săi englesl propunerea gene
ralului rusă Annenkov de a se împărți 
frățește Afganistanulă între Rusia și An
glia. Eld a avută și o audiență la Ța- 
ruld Rusiei și se dice că sub influența 
impresiuniloră ce și le-a câștigată din 
acestă audiență a scrisă articululd, din 
care reproducemă aci următorele;

„Țaruld, precum se scie, voesce să 
trăescă în înțelegere cu Anglia. Decă 
Rusia, Germania și Anglia voră ține la 

olaltă, atunci pacea lumei va pute fi pă
zită. Decă Anglia va lega prieteniă cu 
Rusia, e probabilă că și Germania se va 
uni cu ele, pentru-că scopulă politicei 
mai nouă a principelui Bismark a fostă, 
ca pe Anglia să o ațîțe în contra Rusiei 
și pe Rusia să o ațîțe în contra Angliei. 
Puterea unei legi de pace ruso-anglo- 
germane ar fi grozavă de mare; Austro- 
Ungaria nu se pdte mișca din locd fără 
Germania, er Franci a nu pote face ni
micii fără de Rusia.

O alianță triplă ca acesta, în care 
Germania și Rusia s’ar uni cu Anglia 
cu nisuința de a susține pacea, ar face 
imposibilă isbucnirea răsboiului și acesta 
este scopulă Țarului Alexandru. Că ore 
Țaruld îșl va pute ajunge acestă scopă 
ori nu, acesta nu depinde dela eld, ci 
dela Anglia“.

Câtu costă înarmările Franciei?
Se scie, că susținerea păcii costă 

enormă pe puterile europene, er între 
acestea pdte primulă locd îlă ocupă 
Francia, care dela 1871 încoce numai 
pentru procurarea armamentelord mai 
nouă, pentru noua organisare a armatei 
și întărirea liniilord de apărare a ehel- 
tuitd două miliarde 243 de mii, fără a fi 
socotite în acestă sumă și cheltuielele 
ordinare.

Acestă colosală sumă de bani, după 
cum arată Gaulois, se împarte astfeld:

Pentru artileriă 1184 milione, pan- 
tru trupele tehnice, pentru clădiri și 
pentru întăriri 650 milione, pentru îm
brăcăminte și pregătiri de tabere 75 mi- 
lione, pentru remontări și altele 29 mi- 
lione, pentru asigurarea stării sanitare 
19 milione, pentru depositulu armatei 
12 milione.

Când s’au făcută însă primele bu
gete pentru scopurile acestea, nici nu 
visau Francesii despre puscile Lebel, 
despre bombele melinit, păturile beton, 
cari potă să resiste cu mai multă tena
citate chiar decâtă așa disele turnuri 
panțerate. Aceste invențiunl au costat’o 
pe Francia alte 370 milione, dintre 
cari: pentru tunuri de tabere 20 mi- 
lidne, pentru tunuri de cetăți 29 mili
one, pentru tunuri de porturi 9 milione, 
pontru tunuri de asalturi 44 milione, 
pentru arme de mână 100 milione, pen
tru pusei 30 milione, pentru fortificații 
la frontiera ostică 41 milione, pentru 
fortificații la frontiera sud-ostică 16 mi
lione, pentru deposite de prafă de pușcă 
36 milione, pentru clădiri militare 30 
milione, pentru unele întăriri la îmbină
rile rîurilord 3 milione.

După unele declarări ale ministra- 
J

lui Freycinet nici aceste sume nu simtă 
de ajunsă și guvernulă va cere pentru 
anulă 1890 încă o sumă de 620 milione 
pentru scopuri militare. Astfeliu pregă
tirile de răsboiu ale Franciei dela 1871 
pănă la 1891 voril costa 3 miliarde 333 
milione. _________

SCIRILE BILEI.
„Kolnische Zeitimg“ aduce scirea, 

că în loculă ambasadorului austro-ungar 
din Londra, conte A. Kurolyi, este de
numită contele Wolkenstein, actualulu 
ambasadoră din Petersburg^, er acesta 
va fi înlocuită la ambasada din Peters- 
burgă prin SzOgyenyi Marich jun. Tot
odată ambasadorulă conte Chotek din 
Bruxela va fi înlocuită prin actualulă 
ambasadoră din Belgradă, contele Klie- 
venhnller.

