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Brașov fl, 17 Augustă v.
Căletorî, cari s’au întorsu dela 

esposiția din Parish prin Germania, 
ne spunu că Germanii suntu forte 
necăjiți pe Cehii din Austria, din 
causă că pressa cehică a primitu 
cu multă reservă manifestațiunile 
făcute în Berlină, cu ocasiuneavi- 
sitei monarchului austro-ungaru.

Acesta animositate față c’unu 
poporu atâtu de numerosu și însem
nată din imperiulă vecină cu care 
Germania vrea se susțină legături 
de amicițiă și de alianță nediso- 
lubile, este o aparițiune, care în 
adeveru contrasteză multă cu asi
gurările, că popdrele ambeloru 
împărății trăescă în cea mai bună 
înțelegere.

Dușmănia dintre Germani și 
Cehi, care nu se mai opresce la fruu- 
taria austriacă, este ună simptomă 
îngrijitoră în ceea ce privesce noua 
fașă a alianței germano-austriace, 
și guvernulă Taaffe de sigură că 
nu a lucrată pentru potolirea a- 
cestei dușmănii, când s’a hotărîtă 
de a lua mesura, care a produsă 
sensațiune așa de durerbsă în sî- 
nulă Cehiloră.

Este vorba adecă de mesura ce a 
luat’o, negreșită în înțelegere cu 
ministerulă, guvernatorulă Boemiei 
în contra reuniunei de lectură aca
demice a studențiloru cehiei, di- 
solvându acesta reuniune din cau
să că a trimisă la congresulu 
studențiloru în Parisă delegați și 
că totodată a trimisă și o adresă 
cătră studenții francesl scrisă în 
limba cehică și francesă. Acesta 
procedere, cțice guvernatorulă, in- 
vblvă o manifestațiă politică, er 
reuniunei academice cehice nu-i e 
permisă după statute de a ’șl es- 
tinde activitatea și asupra unoră 
scopuri politice.

Dreptulă formală în ce privesce 
disolvarea reuniunei academice ce
hice p6te fi pe partea guvernului. 
Acesta o admită chiar și foile ce
hice. Der mesura din vorbă este 
și remâne ună faptă forte odiosă 
și de-o însemnătate estraordinară 
în împrejurările actuale.

Guvernulă—4^ce „Hlas Naroda“, 
organulă lui Rieger— a întreprinsă 
în timpulă din urmă mulți pași, 
prin cari poporele se înstrăineză 
de guvernă și mai alesă poporulă 
cehică se înstrăineză de sistemulă 
de față.

O mesură ca acesta — scrie 
„Politik“ — nu lasă nicidecum 
ca intențiunile guvernului față cu 
poporulă cehică sS apară prea 
binevoitbre.

Și ’n adevără, nimică nu jus
tifică luarea acelei măsuri severe 
din punctă de vedere ală echității, 
căci manifestația din vorbă a Ce
hiloră pentru studenții francesl s’a 
făcută în nisce împrejurări, cari 
nu mai obligau pe guvernulă Taaffe 
de a-o pune pe cumpăna de aură.

Der suntă alții, de cari și d-lă 
Taaffe trebue se țină semășicari 
suntă multă mai critici în cum
pănirea fapteloră veciniloru, mai 
alesă decă aceștia trebue să părte 
și „îndatoririle“ de aliați, decâtă 
ca să trecă cu vederea o mani- 
festațiune ca aceea, mai alesă 
când ea se făcu pentru Francesl. 
Și este bănuelă, că disolvarea re
uniunei academice a studențiloră 
cehi a avută de scopu a dovedi 
o deosebită lealitate și atențiune 
a guvernului Taaffe cătră faliații 
germani.

Așa 4i°e ȘÎ „Politik“, că lovi
tura dată reuniunei de lectură lo- 
vesce poporulă întregă cehică și 
că de aceea ea vaproduce adencă 
nemulțumire în poporă, care va 
primi acea măsură cu mare neîn
credere.

Și trebue să fiă mare nemul
țumirea și neîncredereea în sînulă 
Cehiloru decă autoritățile îșl iau 
refugiulăși la confiscarea 4iareloru, 
ca numai să-o mai pătă potoli.

Măsurile guvernului austriacă 
luate contra Cehiloră apară în îm
prejurările deosebite de astă4i ca 
o mărturisire, că stăpânirea aus
triacă vrendu nevrendă trebue să 
se plece dinaintea pretensiuniloră 
opiniunei publice germane, care 
reclamă mereu o politică neîngă- 

duitore față cu Cehi și cu cele
lalte naționalități slave.

