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Cine amenință pe Sași?
(Articulu liiialu).

Brașovu, 11 Iulie st. v. 1888.
Sașii ardeleni suntu în raportu 

cu Românii și Ungurii puțini la 
numeru, abia vre-o doue sute de 
mii snfiete, der prin trecutulu lorii, 
prin cultura și bunăstarea loru ma
terială relativă mai înaintată, apoi 
prin aceea, că ei t'ormeză elemen- 
tulft preponderant^ în orașele din 
fostulă „fundu regescu“, er în 
deosebi prin împrejurarea, că iă- 
cendu parte din gintea cea mare 
germană, ei potu conta multu-pu- 
ținu la simpatiile și sprijinulu pu
ternicei Germanie, prin t6te aceste 
Sașii au fostă și suntă încă chiă- 
mațî a juca ună rolă însemnată 
în raporturile naționalitățiloră ne
maghiare față cu elementulă dom- 
nitoră.

Acesta o sciu și vedă prea bine 
Ungurii dela putere. De aceea 
șî-au dată și îșî dau cele mai mari 
silințe de a impiedeca ori-ce înțe
legere între Sași și Români, care 
ar ave de scopă îmbunătățirea sor- 
tei poporațiunei ardelenesc!.

Ei adecă îșî cjică cu dreptă cu
vântă, că o alianță strînsă a ele
mentului săsesc, care este preponde- 
rantă în cele mai de frunte orașe 
comerciale și industriale ale Ar
dealului, cu elementulă românescă, 
care afară de orașe este prepon
derentă în tote ținuturile ferii, es- 
cepțiune fâcendă numai ținuturile 
secuiesc!, ar pute se creeze guver
nului ungurescă mari dificultăți.

Ministrulă de instrucțiune Tre- 
fort a datu acum doi ani în par
lamentă viuă espresiune temeriloră 
de feliulu acesta cj’cendu, că Sa
șii ardeleni numai atunci ară pute 
se devină periculoși Ungurismului 
violentă, când ei ară încheia cu 
Românii ardeleni alianță, ocupând 
în acesta alianță ună rolă condu- 
cătoru.

De aici vine marea turburare 
ce cuprinde pe Ungurii dela pu
tere de câte ori pressa națională 
săsescă se pune pe teremulă co
mună de aperare alu naționalită- 
țiloru și de câte ori, fiă și numai 
la câte-o alegere comunală, ei fac 
causă conjună cu Românii.

...Sașii suntă puțini la numeră, 
ei se fiă der liniștiți, se-șl vedă 
de trebile loră, se fiă credincioși re
gimului și se nu-șl bată capulă 
cu sortea naționalitățiloră, care 
nu-i privesce. Sașii se fiă buni bu
curoși, că li se mai lasă atâta în- 
rîurință câtă mai au în adminis
trația comunală și se nu se plângă 
de asuprire prin foile germane. 
Ear încâtă privesce pe Români, 
aceștia suntă inimicii comuni ai 
Sașiloră și ai Unguriloră. Numai 
printr’o alăturare la Unguri Sașii 
potă scăpa de primejdia ce-i ame
nință cu cutropire din partea ele
mentului românescă. Dându-i aces
tuia înse mână de ajutoră în con
tra Maghiariloru Sașii îșî taiă 
crenga de sub pîcibre...

Eată în puține cuvinte esența 
tacticei ungurescl față cu Sașii 
ardeleni. E vorba ca Sașii se fiă 

terorisațl, aci amenințându-i, cu „pu
terea statului,“ aci spăriându-i cu 
elementulă românescă, care for- 
meză maioritatea poporațiunei în 
fostulă „fundă regescă“.

Din nenorocire, apucăturile 
Unguriloră dela putere găsescă 
brecare sprijină în vechile tradi- 
țiuni ale politicei săsesci, care a 
fostă condusă de mare neîncre
dere față cu Românii.

Și astfelă li s’a ușurată și li 
se ușureză Unguriloră dela putere 
de a-și urmări nestinghiriți planu
rile loră destruct ore, despre a că
rora țintă finală astăcji nici Sașii 
nu se mai îndoiescă, der față cu 
care ei nu cuteză a întreprinde 
nimică seriosu și în adeveru po
litică.

Se fiă bre totă numai frica de 
Români causa, pentru care Sașii 
ardeleni și astăcji îșî caută refu- 
giulă și scăparea numai în multă 
dorita împăcare cu guvernulă un
gurescă ?

Nu vomă anali sa mai de aprope 
acesta întrebare, der trebue să re- 
venimă la obiectulu dela care amu 
pornită și care privesce alegerile 
comunale întâmplate (filele trecute 
în Brașovu și faptulă că aici în- 
tr’ună cercă Sașii și Românii coa- 
lisați au învinsă pe c.andidații Un
guriloră. Esaminândă puțină starea 
lucrului vomă înțelege mai bine 
adevărata valore a amenințăriloră 
ungurescl.

De ce facă atâta sgomotă foile 
ungurescl din causa compromisu
lui saso-română din suburbiulă Blu- 
măna, căci nu este casulă celă 
dintâiu că Sașii au votată împre
ună cu Românii în comune?

Lucru torte simplu. Pentru 
câteva săptămâni se va ține aici 
în Brașovu adunarea generală a 
Kulturegyletului din Ardealu. îm
prejurarea că Brașovulă tocmai a 
fostă alesă ca locă de întâlnire își 
are însemnătatea ei politică.

Au lucrată șoviniștii unguri din 
răsputeri în anii din urmă spre a 
spori și întări elementulă ungu
rescă din acestă orașă.

Guvernulă a înființată aici cu 
mari cheltuieli o mulțime de șcble 
unguresc!, deși Brașovulă nu era 
săracă de școle săsesci, românesc! 
etc.; apoi a adusă aici cete întregi 
de funcțiunari unguri.

Pe lângă aceștia au mai imi
grată în timpulă din urmă multe 
lamilii unguresc!, jidovesc! și ar
menesc!. In urma acesta speran
țele șoviniștiloru crescură în așa 
mare măsură încâtă de-ună timp 
încoce ei vorbescă pe față de cu
cerirea Brașovului pentru maghia- 
rismu.

Alegerea comunală din subur- 
biulu Blumăna, unde locuiescă re
lativă cele mai multe familii un
guresc!, le oferea șoviniștiloră bine- 
nevenita ocasiune de a inaugura 
cucerirea din vorbă. Eventuala 
loră invingere le-aru fi câștigată 
și o aureolă de gloriă față cu vi- 
itorea mare adunare a Kulturegy
letului.