** *
Pertractarea de comassare in Feldi- 

dra s’a ordonată din nou pentru diua 
de Joi, 12 1. c.

O foiă francesă istorisesce dela 
serbarea iubileului din Bologna următo- 
rulă episodă: In diua înainte de festi
vitate s’au fostă efectuită împărțirea dis- 
cursuriloră festive. Deorece s’au fostă 
insinuată forte mulțl representanțl de ai 
stateloră streine, s’a decisă, ca din fiă
care stată numai câte unulă să vorbescă 
și fiăcare discursă să nu țină mai multă 
de 3 minute. Câtă privesce pe Austro- 
Ungaria, s’a decisă, ca numai un singură 
oratoră să vorbescă și s’a trasă sorte 
pentru de a se hotărî, că Austriacă ori 
Ungară are să fiă acelă oratoră. Sortea 
a cădută pe Ungaria, în numele căreia 
a și vorbită apoi profesorală dela uni
versitatea din Clușiu Dr. H. Finâly. 
Austriacii însă au protestată și a trebuit 
să se dea cuventulă și unui oratoră aus
triacă.

** *
Dlă Al. Pâcleanu, prefectulu jude

țului Buzău din România, întoreendu-se 
dela lucrările pentru delimitarea grani- 
țeloră între România și Transilvania, 
și trecendă prin comuna Satulungă de 
lângă Brașovă, a dăruită pe seina scolei 
române din acestă comună 1000 de lei. A- 
cestă nobilă și generosă faptă nu mai 
are lipsă de comentară.

ț.* i
La băile din Tușnadă se află cu to

tală 171 persoue. Intre acestea din 
România abia se află vre-o 5 familii con- 
stătătbre din vre-o 17 persone, tote din 
Bucurescî. *A M

In însemnata cestiiuie a rcscumpără-

Mâne anulu se ’noieșce: 
Plugușorulu se porneșce, 
Și :ncepe-a colinda 
Pe la case a ura: ș. a.

Cultuhl plugului la Romanii antici 
era mare. Cu privire la lucrarea pă
mântului cu pluguld erau introduse așa 
disele serbătorl „paganalia1- ; rugăciuni și 
cultu pentru semănăturile de tomnă, cari 
adecă erau finite când pluguld se punea 
în unu parii la ordihnă, pănă în primă- 
veraviitore, care începea eră cu altd cultd 
totd privitoru la plugd și agricultură 
(dapalia.) Când se începea eșirea plu- 
guriloru se recitau rugăciuni pentru pri
mirea sacrificieloru aduse Cererei și lui 
Pellus, invocându-se ajutorulu lord pen
tru prosperitatea semănăturilord. Ba Fla- 
minii afurisau chiar paserile stricăciose, 
șorecii, furnicele, gândacii, sobolii, grin
dina etc. privite ca dăunose semănătu
rilord , bună-minte cum se află la noi 
la Români rugăciunea St. Trifonă în astă 
privință, pe care unii preoți o cetescu 
cănii esă la hotartl pe la Bosalii cu i- 
conele.

Erau deră serbătorl și ceremonii 
pentru iubitulă naralm“ , și acestea tre
buiau se fiă, căci spada și pluguld erau 
mândria și predilecțiunea Romanului, prin 
cărl eld se destingea de alții. Plugări- 
tuld nu era urîtă Romanului. Erau u- 
rîte înaintea lui alte ocupațiunl, ce le nu

mia „ars sordida1' și de cari se ocupau 
alte popore. O trăsătură pănă adl în 
caracterulu naturei româneșcl la noi, la 
Români, și cliiar o înăscută aversiune a 
poporului nostru pentru alte ocupațiunl, 
cu cari se ocupă alte popdre. Elă pre
feră plugăritulă înaintea ori cărei măies
trii, chiar și înaintea școlei.