Convingerea, că așa va fi și 
nu altfelu dă nascere unei ne- 
mulțămirl și desamăgirl în sînulă 
Cehiloră, care numai de bună 
augură nu păte fi pentru consoli
darea internă a monarchiei nbstre 
poliglote.

ZDTZST
Pressa rusii și visita împăratului germani în 

Alsația-Lotaringia.
Semnificativă pentru părerea cei 

domnesce în Rusia despre călătoria împăra
tului Vilhelm în provinciile renane, e 
ună articolă ală foiei rusescl „Novoje 
Vremja“, în care dice, că tote salutările 
și ovațiunile, ce i-s’au făcută împăratu
lui germană în Strassburg și în Metz, 
n’au pornită dela poporațiunea indigenă, 
a Alsației-Lotaringiei; numai funcționa
rii și Germanii sosiți acolo în massă au 
făcut împăratului german acele ovațiunl. 
Poporațiunea indigenă a Alsației-Lotarin
giei se supune sorții, der nu 9’a împă
cată cu ea. In fața disposițiunii Alsațo- 
Lotaringieniloră ar fi multă mai bine, 
dice foia rusescă, să-i lase ’n pace și să 
nu-i irite prin călătorii, care ar trebui 
să ducă la demonstrațiunl artificiale, ce 
ar pute deșchide ranele încă necicatri- 
sate și într’o bună dimineță să ducă la 
ună sfârșită, care pentru Berlină ar fi 
forte nedorită. 'In momentulă de față 
nici pentru aceea n’a fostă la timpă po
trivită călătoria împăratului Vilhelm la 
Strassburg, fiindcă a urmată aprope ne
mijlocită după căderea boulangismului 
în Francia, pe care mulți nu numai în 
Francia, ci și în Germania îlă conside
rau sinonimă cu revanșa. Foile germane, 
se ’nțelege, că s’au supărată de aceste 
comentarii ale foi rusescl.
Lege în contra abusului cu secretele oficiale.

In Anglia s’a sancționată o lege 
nouă în contra abusului cu secretele 
oficiale. Legea e forte severă și pedep- 
sesce fără milă și sumară pe funcționarii, 
cari se facă vinovațl de ună astfelă de 
delictă. E destulă să petrecă ună func
ționară într’ună biurou, unde n’are drept 
a sta, spre a obține informațiunl neîn
dreptățite, și se pedepsesce cu ună ană 
temniță. Comunicarea ori încercarea de

a comunica o informațiune la vr’o per- 
sonă, ce în înteresulă statutui n’ar tre
bui să se comunice în acelă timpă, e 
ună delictă ce se pedepsesce ca și celă 
dintâiu. Luarea neîndreptățită de' pla
nuri ale unei fortărețe, unui arsenală, 
unei factorii, unei schele ori unei tabere 
se consideră ca delictă. Delictulă comu
nicării de secrete oficiale e o feloniă, 
decă primitorulă ei e ună stată streină, 
și pedepsa în acestă casă varieză între 
arestă de doi ani și închisăre corecțio- 
nală pe vieță.

înarmări bulgare.
„Correspondence balcanique“ dela 

11 Augustă e informată, că d. Kisselef, 
ca delegată bulgară, a intrată în ne
gocieri cu o fabrică de arme din Belgia 
pentru furnitura unei cantități însemnate 
de pusei Berdan. Afacerea pare chiar 
să fiă încheiată și fabrica susă mențio
nată s’a obligată să furniseze 50,000 
pusei cu prețuia de 64 franci bucata. 
Fabrica a depusă o cauțiune de 100,000 
franci. D-lă Partl, ingineră mecanică din 
Sofia, a plecată la Viena, însărcinată 
fiindă de guvernulă bulgară să cumpere 
10 milione cartușe și pentru acestă scopă 
elă duce cu sine o pușcă Berdan ca 
modelă.