Cu ajutorulă „păturei super- 
puse“ ei au sperată, că voră în

vinge. Ară fi și reușită decă nu 
se aliau Sașii cu Românii. Așa 
însă au fostă siliți se-șl amâne 
poftele de cucerire pe altădată.

De aici marea turburare a 
pressei unguresc!. De aici tân
guirile loiei guvernamentale din 
Clușiu, că Sașii își taiă crenga 
de sub piciore aliându-se cu Ro
mânii și părăsindă pe „aliații loru 
naturali! “

Dâr șoviniștii nu se dau îndă- 
rătă cu una cu două. Ei anunță 
de pe acum Sașiloră și Româniloră 
învingerea loră la viitorele alegeri 
în Blumăna.

Pănă atunci — își gândescă 
șoviniștii — d-lă Trefort va mai 
înființa câteva școle și alte așeză
minte ungurescl și noii profesori 
și împiegați voră da contingentulă 
de lipsă spre a câștiga maioritate 
Unguriloră.

Lucru de totă ciudată însă! Pe 
când se petrecă aceste față cu 
Brașovul, „Kolozsvar“ îi dojenesce 
pe Sași, pentru-că dau mâna cu 
„inimiculu comună11, <]icendu-le: 
„ în orașe stațl încă bine, der cu-o 
astfelă de politică deschideți li
beră cale infiuinței române, spre 
a întră în interiorulă orașe- 
loră“.

Acesta li-o spună Sașiloră toc
mai acei șoviniști, a căroră corifeu 
Gustav Beksics scriea anțerțâ în 
„Nemzet“ :

„Magliiarisarea trebue se se în- 
drepteze cu totă puterea asupra 
oșeloră deocamdată și numai după 
ce va fi terminată opera de ma- 
ghiarisare în orașe să se întinejă 
și asupra comuneloră rurale11.

Aceiași șoviniști le vorbescă 
Sașiloră de năvălirea elementului 
românescă în sate și orașe, cari 
se lăudau în aceeași foia, că prin 
imigrare și maghiarisare astăZl 
dincolo de Dunăre nu mai este 
nici ună orașă și nici ună orășelă 
curată nemțescă, că orașele Oe- 
denburg, Raab, Steinamanger, etc. 
suntă aeji orașe maghiare.

Ei bine, elementulă românescă 
din fostulă „pământă regescă“ s’a 
sporită și a înaintată în multe lo
curi, der amă voi se scimă decă 
a pășită undeva agresivă față cu 
Sașii și decă aceștia prin progre
sarea lui au pierdută ceva din 
capitalulă loră de poporațiune și 
de putere ce’lă aveau ?

Nu credemă că ni se va pute 
dovedi ună singură casă. Româ- 
nulu nu amenință pe nimeni, elă 
respectă drepturile, libertatea și 
înainte de tote legea și naționa
litatea conlocuitoriloră sfii de altă 
limbă.

Compatrioții noștri Sași se mul- 
țămescă lui Dumnecjeu, că locu
iescă împreună mai numai cu 
Românii, că decă în loculă aces
tora ară fi fostă Unguri nu scimă, 
Zeu, cum ar sta aZi elementulă 
loră în Ardelu!

întâlnirea împârațiloni.
Publiculă, ce a luată parte la pri

mirea împăratului în Kronstadt, a fostă 

forte numerosă; pe corăbii, pe țărmure 
și pe totă calea ce ducea la Peterhoff se 
adunară multe mii de omeni. In Peter
hof i s’a făcută împăratului Wilhelm o 
splendidă și cordială primire, damele fa
miliei imperiale și ale curții, cari aștep
tau pe împăratule Wilhelm, purtau ele
gante toilete deschise, împărătesa avea 
toiletă albă. La prândulă (dineulă) fa
miliară erau tote damele splendidă îm
brăcate. Musica a fostă condusă de c-a- 
pel-maisterul curții Fliege. Toasturi nu 
s’au ținută de locă.

In 19 sera în Peterhof s’a ținută 
unu mare Corso. Impăratulă Wilhelm a- 
vea uniforma interimistică rusescă, Ța- 
rulă, Țarevna și copii loră se preum- 
blau în trăsuri de venată și fură sărbă- 
resce salutați.

Impăratulă Wilhelm și prințulă E li
rică depuseră o splendidă cunună de 
aură în catedrală pe mormintele Țaru
lui Alexandru II și a soției acestuia. — 
Deputațiunile supu.șiloră germani în Ru
sia au fostă primite în 21 Iulie de îm- 
părată.

Intre Giers și contele Bismark a a- 
vută locă o lungă și neîntreruptă con- 
ferență. Bismark trimise la cancelarulă 
imperială depeșl amănunțite. Telegra
mele suntă șifrate. Se așteptă, că îm- 
păratulă Wilhelm va rămâne încă și 
Luni în Petersburgă, pentru a lua parte 
la onomastica reginei Olga a Greciei și 
a marei principese Olga, fiica cea mai 
tînără a Țarului.

După programă Impăratulă Wilhelm 
avea să petrecă noptea de 20 Iulie în ta
băra dela Krasnoje-Selo. In 21 dimin' ța 
avea să asiste la parada trupeloră de 
acolo și să cerceteză apoi și familia ma
relui duce Wladimiră, apoi pe marea 
principesă Alexandra Iosefowna și pe 
Regina Greciei. Eventuală Duminecă 
se va face visita. In 21 impăratulă era 
invitată la prândă la ambasadorulă Con
tele Schweinitz, unde avea să fiă primiți 
și representații coloniiloră germane, din 
locă și provincia. Duminecă dejună pe 
yachtulă „Hohenzollern,u er sera în Pe
terhof mare prândă de gală. Roîntor- 
cerea e fixată pe Luni.

*
Intr’ună articulă, ce tracteză despre 

întrevederea împăraților „Nor-oce Wrcmin- 
scrie: „Moștenitorulă împărațiloră Wil
helm I și Friderică III pote [fi sigură, 
că primirea ospitală din partea Țarului 
esprimă consensulă poporului rusescă, 
care a simțită destulă de bine, că ra
porturile ruso-germane în anulă din urmă 
deveniseră mai rele. In persona Țarului 
și împăratului Wilhelm II vădă Rușii 
pe „Iutemeiătorii păcii“.