Așa a fostă la vechii Romani, așa 
e la noi. In întrega lume antică erau 
în sunima honore ocupațiunile aceste. Să 
luămu tipulă poporeloru vechi culte și 
vomă vede, de pildă, la Romani pentru 
bărbați plugulă, economia viteloră, a stru
gurelui; er pentru femei torsulă, țesutulă 
și cusutulă ca principalele ocupațiunl. Au
gustă purta cămașă țesută de împără- 
tesa sa. Țesutulă și torsuld erau ocupa
țiunl nobile; ele erau practicate de fe
meile cele mai de frunte. Aratulă (plugul) 
putemd dice, că a fostă mai întâiu la 
Greci, Egipteni, Romani și la alte po
pore cu dre-care civilisațiune. Der Ro
manii în primulă locă au practicată arta 
aratrului, cum diceau ei. Și acestă artă 
apare în cea mai obscură anticitate. 
Ovidiu, în ale sale „metamorfose“, ne 
spune că în perioda de aură a lumei nu 
era lipsă de aratru (Mox etiam fruges 
tellus inarata ferebat), der în etatea cea 
de argintă, când lumea se guverna de 
Joe — aratruld a fostd în vigore, cum 

cântă tatu Ovidiu la cartea I a Meta- 
morfoseloră sale:

„Semina tum, primum longis Cerealia sulcis 
„Obruta sunt, pressique jugo gemuere juvenci11

Câte popore barbare nici nu’șl a- 
duceau aminte de aratru, cum erau 
Sciții, Sarmații, Germanii vechi, cari, ca 
Nomadii, trăiau unii din vânată. unii din 
lapte, alții din pescuită și fructe. Se 
înțelege de sine, că la poporele agricole 
nici țplugulă nu a fostă perfecționată 
așa cum este astădl. In țările meridio
nale fiindă pământulă mai năsiposă și 
friptă seu coptă de radele sorelui, plu
gulă a putută fi de-o invențiune câtă de 
primitivă. Astădl în Palestina chiar plu- 
gulă nu are fierulă celă lată, elă constă 
din unu lemuă curbă a cărui parte an- 
terioră provăcjută cu fieră se bagă în 
pămentă, er cea posteriorâ se ține cu 
mâna. Chiar și în România aratulă e 
cu multă mai ușoră ca aici la noi în 
Ardelă. Pe când la noi se înjugă câte 
4, 6, 8 boi la ună plugă, în Moldova 
ară încă și câte cu unulă.

Nu putemă însă dice că d. e. Ro
manii antici pentru natura terii lorii s’ar 
fi ocupată cu agricultura. Plugulă la 
Romani a fostă ună clementă de cultură; 
chiar de n’ar fi fostă ei în Italia, ci în 
altă locă, ei totuși s’ar fi ocupată cu 
plugăritulă, fiiudu odată culțl, ce se vede 

din acea împrejurare, că Dacia numai 
prin plugurile coloniiloră a fostă brăz
dată și multa timpă Dacia nu a cunos
cuta altă plugă, decâta pe ală loră, căci 
tate poporele ce o inundară erau mare 
parte nomade.

Și pămentulă acestoră țerl a fostă 
diferită de ală Italiei. Apoi ore alte 
popore cu climă rece și pămentă sterilă, 
ajungendă la cultură, n’au luata a mână 
plugulă? Cu câtă ună poporă îșllucră mai 
bine pămentulă și pune mai mare preță pe 
plugă, cu atâta măsură mai multă în 
cultură și încă mai alesă acelă poporă. 
care locuiesce în țeră mănosă și posede 
ună rodă binecuvântată de natură și de 
Dumnedeu. Căci pămentulă niciodată 
nu se pote prețui de ajunsă, și așa nici 
plugulă, elementulă de cultură ală po- 
poreloră și în specie ală poporului ita
lică. Plugulă și pământulă suntă o co
ntară pe care furii nu o potă săpa și 
moliile nu o potă strica! Și acestă ade- 
vără pre bine l’a îuțelesă străbunii noș
tri și elă ne pune în vedere și patrio- 
tismulă loru...! Esta modă ocupațiunea 
aratrului la Romanii din Italia a presu
pusă cultura lorii, care, cum scimă cu 
toții, o au și avuta.

Tocmai pentru că aratrulă la stră
bunii noștri era ună elementa de cul
tură și ună miedă de traiu, i se și da 
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rei regalielorii se voră ține, precum se 
anunțe, la finea luuei acesteia conferențe 
în ministeriulă de finance, la care voră 
lua parte și representanțl ai ministeriu- 
lui de eomerciu. justiția și de interne. 
După acesta va urma o anchetă, la care 
voră fi invitați și esperțl.

* A 3ÎC
Pagubele causate în viile din jude- 

țulă Putna, în România, în urma grin- 
dinei din 19 Iunie v. c., se urcă, după 
cum scrie „Frăția", la peste 500.000 lei.