Ună apelă ală lui Boulanger.
Se scie, că alegerile de deputațl pen

tru parlamentulă francesă se voră face 
la 22 Septemvre n. Boulangiștii, cari se 
numescă partidă națională, publică cea 
dintâiu listă de candidați pentru depar- 
tamentulă Senei. Boulanger recomandă 
pe candidații săi cu următorulă apelă:

„Alegătoriloră ! Vă presentămă nu
mele candidațiloră, cari în cercurile de
partamentului Senei voră sprijini lupta 
pentru republica națională. Acești băr
bați suntă devotați republicei și demni 
de încrederea d-vostră. Cu acestă oca- 
siune vremă să lăsămă la o parte orl-ce 
cestiune de personă și să ne conducemă 
numai de;1ideile concordiei, unirei și dis
ciplinei, care ne voră asigura victoria. 
Deja la 27 Ianuarie v’ațl făcută cunos
cută voința vostră. AdI ca și atunci, 
adl încă pote și mai multă, vreți revi- 
suirea constituțiunii și sfârșitulă unui 
regimă, care compromite republica și 
ruineză patria. VoițI în fine disparițiu- 
nea senatului desonorată. Camera, care

FOILETONULtl „GAZ. TRANS.“

Capitlulu alu XVII-lea 
și celă de pe urmă din partea a Vl-a a 
„Memoriului'1 lui losifu Sterca Șuluțiu, 

care sc va publica mai târdiu.
(Urmare.)

Cine umblă multă, pățesce multe. 
Intr’una din dile, pornisemă d’acasă cu 
scopă, ca să nu mă întorcă decâtă de- 
seră. Voiamă să scapă de căldură și de 
mirosulu celă neplăcută, ce se răspân- 
desce prin fumulă cărbuniloră, care se 
întrebuințeză în locă de lemne de focă.

Am pornită fără nici ună programă 
d’acasă. Tovarăși afli în totă bună vre
mea; Nemții suntă pasionați turiști.

Trecândă prin cetate, vădă din de
părtare ună protopopii cu brâu roșu, clă- 
tinându-șl burta bine hrănită, venindă 
spre mine.

Bucuria mea, nu vorbisemă de multă 
românesce, îmi era doră ca să vorbescă.

Am mersă dreptă spre densulă și 
i-am strigată din depărtare:

— Salutare reverendissime ! de unde 
sunteți ?

— Nyema, Nyema, dise elă, scutu- 
rându-șl mâna, apoi încunjurându-mă s’a 
depărtată.

— Nyema ! ? Deh! ală..............lui
să fii! • ■

Ce dihaniă va mai fi și acestă cu
cernică cu nasulă roșu, ca brâulă lui, 
cugetai în mine, apoi mi-am urmată 
calea.

Am începută a urca delulă; la ună 
locă frumosă m’am pusă ca să odih- 
nescă pe o bancă.

Peste vre-o câte-va minute, se apro
pie doi domni de mine, unulă urca, altulă 
scobora dealulă.

M’au salutată și s’au pusă pe bancă.
Din vorbă ’n vorbă, în urmă mă în

trebă celă ce scobora dealulă:
— Departe e țâra d-tale de aici?
— 300 de milurl.
— Forte departe, cu atâta mergi 

pănă în Rusia. Și de unde ești d-ta?
— Din Transilvania.

— Aveți încă multă d’a suferi dela 
Turci? mă întreba elă, cu ună aeră de 
mare etnografă.

— Nu! De două sute de ani nu mai 
avemă nimică d’a face cu ei.

Omulă meu se uita la mine cu de- 
amăruntulă apoi continua:

— Cum sunteți mulțumiți cu tînă- 
rulă d-vostră rege, cu Milană?

— Atâta ne-ar mai lipsi!
— Cum, der nu ești Sârbă ?
— Nu, eu suntă Română.
— Ah! Unser Karl.
— Nu, Franciscă Iosifă.
— Se pote? Transilvania se ține 

încă de Austria?
— Dela anulă 1866 se ține de Un

garia.
— Suntă și în Ungaria Români ?
— Trei milione.
— Respectabilă numără; Ungurii 

voră fi vre-o 25 milione,
— Numai 6*)  milione.

*) Cu Jidovi și cu Armeni cu totă. Red.

— Cum, der Ungaria nu e jumătate 
din monarchiă ?

— Ba da; der precum în Austria, 
astfelă și în Ungaria rasa domnitore se 
află în minoritate.

— Ah! jetzt geht mir ein Licht auf.
—D-văstră vorbiți de depărtare, — 

luâ cuvântulă celă ce urcase delulă, — 
ce să dică eu, care am călătorită păn’aci 
șeșe mii de milurl.

— De unde ești d-ta? îlă întrebai eu.
— Din America.
— Și ce ești acolo ?
— Croitoră.
— Bine trebue să’țl mergă meseria, 

decă poți să’țl permițl ună astfelă de 
luesă.