Intr’ună altă articulă ^Noooie Wremia“ 
accentueză, că „Germania pote fi mândră 
cu Hota ei tînărău, și apoi dice mai 
departe: „Germania ar fi ajunsă prin 
cursulă ei naturală mai curendă seu mai 
târdiu la puterea ce o are acuma, fără în
doială, amiciția Rusiei însă a ușurată și 
a accelerată nisuințele Germaniei. Amin- 
tindu acestă împrejurare, noi nu voimă 
să ne răfuimă cu Germania; ci voimă 
numai să constatămă că principiulă fun
damentală ală Rusiei a fostă întotdeuna 
sprijinirea nisuințeloră naționale. Puterea 
Rusiei se arată în dreptatea ce o eser- 
ceză ea față cu alte popore, și noi nu 
dorimă alta decâtă ca cârmuitorii Ger
maniei să fiă cu aceeași dreptate față de 
lumea slavică. Vechia prietiniă cu Prii- 
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sianulă, cu întemeiătorulă imperiului ger
manii, îndreptățesce pe Rusia să spereze, 
că Germania va ti cea dintâiu, care va 
recunosce misiunea nostră, de a păși în 
fruntea lumii ruso-slave".

Se pote vede de aici că „Novoie 
Vremia" salută cu bucuriă visita împă
ratului Wilhelm, pe ambii împărați îi 
serbătoresce ca pe întemeiătorii păcii, 
ascrie însă crescerea puterii germane 
serviciiloră Rusiei, deorece dice, că ajun
gerea acestui scopii a foștii accelerată 
de amiciția Rusiei și că este speranță, 
că Germania va recunosce misiunea Ru- 
șilorii de a conduce întrega ginte slavică. 
„Vossische Zeitung" deduce de aci că 
drepții schimbă pentru amiciția rusescă 
se cere unii preță amăsurată. adecă Bul
garia. Cu privire la intenționata con
ducere a popdrele slavice de Rusia amin- 
tesce numita fdiă de Austro-Ungaria, 
care nu s’ar pute uita cu ochi buni la 
acesta.

*
„Fremdenblat" primesce din Berlină 

următorea semnalare a situațiunei: Pri
mirea cordială, ce’i s’a făcută împăratu
lui Wilhelmă în Petersburg întăresce 
cercurile politice Berlineze în credința, 
că ovațiunile aduse lui voră ave o bi- 
nefăcătore înrîurire și în cestiunl politice 
cari suntă la ordinea dilei. Ca unulă 
din cele mai îmbucurătore succese ale 
întelnirei monarchului se consideră aici 
absoluta isolare a partidei resboinice ruso- 
francese.

Diarulu francesă orleanistă „Soleil“ 
a disă, că călătoria împăratului germană 
este cea din urmă încercare de a împăca 
pe Rusia și este ună succesă ală diplo
mației rusescl, care va cere acuma de
tronarea prințului Koburg. Germania a- 
dauge „Soleil," va consimți la acesta, 
der numai în nisce condițiuni cari nu 
voru plăcea Țarului și’lă voră întări în 
hotărârea sa de a nu face concesiuni 
Germaniei.

La acestă articulă din „Soleil" ob
servă „Korddeutsclie Allg. ZtgU că poli
tica germană dela începută a protestată 
în sensulă tractatului de Berlină în con
tra aventurei prințului de Koburg și nici 
odată n’a legată de acesta vre-o condi- 
țiune față cu Rusia. Aceste condițiunl 
suntu o copilărescă invențiune. Tracta- 
tulă de Berlină, căruia i-a presidatu 
Germania, este obligatoru și ocupațiunea 
Koburgului stă în contradicerc cu princi
piile fundamentale ale acestui tractată.

întâlnirea monarchilom și Tnrcia.
O depeșă din Constantinopolă spune, 

că acolo domnesce ună sentimentă ge
nerală de nelinisce, causată de raportu

rile agențiloră turci din streinătate, re
lativă la resultatele posibile ale întreve
derii împăratului Wilhelmă cu Tarulă.

S’au dată ordine ca să nu se mai 
permită omeniloră din reservă de a lipsi 
dela depourile loră.

S'a ținută ună consiliu specială spre 
o examina situațiunea financiară a impe
riului otomană.

„Morning Postă" e informată, că 
se recomandă Sultanului să autoriseze 
crearea unoră bonuri pentru o valore 
de 1,500,000 lire cu 5 la sută și 1 
la sută amortisare.

Aceste bonuri ar; fi garantate prin 
escedentele venituriloră administrațiunii 
datoriei publice asupra sării, pescuitului 
și mătăsei etc.; ele nu voră fi puse în 
circulația, ci voră fi ținute în reservă 
de guvernă spre a face față obligațiu- 
niloră ce resultă pentru elă din contrac
tele sale relative la puștile Mauser, la 
tunurile Krupp, etc. Guvemulă va oferi 
aceste bonuri creditoriloră săi.

SCERiLE BILEI.
Din incidentulă mareloră manevre 

în anulă acesta, regimentulă de liniă 51, 
staționată în Clușiu, întregită fiindă cu 
batalionulă din Abrudă, va pleca în 16 
Augustă dimineța spre Turda, de aci 
va trece la Tergulă-Mureșului unde se 
va opri puțină. De aici va trece la S.- 
Sângeorgiu, unde se voră ține mane
vrele în primele dile ale lui Septemvre. 
In 11 Septemvre regimentulă se va re
inforce în Clușiu. Manevrele voră dura 
cu totulă 23 dile.

* * *

*) Sărutate.

Ni se comunică, că reposata Maria 
Murgu din suburbiulă Brașovulă vechiu 
a dăruită în ajunulă morții sale suma 
de 10 fi. pentru fondulă „Reuniunei vă- 
duveloră sărace din Brașovă și Săcele." 
Totă pentru sporirea acestui fondă a dă
ruită 10 fi. și d-na văd. Paraschiva Golea 
din Satulungulă Săceleloră. Aceste sume, 
împreună cu 1 fl. donată din partea d-rei 
C. G. din Brașovă, s’au transpusă nu
mitului fondă prin d-na președintă Su- 
sana A. Mureșianu.

* * *
Din Mehadia se comunică, că „Reu

niunea română de cântări și musică din 
Oravițad- va juca în salonulă de cură din 
băile Herculane „Nașa Triua“, care a 
avută mare succesă în teatrală din Ora- 
vița. Representațiunea va ave locă la 
1 Augustă st. n. Acesta e prima oca- 
siune, că o trupă de diletanțl români, 
cu o piesă originală, va debuta în re
numitele băi Herculane. Opereta este 
scrisă de mediculă băiloră dr. G. Vuia.