* * *

*) Căocia=ferăria.

„Monitorulă oficială din BucurescI 
publică noulă regulamentă ală facultății 
de teologiă de acolo, aprobată de M. S. 
Regele. Amintimă numai, că în orele 
libere studenții facultății de teologiă vor 
trebui să asculte cursurile facultății de 
litere, er studenții din anulă IV dreptul 
romană. Cursurile dureză 4 ani. Pentru 
înscriere la acestă facultate se cere, ne
apărată diploma de maturitate.

IntemplărT diferite.
Bandiți în munți. La începutulă a- 

acestei luni trei bandiți năvăliră asupra 
tinerului păstoră Nicolae Bădilă, care 
păscea o turmă de 400 de oi în munții 
Negoiului, în partea așa disă Valea Se- 
recelului. Pe bietulă păstoră îlă bătură 
pănă ce îșl pierdu consciința de sine, a- 
poi îlu aruncară pe jarulă încă nu de totă 
stinsă ală focului, unde fu aflată de nisce 
gendarml. Nefericitulă abia a 4-a di îșl 
veni în fire. Bandiții luară din turmă 
vre-o 80 de oi, dintre cari 39 au fostă 
aflate de gendarml. Dintre 3 iudividl 
suspecțl, cari au fostă prinși și duși la 
înfățișare înaintea păstorului, unulă a 
fostă recunoscută de păstoră.

Au vrutil se joce feciorii din Visuia 
de Câmpiă și au și tocmită pe țiganulă 
Boca Janos ca să le cânte cu cetera. 
Boca, după ce a luată arvuna, a soco
tită că ar fi mai bine să se ducă în să
tulă din vecinătate se-șl caute ună câș
tigă mai bună, și cu gândulu acesta s’a 
și dusă, socotindă că decă va eși din 
satulu lui nu-lu va mai pute prinde nici 
ună pămentenă, der s’a păcălită, căci 
feciorii din Visuia n’au vrută nici de 
cum să se lase înșelați de ună țigană. 
S’au dusă după elă, l’au prinsă și l’au 
adusă cu puterea îndărătu, în sătulă lui. 
Dada s’a supărată forte și a declarată, 
că de „musai" elu nu vre să cânte cu 
cetera. Feciorii încă n’au luată lucrulă 
acesta de glumă și mi l’au bătută ai 
grasă. A ajunsă lucrulu la judecată. 
Feciorii au fostă pedepsiți, ce-i dreptu, 
der nici dada n’a rămasă scutită de as

primea legei, căci judecătorii l’au con
damnata la 4 luni de închisore. Nu din 
pricina aceea l'au condamnata pe Boca 
Janos pentru-că a răbdata bătaiă, ci pen
tru că s’a descoperita, că lui i s‘a data 
o scrisore cu bani s’o ducă la una domn 
er ela, „pentru ca sa nuseperdă banii" 
a socotita să vendă scrisorea jidovului 
pentru mâncare și beutură. Cum a so- 
cutită așa a și făcuta. Acum șede Boca 
la recore.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Wiesbaden, 10 Iulie. Episcopul» 

Dimitrie a încercată timpu de trei 
cjile înzadară de a primi audiență 
la regina Serbiei. Vecțendu că nu 
vre se-lă primescă a presentată 
în scrisă reginei propunerile sale. 
Regina respunse totu în scrisă, 
că nu recundsce ca competente si- 
nodele serbescl de a decide în ces- 
tiunea căsătoriei sale. După ce 
Regina a primită în principiu pro- 
posițiunile făcute ei, în urmă a 
fostă înfluințată de panslaviști ca 
se refuse propunerea Regelui ca 
consistoriulă să pronunțe necon
diționată divorțulă. Ministrulă de 
resboiu va duce cu sine în orî-ce 
casă pe prințulă de coronă la Bel- 
gradu. Episcopulă Dimitrie a ple
cată după ce Regina n’a vrută se-i 
dea audiență.

Berlinu, 10 Iulie. — Detaiu- 
rile privitore la prima întâlnire și 
salutare între cei doi monarch!, 
ce va ave locă pe mare, suntă deja 
stabilite.

Parisîi, 10 Iulie. — Cea mai 
de aprope măsură a guvernului 
germană în Alsația-Lotaringia va 
consta în forțarea proprietariloru 
de păm^ntă trances! de a-ș! vinde 
moșiile de acolo.

Drepta din cameră șl-a amâ
nată din nou interpelarea asupra 
scrisorii contelui de Parisă.

Bruxella, 10 Iulie. — Guvernulu 
belgiană negocieză cu fabrica de 
arme din Stiria pentru liferația 
de 200.000 puse! sistemulă Mann- 
liclier.

BucurescI, 10 Iulie — La alege
rile comunale în laș! a căcjută 
partida fostului guvernă, cu tote 
că se aliase cu radicalii și so
cialiștii.

România la Esposițlnnoa flin 1889.
Multă mesca Româniloră pentru buna 

primire ce au făcuta apelului meu. Le 

anunța că acum participarea României 
la Esposițiuuea din 1889 este asigurată 
și că în curendă constituirea comitetu
lui naționala va fi definitivă.

Din tote părțile locuite de Români 
primescă felicitări și aderări. Agricultorii 
mari și mici, industriași de totă felula 
mari și mici, artiști, comercianțl etc. îmi 
scrisă spre a ’ml arăta dorința lora de 
a espune și spre a ml cere deslușiri. 
Neputendă răspunde fiă-căruia în parte, 
recurgă la ospitalitatea pressei spre a 
le răspunde colectivă prin următorulă

Avisii.
Toți aceia cari dorescă a espune să 

continue a ml arăta obiectele ce voiescă 
să espună și să nu se preocupe de alt
ceva decâtă de pregătirea loră pănă la 
1 Decemvre viitoră celă mai târdiu. Eu 
înscriu pe toți aceia, cari îmi esprimă 
dorința de a espune, pentru ca îndată 
ce comitetulă va începe a funcționa, să 
li-Se trimită o circulară cuprindendu tote 
condițiunile de admisiune.

Nici ună obiectă nu va fi acceptată 
în Palatulă Esposițiunii înainte de 1 
Ianuarie 1889. Der espunătorii români 
nu se potă adresa de adreptulă Admi- 
nistrațiunii Esposițiunii care nu comu
nică decâtă cu comitetulă națională. 
Acestă comitetă se va însărcina cu es- 
pedarea tuturoru obiectelorfi de prove
niență română din țeră și pănă la 
Parisă.

P a r i s 0, Iunie 1888.
Alexandru Ciurcu

2~29, Foubourg St. Honorâ.

Petrecere.
Reuniunea „Pompieriloră voluntari" 

din Poiana va arangia o „Petrecere de 
veră,“ Joi în 12 Iuliu n. c. în loculă nu
mită „Ghilghiu" în comuna Poiana.

ContribuirI benevole în favorulă 
reuniunei se primescă cu mulțămită și 
se voră cuita pe cale publică.

Poiana, 21 Iunie v. 1888. 
Comitetulit.

DIVERSE.
Monumentulfl din Calafatu. Pe lo

culă unde, în anulă 1877, se afla bate
ria Carol ii 1, se găsesce astădl ună mo- 
numentă măreță, în a cărui petră fun
damentală — pusă acum 2 ani de M.M. 
L.L. Regele și Regina — pe lângă liri- 
sovă, s’au mai depusă decorațiunile, me
daliile și monedele României. Monu- 
mentulu se compune dintr’ună.pedestală 
și o piramidă, cioplite ffumosă, din două 
blocuri de petră și are o înălțime de 
7 m. 60 cm., er ornamentele suntă de 
metală bronzată, înfățișândă: Aquila ro

mână, țiuendă crucea în ciocă și avendă 
aripile întredeschise pentru sboră. spre 
Vidină, aședată pe ună globă pe verfulă 
piramidei. Două corone și două table 
cu inscripții suntă aședate pe cele patru 
fețe ale pedestalului. Inseripțiunea de 
pe tabla principală este următorea: 
„Deschisus’a foculă asupra cetății Vidi- 
nului de bateria Carolă I Trei obusurl 
turcești spărgendu-se în apropierea Dom
nului României Carolă I.u

Er pe partea opusă a monumentu
lui, tabla portă inseripțiunea: „In a- 
mintirea bombardării Vidinului în 17 
Maiu 1877.