*

In anulă scol. 1887/8 gimnasiulă su- 
perioră din Beiiișă a fostă cercetată de 
249 studențl, dintre cari au părăsită 
scola 28. Aceștia au fostă după reli- 
giune : gr. catolici 64 ; rom. catolici 16 ; 
gr. orientali 126, de alte confesiuni 15, 
eră după naționalitate: 190 de Români 
cu deosebire din comitatele Bihoră, A- 
radă, Sălagiu. Satumare și Carașă-Se- 
verină.

** *
Din Parisă se telegrafiază: Scirea 

răspândită aci, despre o misiune la Pa
risă a lui Herbert Bismark, spre a su
pune propuneri pentru desarmare, se con
sideră în cercurile politice de aici ca 
imposibilă de crecjutu. „Patria" observă, 
că decă Germania va face începutulu, 
Francia va urma bucurosă.

** *
Cetimă în „Rom. Lib.u din Bucu- 

rescl: „D. Teodoră Văcărescu, noulă nos
tru ministru la Viena, pornesce astă-seră 
spre a lua posesiune de postulă său. Su- 
veranulă Austriei, nefiindă actualmente 
în capitala sa și neînturnându-se acolo 
decâtă de tomnă, d. Văcărescu va re
mite atunci scrisorile sale de acreditare 
er acum va sta scurtă timpă în Viena 
și va lua ună concediu spre a veni în 
țeră și a pregăti strămutarea definitivă 
cu familia."

* A Ș:
La esamenulă de bacalaureată din Bu

curești în anulă acesta din 60 candidați 
au isbutită numai 25. Cei respinși suntă 
13 dela proba scrisă și 22 dela proba 
orală.

5js* *
Fxportulă sărei române in Bulgaria. 

Ună avisă ală ministeriului de finance 
face cunoscută, că guvernulă română a 
hotărîtă a nu acorda monopolulă ven- 
dărei de sare nici unui concesionară, ci 
a lăsa liberă vendarea acestui articolă în 
Bulgaria de cătră toți comercianții bul
gari, cari ară adresa cererile loră direc- 
țiunei salineloru din România. Ună ase
menea avisă s’a luată măsuri pentru a 
se publica în tote jurnalele din Bulgaria 
pentru ca publiculă de peste Dunăre să 
fie și mai bine lămurită asupra hotărîrei 
guvernului română și asupra foloseloru 
ce e chemată a trage din vendarea li
beră a sărei.

Proiectele Serbiei.
O scire gravă ne sosesce în acestă 

momenta, — scrie „Curierulă Financiară" 
dela 10 (22) Iulie — căreia suntemă ți
nuți a’i da o mare atențiune pentru că 
ea e dată de ună cjia-rii financiară din 
Bruxela, forte însemnată și cu o mare 
reputațiune europenă.

Etă în adevără ce cetimă 'în „Mo- 
nitorulă Intereseloră Materiale dela 15 
Iulie curentă:

„Guvemulă serbescă a acordată 
„unui antreprenoră germană, d. Harței, 
concesiunea provisorie a unei căi ferate 
„între Kladova și NișI. In acestă scopă 
„ună mare podă va fi aruncată pe Dunăre 
„între. Kladova și Turnu-Scverină.

„Acestă liniă e destinată, după idea 
„autoriloră proiectului, a deturna comer
cială română dela Marea-Negră și a’lv 
„derigia cătră Serbia, pentru a’lăi jace se 
„ia calea Salonicului printre Statele Bal- 
„canice“.

Scirea acesta în termenii positivl în 
cari se reproduce pare a fi adevărată. 
Cu tote acestea, fiă-ne permisă a ne în
doi de veracitatea ei, celă puțină în ce 
privesce podulă peste Dunăre între Kla
dova și Tumu-Severină.

Acestă din urmă orașă fiindă româ- 
nescă, guvernulă serbescă nu pote ese- 
cuta acestă podă fără consimțămentulă 
guvernului română. Ori, acestă consim- 
țămentă nu credeamă se-lă fi obținută 
și nici că e permisă cuiva a spera că'lă 
va obține, mai cu semă acum când se 
șcie limpede că idea autoriloră proiec
tului serbescă este d’a deturna comer- 
ciulă română dela Marea-Negră pe căile 
Balcanice la Salonică, ideiă care decă 
s’ar esecuta cu consimțămentulă nostru, 
ar fi ca noi singuri să sacrificămă Ro
mânia intereseloră străine, lucra care 
nu întră nici în mintea, nici în inima 
vre-unui română.

In totă casulă guvernulă românu 
ar face bine decă ’și-ar spune și elă 
cuventulă său".

Starea sâmenătnrilorD in diferitele state.
Raportele oficiose ungurescl, precum 

și raportele diferițiloră consuli din străi
nătate arată starea sămănăturiloră pănă 
la 16 Iulie astfeliu:

In Ungaria -, Grâulu e mijlociu după 
cantitate, promite însă rodă bogată și 
îndestulitoră. Orzulă de tomna e slabă, 
celă de primă-veră acum se seceră. Ove- 
sulă promite ună rodă cevașl mai bună 
decâtă de mijlocă. Rapița a fostă bună 
și roditore. Cucuruzulă se desvoltă ffu- 
mosă și-i merge bine. Cartofii promită 
rodă mulțămitoră, de asemenea și câ
nepa, inulă, tăbaculă și napii. Struguri 
și pome puține.

In Anglia în genere disă numai car
tofii promită rodă bogată, bucatele nu
mai mijlocie suntă. In Irlanda sămână- 
turile stau bine. In Francia din causa 
timpului nefavorabilă abia se pote spera 
la ună rodă mai bună ca mijlociu. Iu 
Germania suntu speranțe de ună sece- 
rișă bogată. In părțile de medă-dl ale 
Rusiei, unde sămănăturile suntă mai ver- 
tosă de primăveră, rodulă va fi bună, pe

FOLLETONULU „GAZ. TRANS."

Cântece poporale.
^Culese de lulin Moldoianil.)

Tu leliță lelișoră
Fi-re-ai maicei noridră,
Fire-ai fi, n’ai zăbovi
Că maicei ai trebui
De spălată, de măturată 
Si mie de sărutată.*
Drăguța din altă țeră
K ca pita de săcară,
Drăguța din ală meu satu
Ca pita de grâu curată.

A

Vai lele unde te vădă
Nu potă face să nu ședă,
Vai lele unde te sciu
Nu potă face să nu viu.*
Pe unde bade te duci
Pe-acolo răsară nuci,
Ba răsară vișinele
Ca să mâncă și eu din ele.