Escroci. Poliția din BucurescI a 
isbutită, spune „Epoca", să pună mâna 
pe o bandă de escroci din cei mai în- 
drăsnețl. Acestă bandă este compusă din 
7 individl și o fată de 20 de ani. Ei 
operau în modulă următoră: Unulă din 
ei căuta câte ună omă mai simplu, pe 
care îlă făcea să credă, că cunosce o 
femeiă, care îlă pote îmbogăți făcen- 
du-lă să descopere o comoră. După ce 
se învoia eu densulă, îlă lua și-lă ducea 
la fata susă memorată pe care, hypno- 
tisând’o, o făcea să spună numirea unui 
locă și cantitatea baniloră ce se află în 
amintita comoră. Capulă acestei bande, 
unu individă numită George Dan, are, 
se dice, o putere de a hypnotisa, care 
întrece pe aceea a lui Donato și Pikman. 
Mijlocele de a storce banii dela cei lesne 
credătorl, de care se servea acestă in
dividă, suntu forte multe. Așa densulă 
adormea pe celă ce voia se-lă fure și’i 
lua toți banii din busunară. Ancheta 
începută se crede, că va descoperi multe 
lucruri curiose.

din 9 Iulie st. n. 1888.
Renta de aură 4%................................102.05
Renta de hârtiă 5°/0................................. 87.70
ImprumutulU căiloru ferate ungare . 151.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostti ungare (1-ma emisiune) . . 97.70
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostil ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare..............104.70
Bonuri cu clasa de sortare .... 101.70
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 101.75
Bonuri cu cl. de sortare.........101.50
Bonuri rurale transilvane.........101.30
Bonuri croato-slavone..............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

unguresc!!........................................ 100.60
Renta de hârtiă austriacă .... 81.40
Renta de argintii austriacă .... 82.65
Renta de aură austriacă...................... 112.85
LosurI din 1860   139.76
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 875.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 301.75
Acțiunile băncei de credită austr. . 310.50
Galbeni împărătesc! ....................... 5.91
Napoleon-d'or!..................................... 9.90
Mărci 100 împ. germane................... 61.20
Londra 10 Livres sterlinge .... 124.90

Editoră și Redactară responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

cea mai mare atențiune și onore. S’au 
introdusă sacrificie, ceremonii și rugă
ciuni pentru Deii aratrului și ai agriloră 
romani, atâtă când pentru prima dată 
în anu plugulă se scotea la câmpă să 
are agrulu, câtă și atunci când erau 
gata sămănăturile de tomnă.

Totu așa Românulă, în diua când ’i 
ese plugulă din curte ânteia datăprimă- 
vera, — îlă afumă cu tămâie sânțit.ă; boii 
îi stropesce de trei ori la piciore și corne 
cu aiasmă și în unele părți dimineța pună 
în unu blidu ună ou sdrobitu, pe care 
îlă dau viteloru de plugu. Care țărână 
pote să iesă mai de timpuriu seu mai 
înainte cu plugulă, primăvera, acela crede 
că se va face omu mai avută, er agrii 
voru fi feriți de grindină și holdele de 
paseri. Der și glia dintâiu, brăzdată de 
plugulă celă dintâiu eșită primăvera, o 
ieu babele naibii pentru farmece. Când 
adeca vreu ca cutare fată să fiă la horă 
totă înainte și în mare vacjă, îi dau ună 
grundișoru din glia cea dintâiu tăiată cu 
fierulă plugului. în unele locuri la Buna
vestire, când se afumă pomii și se face 
focă în grădină, cu acea ocasiune se a- 
fumă și plugulă și vitele de jugu.

Țăranulă română ajunsă la câmpu, 
îșl face odată trei cruci, dicendă : Domne, 
Domne! Dă Domne rodă multă și sănă
tate ! Aci flăcăuașulă, arândă și mânând 

boulenii, începe a fluera cânteculă plu
gului c’ună tonă doinică și pătrundătoră. 
Aci pe câmpă întelnesce Românulă pa
sările de primăveră, cari se ’nveselescu 
vedendu pe țărână cu plugulă; ele ciri- 
pescă totă diua pe lângă brazda plugu
lui și Românulă singură scie ce dicu ele 
și ce cântă; elă dice că dică și cântă:

CicI veră, veră !
Pluguri multe pe hotară: — 
Pe hotară plugurele 
Și pe prisme căerele... 
CicI, cici veră! — — —-

Și când aude Românulă acestă cân
tece, nici nu mai gândesce la morte. Ei, 
— der peste câtva timpă elu aude și 
cuculu, vede ciocârlia, aude priveghetorea, 
mierla și alte pasări, pe cari elu, numai 
elă, ca plugarii le aude.

Și așa poporulu nostru totu cu voiă 
bună și în concertulu pasăriloră îșl ară 
moșiora sa pănă când finesce cu arătura 
de primăveră: după care începe ogorulă, 
întorsulă și în fine semănătura de tomnă, 
după care îșl pune și elă plugulă la o- 
dichnă, ca vechiulii Pomană, se dărmă pănă 
în primăveră, căci acum dorme și agrulă 
seu sub haina cea albă ce i-o întinde a- 
priga iernă.

Vivant agricolac! s. p.s.

Olxi-u.it-o.ri poporale,
culese de Iuliu Molăoranit.

(Fine.)
Precistă, domnă alesă, 
Mai du-me odat’ acasă.
Se’ml mai vădă eu părinții 
Și să vorbescă cu denșii!

%
Când de-acasă am plecată 
Diua bună ml-am luată 
Dela toți pomii ’nflorițl 
Dela dulcii mei părinți: 
Dela grădina cu flori

' Dela frați, dela surori:
Dela uși, dela portiță,
Dela dulcea mea drăguță;
Dela firă de mută tore,
Dela draga ședătore;
Dela struță de busuiocu,
Dela feciorii din jocă;
Dela struță de tămăiță, 
Dela fete din uliță.
RămenețI toți sănătoși,
Ca bujorii de frumoși: 
Să fiți tote sănătose, 
Ca rujile de frumose!

*
Maică, când m’ai legăuată, 
Maică, rău m'ai blăstămată, 
In legănă ml-ai pusă neghină 
Să nu am în veci odihnă, 
Și sub periniță spini, 
Să trăiescă între străini...
Săracă străinătate,
Multă ești fără direptate ; 
Cunjurai țările tote 
Și de bine n’avu parte!
Frunclă verde de saseu

Cum n’a bătută Dumnedeu 
Căocia*)  din Brașeu
Care face foriecile 
De reteză perurile.

*
Vai de cine e regutu, 
Mă-sa de ce l’a făcută?...
Nu-i mai trebue năcază
Ca închisă în v a r d ă - h a z ă ; 
Nici îi trebue durere,
Ca pe priciu legată în fiere.

*
Păseruică păsărea, 
Decă ești din țera mea,
Stăi să'țl scriu o cărticea 
S'o duci la măicuța mea; 
Spune-i maicei cu-adeveră, 
De mai are vr’ună fecioră 
Pună-i capulă sub picioră 
Să nu ducă-atâta doră;
Să mi-lă fi pusă și p’ală meu 
N’așă fi dusă atâta rău!
Cum am fostă blăstămată eu. 
Pușca'ml rode umerile 
Patrontașca pântecele, 
Ciacăulă sprâncenele, 
Boconcii piciorele.

*
Pănă-să la Nemțu’n slugie, 
N’am folosă de holteie.
Eu maică la mortea mea 
Nimica nu voiu ave,
Nice scânduri de sălașă 
Nice pânză pe obrază 
Numai morte cu năcază!
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torî și diverse ocasiuni, mai alesă funebralî, 
menunte și scirl 
e 4 fl. — pentru

AMICULU FAMILIEI, țliaru beletristică și enciclopedicfi-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 <ți 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
-— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațium din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturorG indivicțiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piaru bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 3‘/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 

’ ” ’ “ ’ ” p apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulă de a-
cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregu 
România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
iii linieri de probă se trimită gratisu ori-cui cere, 

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr. —Transilvania.

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

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

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

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

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

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

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

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

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

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

Hermană și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețuia 50 cr.

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulu 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. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popa Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

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

Colectă de recepte din economii, 
industrii, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vețătoriloră și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesora pre- 
parandiala. Prețuia unui esemplarâ cu 
porto flancata 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-una opa, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dăma mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloru ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețuia 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesora. 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 alțl cărturari români. Prețuia 
1 fl. 10 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri funebralî, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesora preparan- 
dială. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețuia unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculă mărgăritară sufletescn. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplară 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 esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosă. 
Prețuia unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