*
Decă ml-ară da Dumnedeu
Aceea ce-așă cere eu?!...
Că n’oiu cere multă-avere 
Num’a-ună omă pe-a mea plăcere.
Că n’oiu cere multă bine 
Numa-ună omă care-i ca mine.
Că n’oiu cere multă iosagu 
Numa-ună omă care mi-i dragă. 

Pici tu mândră, dicl tu ba, 
Că nu te-am iubită eând-va; 
Când ședeai sera la lună 
Cu furca de torsă in mână; 
Când ședeai sera la portă 
Și-mi dedeai gurița totă?
Poți să dicl fără păcată 
Că eu nu te-am sărutată?
— Ba eu bade nu potă dice 
Că țl-a fostă gurița dulce.

Măi bădiță, bădișoră, 
Ce vii sera târdioru
Ori de mine nu ți-i doră ?....
— Ba de tine mi-i doră tare 
Nu potă trece, valea-i mare; 
Și valea-i cu bolovani
Stau în cale-mi doi dușmani.

*
De-așă avea mândră pe placă 
Trăi-re-așă fără iosagă, 
Să am mândră pe plăcere 
Trăi-re-așă ftră avere.

*
Am drăguță dela deală 
O-așă aduce și n’am cară, 
Der eu cară ml-așă căpăta 
Nu sciu veni-re-ar ori ba.

*
Frundă verde-a păsulii 
Dulce-a fostă gura mândrii, 
Dulce-a fostă șl-amu-i amară 
Indulcesce-o Domne eră.

*

Badea care mă sărută
L’așă alege dintr'o sută,
Badea care-mi place mie
L’așă alege dintr'o miie.

*
Eu iubescă, maica iubesce 
Casa ni să pustiesce, 
De-ar iubi și tatălă meu 
Ne-ar cădea hornu’n părău.

*
Leliță buzele tale
Nu le feri așa tare
Că nu’să cu aură suflate
Să piară nemăritate, 
Ci îsă chiar ca și a mele
Să ne sărutămă cu ele.

*
Cine iubesce și spune
Nu-i da Domne dile bune,
Cine iubesce și lasă
Nu-i bună num’aprinsă în casă;
Când a fi cinândă la masă
Să nu-i ticnescă de cină
Ca și mie de hodină.

*
Care ți-i dragă și te lasă 
Nu-i păcată să’lă arcjl în casă 
Și să pui cheia pe ușe 
Ca să’lă faci prafă și cenușe.

*
Hăi bădiță, bădișoră 
Pis’ai că ești bunișoră
Der ești șerpe mușcătoră,

Că cu gura m’ai țucată*)
Cu inima m'ai mușcată.
Nu te-ai temută de păcată,
Că te-or duce dracii 'n iadă
Și-i fi talpa iadului
Și perina dracului.

*
Lele când oiu muri eu
Vină la mormentulă meu
Și ’ml semănă siminică
C’am fostă tînără și voinică;
Și ’ml semănă busuiocă
Că am fostă fecioră de jocă.
Te jucai o seră două
Și mi-ai ruptă inima ’n două... 
Ne-amă iubi noi amendoi 
Mă-ta-i price între noi, 
Magă mă-t’ar pute face 
Nouă să ne deie pace.

*
Măi bădiță puiule 
N’asculta minciunile, 
Că minciunile nu ’să bune 
Nici gura cărui le spune

*
M’a făcută maica în dori 
Spre Dumineca de flori 
Să fiu dragă la feciori.
Câți feciori pe-ună lată de țeră, 
Toți alergă să mă ceră,
Der lumea de-ar alerga 
Totuși maica nu m'ar da.
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alte locuri escelentă. In părțile însă, 
unde mai vârtoșii s’a obicinuitei a se sâ- 
mena grâu de tomnă și sâcară, seceri- 
șultl va fi mai puțind înflestulitoră. După 
raportulă consulului din Odesa, în fote 
părțile Rusiei secerișulă se pote numi 
îmbucurătorii.

In Serbia recolta în genere s’ar pute 
numi bunișoră, cânepa însă se desvoltă 
încetii, tăbaculă este întârdiatii, prune 
vorii fi cam puține, strugurii îusă suntă 
frumoși. Iu Belgia săcara promite unii 
rodii numai pe jumătate, orzul ii și ovă- 
sulă dau speranța unui secerișă îndes
tulitorii. In Asia mică, în părțile Trape- 
zuntului, suntti semne de bunii secerișă.

Cerealele în România. Cetimd în „Cu
rier. Fin?: Suntemd în plină seceră, fa- 
vorisată în cea mai mare parte a țărei 
de und timpd ffumosd. Cu tote ploile 
și grindina ce au cădutd și care au fă- 
cutd prin unele părți mari stricăciuni, 
recolta este asigurată și ca cantitate multd 
mai superioră aceleia din anuld trecutd.

Grâulă, orzuld, secara șiovăsuld simt 
peste totd loculd atacate de cosă cu o 
activitate indescriptibilă. Abondanța e 
îusă atâtd de mare încâtd se simte mare 
nevoe de brațe.

Starea viilord în Prahova este me
diocră, în Putna grindina 11-a causatd 
mari stricăciuni, în județuld Tecuciu sta
rea viilord este bună, afară de vre-o două 
comune unde au fostd atinse de grindină.

Porumburile suntd în genere bune 
și în cea mai mare parte prașila a doua 
este terminată.

Ca calitate, judecândfi după eșanti- 
lonele ce sosesed, recolta și ca colore și 
ca greutate e considerată a fi forte sa- 
tisfhcătore.

In porturile nostre, cu tote urcările 
semnalate în piețele streine, cursurile se 
manțind încă în scădere. Brăila-Galatz 
coteză: grâu 621/., libre fr. 12.05; 61’/.2 
libre fr. 10.50 hectolitru. S’au vândută 
și calități inferidre cu fr. 9.65; 8.85 și 
chiar cu 6.50 hectolitru. Porumbuld cin- 
quantină 64 libre fr. 9; 63*/. 21 libru fr. 
8.50: cinquantina fină a fostd căutată 
pentru Italia. Porumbă 61 libr. fr. 7.50. 
Ovăsuld s’a datd cu fr. 5.10. suta de chi- 
lograme; secara 571/2 libre fr. 6.07'/2 
hectolitru. Rapița în scădere fr. 11.75 a 
13 hectolitru după calitate. Navlurile 
suntd în urcare: promt 4—3-90 pentru 
Augustă, 4. 3 și 4; Septemvre, și Oc- 
tomvre 4.71/., —4.41/.,.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Cooperatorii români și esposiția flela 1889.
(F ine.)

Despre arta cofetăriei nici că se pote 
îndoi cineva, că ea este demnă represen- 
tată la noi de o semă numerdsă de pro
ducători, în frunte cu Capșa, Fialkowsky, 
Iorgu Constantinescu, Fr. Emilă, Nestoră, 
Rădulescu, Ionescu, Varga, Dobriceanu 
etc., în BucurescI; George, Tufli, Mihăi- 
lescu îu Iași; Cacalețianu și Sarrasy în 
Craiova ; Ștefănescu și Giovani în Brăila; 
Todoreasca și Alexandri în Ploescl; P. 
Dumitrescu Teodorescu și Glaropolo în 
Galați; Hamei în Focșani etc.

Licorurile lui Coconescu și Ionescu, 
ale lui Dimitrie Ionă, ale lui Marinescu 
Bragadiru și T. Constantinescu, etc. din 
BucurescI, ale lui Emanuelide dela Băr
boși, ale lui N. Chivulescu din Brăila, ale 
lui Vretto și Papazoglu din Chițoc, ale lui 
Amanieux și Naville din Ulraenl etc., au o 
reputațiune stabilită în țeră, au înlocuită 
cu succesă similarele străine.

Numai adaugă aci fabricele de su- 
rogată de cafea, de vinuri spumose, de 
chocolată, de ape gazose, de conserve 
de carne, de pește etc.

Vinurile nostre pănă la 1883 abia 
se debitau prin butelii, fără etichete și 
astupate cu dopuri jumătățite. Dela 
acestă dată regulamentulă esposițiunei 
nostre impunândă vinicultoriloră espo- 
sanți modulă de expunere ală vinuriloră 
și beuturiloră loră spirtuose, avurămă 
ocasiunea d’a înregistra cu satisfacțiune 
vinurile din cele mai reputate podgorii, 
precum : din Delulă-mare, din DrăgășanI, 
din Golesc!, din Golulă Drâncii, din Ore- 
vița, din Cotnari, din OdobescI, din Ni- 
corescl, din Socola, din UricanI, din Fa- 
rabne-muntenl, din Sărata, etc., au fostă 
espuse în butelii cu etichete frumose, 
astupate sistematică și pecetluite seu 
staniolate. Vinurile nostre suntă gustate 
a<jl în Francia, Italia, Egipetă și chiară 
pănă în Indii.

Ar fi să prelungescă prea multă ci
tarea tuturoră producțiuniloră de totă 
felulă, cu care se îndeletnicescă de scurt 
tâmpă industriașii noștri și acesta nu 
pâte întră în cadrulă acestui apelă.

Astfelă avem fabrici de postavuri, 
de pân4ături, de pălării, de haine, de 

rufe, de cravate, de umbrele, de cisme, 
de vacsă, de chibrituri, de hârtiă, de 
cartonă, de frânghii, de cuie de lemnă, 
de tăbăcăriă, de cleiu, de papă, de cu- 
fere, de lăcfl, de cutii de lemnă, de lu
mânări de stearină, de săpună ordinară 
și de luxă, de petroleu, de lacuri, de cu
țite, de bricege, de instrumente de pre- 
cisiune, de ceramică, de gipsă, etc. Atâ
tea -și atâtea producțiunl, avuții ale țării, 
născute de erl, der care propășescă cu 
ună avântă puternică, împărțindă în 
stânga și în drepta cu îmbelșugare bine- 
făcătorele loră producțiunl trebuinciose 
cerințeloră nostre actuale.

Mai adaugă pe lângă acestea și pro
dusele agriculturei, silviculturei și mine- 
loră nostre.

Fără a tămâia opera cooperatorilor, 
nu credă că cei, ce iubescă munca ro- 
mânescă, voră nega că cele trei esposiți- 
unl ale nostre n’au îndemnată seriosă 
pe mulțl industriași și nu i-a încura- 
giată ca să ajungă în starea de adl a 
propășirei loră.

Apoi decă avem deja ună materială 
atâtă de seriosă și destulă de chibzuită, 
nu putemă bre întră cu bărbăția și în
credere într’o luptă internațională a 
muncei ?

De astădată, repetă, putemă să ne 
măsurămă cu alte țări de potriva nostră.

Destulă amă fostă batjocoriți la ex- 
posițiunea internațională din Pesta dela 
1885, unde bunii noștri vecini au voită 
în fața lumei să ne arate ea ună poporă 
primitivă, deși nici în modă oficială, nici 
din inițiativă privată, nu amă participată 
la esposițiunea loră.

A venită timpulă ca să probămă îna
intea poporului celui mai cultă și inte
ligentă din occidentă, că România nu 
este ceia ce au voită vecinii noștri ca 
să fie, ci este ce voește și pote să fie, 
însă judecată de ună poporă cultă, inte
gru și pricepută.

Și interesele nostre de sânge, ca viță 
latină, și interesele nostre economice și 
dorința ce avemă d’a dovedi prin fapte, 
că dâcă Românulă a fostă tare la inimă 
și la cugetă dinaintea Plevnei, totă atâtă 
de tare este și în atelierulă și în fa
brica sa.

Decă armata nostră a câștigată pe 
pămentă străină desrobirea nostră poli
tică, căutațl și voi, muncitori laborioșl, 
harnici și neobosiți, ca să dovediți pe pă- 
mentulă Franciei generose, că ne-ațl des- 
robită economicesce.

Cooperatori, cu toți la lucru! Să ne 
pregătimă, să muncimă și să ducemă ro- 
dele abondente ale laborei nostre la vii- 
torea Exposițiune Universală ce se va 
inaugura și deschide la anulă viitoră în 
Parisă.

Am nădejdea, că precum ați urmată 
sfaturile mele pănă acum, veți bineovi 
și de astă dată a le asculta.

Pentru acestă scopă mă voiu pune 
în relațiune cu comisarii noștri din Pa
risă, ca să putemă căpăta ună locă, ce 
va servi exposițiunei cooperatoriloră ro
mâni.

Cu toți la lucru cu bărbățiă și în
credere în noi înșine.

D. C. Butculescu.

Intemplărî diferite.
înșelătoria adeveratu țigănescă. In 

12 Iulie a. c. năvăliră de-odată șese ți
gane nomade în casa locuitorului Nico- 
lae Bade din comuna Apatină, comitatulă 
Bacs-Bodrog, în Ungaria. Acasă se afla 
numai stăpâna casei, o muiere de 72 ani, ca- 
rea era tocmai ocupată în tindă. Țiganele, 
după obiceiulă loră, se căiau și cereau 
mila; bătrâna însă’i huiduia dela casă. 
Intr’aceea una din Țigane se aruncâ la 
pământă și începu a se văiera groznică; 
celelalte țigane încă se aratară spăriate 
și rugară pe bătrâna să le aducă iute o 
moșă, că e primejdia mare... Bătrâna 
se scula iute de pe scaună, lăsă lucrulă 
și alerga să chiame moșa, carea locuia 
în vecini. In timpulă acesta Țiganele 
năpădiră în odaiă, se repediră asupra lă- 
cjii deschise și furândă banii în sumă de 
1323 fl. 17 cr., se făcură cu fotele nevă- 
cjute pănă astăijl, deși bătrâna, re’ntor- 
nândă, alarmă comuna întregă.

Grindină și tempestăți. Din Do- 
boli inferioră, comitatulă Treiscauneloră, 
ni-se comunică următorele: „In 6 (16) 
Iulie a. c. peste comuna Doboli inferioră 
s’a slobozită o furtună împreunată cu 
ghiață grozavă. Pe la 33/4 ore p. m. din- 
trodată a începută orizonulă a se în
tuneca despre nordvest. Era ună chaos te

ribilă. Ună ventă groznică ridicândă pul
berea, rumpendă crăngile pomiloră și 
arboriloră, se învârtea cu atâta vehemență, 
încâtă chiar comunicațiunea dela o casă 
la alta era imposibilă. Tunetele și ful- 
gerile urmau unulă după altulă umplândă 
de spaimă omeni și animale. Dintr’-o 
dată a începută a căde ghiață fără ploiă 
— în mărimea nuciloră mari și a oue- 
loră de găină. După 7—8 minute, ur- 
mândă și o ploiă torențială, totulă era 
sub apă și gheață. Case și alte edificie 
au fostă răsturnate și ruinate. Ce să clică 
de semănăturile frumose de tomnă și pri- 
măveră‘? Secerișulă încă nu se începuse 
de locă; bătrânii spună, că de multă, 
tare de multă nu s’a pomenită în comuna 
nostră o recoltă atâtă de frumosă ca în 
anulă acesta. Vă puteți închipui deci 
desperarea generală a poporului după 
furtună. Tote sămănăturile au fostă a- 
prope totală nimicite. Poporală a re- 
masă erășl pe ună ană fără pâne și mă
măligă. Dintre economi au fostă mai 
mulțl asigurați.

E semnificativă, că totă la noi în 
4 (16) Iulie a. c. a cădută noptea o brumă, 
care în parte a nimicită legumile din 
grădini.

Acestă lovitură elementară este de 
toți deopotrivă simțită, cu atâtă mai multă, 
că deja de 5—6 ani poporală comunei 
nostre n’a avută nici o recoltă de mij- 
locă din causa unei seu altei lovituri 
elementare.

Cu deosebire însă bieții creștini gr. 
or. o simtă acesta tare multă, căci bise
rica și școla loru suntă ruinate totală. 
Avere bisericescă nu au de locă și reedi- 
ficarea acestoră edificii sfinte costă 5—6 
mii fi. v. a. Asupra acestei cestiunl însă, 
Știm. D-le Redactoră, îmi reservă drep- 
tulă de a vă scrie de altă-dată.

Quintus4*.

Literatură.
„Musa Română? fbiă musicală și li

terară, care se tipăresce în Lipsea și a- 
pare în Blașiu odată pe lună, costă pe 
6 luni 6 fl., pe 3 luni 3 fl., (pentru Ro
mânia și străinătate 30, respective 15 
franci). Proprietară și Redactoră lacobu 
Mureșianu. — Nr. 6 dela 1 Iunie st. v. 
are în partea literară urmâtorulă sumar: 
Danțulă, musica și figurele jocului na
țională „Romana11 (originea, formațiunea 
și esplicarea acestui jocă), de I. Mure
șianu. — „Inzadară? poesiă, de Tr. H. 
Popă.

In partea musicală se cuprinde „Ro
mana? și „Olteanca1* (capriciu) de Iacob 
Mureșianu.

Colinde, cântece de stea și Urări la 
nunți, din poporă luate și poporului date, 
de Dr. lonu ală lui Sbiera, profesoră c. 
r. la universitatea din Cernăuți; membru 
ală Academiei Române din BucurescI 
etc. Prețulă 45 cr. seu 1 leu. Formată 
8° de 109 pag. — Broșura acesta cu
prinde o colecțiune frumosă de colinde 
de Crăciună, Colinde de anulă nou, 
Cântece de stea, Irocjii, Colindă de Bo- 
boteză, colinde de PascI, Colocării, seu 
urări la nunți: — tote din Bucovina. In 
fruntea opului se află și o prefață de 6 
pag. interesantă mai alesă pentru espli- 
cările și istorisirile unoră obiceiuri po
porale.

PETRECERE.
Tinerimea română din Reghină și 

giură va arangia în 9 Augustă n. c. o 
petrecere de veră în sala promenadei 
din Reghină.

Venitulă curată e destinată pentru 
scopuri filantropice. Prețulă intrării: de 
personă 1 fl.; de familiă 2 fl. Inceputulă 
la 7 ore sera.

Reghină, 12 Iulie 1888.
Pentru comitetă: Georgiu Șandoră 

președinte; Iacob Butnariu, vice-presi- 
dentă; Petra Gorea, secretară; Iuliu 
Mera, cassară; Iuonă Duma, controlorii.

Ofertele marinimose se primescă cu 
mulțămită și se voră cuita pe cale 4>a* 

ristică. — Bilete de intrare se potă că
păta pre lângă arătarea biletului de in
vitare la comerciantulă F r o n i u s și 
sera la casă.

Convocatoriu.
Despărțământulă cerc. X. (Clușiu) 

ală „Associațiunei transilvane pentru li
teratura rom. și cultura poporului rom? 
va ține adunarea sa generală de est- 
timpfi la Clușiu în 29 luliu st. nou, la 
care adunare suntă prin acesta cu 
totă onorea invitați p. t. domnii mem
bri din acestă despărțămentă, cum și 
alțl amici ai literaturei române și cui tu
rei poporului română.

Clușiu, în 20 Iuliu st. n. 1888.
Dr. Gr. Silași, Basiliu S. Podobă. 

Direct, despărț. Actuar. desp.

DIVERSE.
Societatea pentru răspândirea sfintei 

Scripturi în Rusia. Acestă societate dela 
întemeiarea ei, săvârșită înainte de asta 
cu 25 de ani, și pănă la finea anului 
1887 a împărțită 1.223.044 de cărți. Cifra 
cărțiloră împărțite a crescută din ană 
în ană ; începândă cu cifra însemnată de 
2,450 de esemplare, a ajunsă în anulă 
1886 la cifra de 90.076 de esemplare. 
Prețulă cărțiloră de vândută e forte micu 
și societatea are puțină venită dintr’en- 
sele, cu atâtă mai vârtosă, fiindă că dă- 
ruesce forte multe din ele scoleloră, 6- 
meniloră sârmanl etc.; în anulă 1887 au 
fostă dăruite 5367 de esemplare. In tim- 
pulu de față are societatea 7 colportă- 
torî de cărți, eră numârulă membriloră 
se suie la 1284, între cari 469 din starea 
preoțescă.

Frumsețea. „Familia11 publică urmă
torele flece sentințe italienesc! despre 
frumsețe: Femeia frumosă e ună veuină 
dulce. — Frumsețea are frunde frumose, 
der rode amari. — Capetele frumose 
suntă adeseori fără creeri. — Frumsețea 
și prostia adeseori mergă în tovărășiă. 
— Frumseșea îșl portă totdeuna averea 
cu sine. — Femeia frumosă te face sâ-i 
ții și strajă. — Cine are femeiă frumosă 
și castele la hotare nu are pace nici în 
așternută. — Frumsețea fără bunătate 
este ca vinulă celă tredită. Femeiei văp- 
site întorce-i spatele. — ț)i-i unei femei, 
că e frumosă și diavolulă i-o va repeta 
de 4ece ori !

Cursulu pieței Brașovii
din 20 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend. 8.74
Argintii românesca . 
Napoleon-d’ori . . . 
Lire turcescl . . .
Imperiali...................
GalbinI...................
Scris, fonc. „Albina" 6U/O 

5°' n e n u / o
Ruble rusescl . . .
Discontula .... 
Bonuri croato-slavone .............................104.—

r 8.68 r 8.70
n 9.88 r 9.92
H 11.20 11.24

10.20 r 10.24
>• 5.88 r 5.91
r 101.— r

r 98.- n 98.50
n 117.— »l 118.
ey2--8°/„ pe ana.

Cursulfi la bnrsa de Viena
din 21 Iulie st. n. 1888.

Renta de aurii 4%................................. 101.75
Renta de hârtiă 5°/0................................... 89.70
Imprumutulil căilorti ferate ungare . 151.75
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 97.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilorh terate de

ostd ungare (3-a emisiune) . . 114.75
Bonuri rurale ungare..............105.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale BanatH-Timișil . . . 104.90
Bonuri cu cl. de sortare.........104.90
Bonuri rurale transilvane.........104.50
Galbeni împărătesei ............................. 5.89
Napoleon-d’ori........................................... 9.87
Mărci 100 împ. germane...................... 61.10'
Londra 10 Livres sterlings .... 125.—
Imprumutulil cu premiula ungurescă 130.25
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului...........................................124.70
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca....................................... 104.50*
Renta de hârtiă austriacă .... 81.10
Renta de arginta austriacă .... 82.25
Renta de aura austriacă.........112.25
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 871.—
Acțiunile băncei de credita ungur. . 305.—
Acțiunile băncei de credita austr. . 309.80
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Se dă în arendăMOȘIA „METELEU"
5 ”

din Județulu Buzeu în România pe 9 ani, adecă dela 23 Aprile 
1889 până la 23 Aprile 1898 prin licitațiune, care se va tine 
în 24 lulîu 1888 stila vechia, deodată și la Brașovtî în Casa 
Comitetului parocliială ală Bisericei române ort. res. dela St. Ni- 
colae și la Buzeu în România în „Hotelulu Moldavia. “

Condițiunile de arendare se află: în Brașovtî la Epitropia Bi
sericei „St. Nicolae“, în Buzeu la Domnii: Frații Stoicescu, Ioane 
Jamea comercianți și Vasile H. Stinghe amploiată; în Bucurescî 
la Domnii C. Steriu și C. Bascu Case de schimbă; în Ploeștî la 
Domnii Frații Stănescu comercianți; în Mizil la Domnii Vasilie et 
St. Pittis comercianți; în Brăila la Domnulă Const. Molundacă 
comerciantă. —

Brașovfi, 18 Maiu 1888 st. v.
Comitetulu Parochialu

alt Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae
în Brațovu.

570—1S88. 94,3—3

CITAȚIUNE.
Joanil Pojaru gr. cat. din Clușiu, a căruia ubicațiune nu se scie, 

prin acesta este citată a se presenta înaintea forului matrim. de I 
instanță ală tract, prot. gr. cat. ală Clușiului în termină de 1 ană 
și una c|i. Altmintrelea procesulă intentată în contra lui de cătră 
soția sa se va pertracta în sensulă legiloră matrimoniale și iară 
densulu.

Dela forulu matrimonială de I instanță ală tract, protop. gr. 
cat. ală Clușiului.

Clușiu, în 7 Iuliu 1888. GaVTlltl Poptl,
protopopii.

Sosirea si jtarea trenorilorii ji nosttro îi Brasovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persons Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucurescî:
Trenulu accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

Rugămii pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponultl manda
tului poștalii și minierii de pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei11.

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

n

AMICULU FAMILIEI, piaru beletiîsticu și enciclopedică-liteiaiă cu îlustiațiuni. Cursulu 2EIL — A.pare in 1 și lo <|i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescu, școlarii și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2’/2— 3*/ 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulu de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de proba se trimită gratisu ori-cui cere.

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

Toții de aci se mai potti procura și următdrele 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. Prețulă 30 cr.

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

Cuvântări bisericescl la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cdle. Acest 
opă de cuventărl bisericescl întrece 
tote opurile de acesta 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 sărbătore. Prețulă e 2 fl.

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

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

Idealulu perdutu. 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.

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

Novelă 
de N.

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 copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

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

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

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

PetulantulQ. Comedia în 5 acte, 
dăpă 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 portretulă 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 (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

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

TesaurulO dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — 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, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 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- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

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

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, 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 composițiuni de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, înve" 
țătorl și altl cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

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

Carte conducâtore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparancji. Bros. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte ffumosă ilustrată. Prețulă 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 luxă 1.50—2.50

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

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

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

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