— Ar merge, când așă fi săntosă; 
der vai de mine, suntă ună omă nefe
ricită, tote le-au cercată medicii cu mine. 
Acuma o s’o mai cercă și acesta mai pe 
urmă.

— Ce bolă ai ?
— Nu sciu, am broscă seu șorece 

în stomachă.
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se va alege, nu va fi nici o adunare le- 
gislatore, nu va lucra legi, nici adunare 
constituantă nu va fi. Ea va ave uniculă 
mandată, d’a obține convocarea unei 
adunări constituante prin votulă univer
sală. Mandatulă e simplu, der se cere 
patriotismă și hotărîre. Rămâneți uniți, 
rămâneți disciplinați, asta-i condițiunea 
necesară a succesului, și nimică nu va 
resista voinței vostre suverane. (Semnată:) 
Generalii Boulanger, președinte ală comi
tetului republicană națională.

In lista ce urmeză se află numele 
celoră mai de frunte boulangiștl. In 
arondismentulă 5 candideză Naquet,j în 
ală 15 Laguerre, în ală 20 Rochefort și 
în ală 18 /Montmartre) Boulanger.

Sorbia și Bulgaria se amenință.
Ună comunicată oficială bulgară 

cjice, că comandele de 10,000,000 car
tușe și de 30,000 pusei Berdan s’au de
cisă de multă timpă numai pentru a 
umple golulă pricinuită de ultimulă 
resbelă. Comunicatulă spune, că guver- 
nulă bulgară socotesce ca nefolositoră 
să răspundă la amenințările de invasiune 
ale ^iareloră oficiose serbescl, căci tre- 
bue ca să’șl aducă aminte încă Serbii 
de evenimentele din 1885 (Slivnița.)

Misiunea Regelui Menelik la Roma.
La 28 Augustă Regele Italiei, încon

jurată de principele regală, de miniștri 
și de casa civilă și militară a primită 
la Quirinală misiunea șoană.

Șefulă misiunii, Mukonen, aremisă su
veranului Italiei o scrisore a regeluiMene- 
lik și a clisă: „Regele meu m’a însărcinată 
să presintă Maiestății Vostre espresiunea 
simțăminteloră sale de amicițiă. Regele 
meu este acum stăpână pe întrega Etio
pia. Voesce să întrețină cu guvernulă 
vostru cele mai bune legăturici, pentru 
ca să fiă constante, a semnată tratatulă 
de amicițiă și de comerță. Ceră în nu
mele regelui meu înalta protecțiuue a 
Majestății Vostre, pentru ca pacea și li
niștea să domnescă de acum înainte în 
Etiopia și în posesiunile italienescl ve
cine pentru binele și desvoltarea comer
țului nostru mutuală. Regele meu vo- 
eșce pacea, der potă asigura pe Majestatea 
Vostră, că inamicii Italiei voră fi și ina
micii noștri/

Regele Umbert a răspunsă: „Cu o 
mare satisfacția am ascultată cuvintele 
d-tale. Suntemă amici credincioși de 
multă timpă și vomă rămâne totă așa. 
Garanțiile duratei acestei amiciți suntă : 
tratatulă încheiată pentru binele comună 
ală celoră două regate, și protecțiunea ce 
o acordămă, eu și guvernulă ^meu țărei 
vostre, căreia urămă într’ună modu sin
ceră pace și prosperitate/

Trupele rânduite în fața palatului au 
făcută misiunii onorurile militare.

SCIRlbE VILEI.
Cale ferată nouă. Deputatulă dietală

contele Dominik Teleki, în unire cu fiș- 
panulă Banffi dela Bistriță-Năsăudă, are 
de gândă să construescă o cale ferată, 
care să atingă comunele Dorna, OăndrenI, 
Dorna-Vatra, Anisetri, Iacobeni, Poșlorîta 
și Sadova, să mergă pănă la Câmpu- 
lungă, acolo să se împreune deoparte cu 
calea ferată locală bucovinenă, de altă 
parte cu calea ferată Betlenă-Valea So
meșului prin mijlocirea căii ferate ce are 
a se construi ca continuare dela granița 
ard elenă. Pentru calea ferată Betlănă- 
Ciuma ce are să ducă pe teritoriulă de 
grăniță ardelenă, proiectanții au primită 
concesiune d’a face lucrările pregătităre, 
er pentru ducerea căii ferate pe terito
riulă bucovinenă au făcută pașii necesari 
la ministeriulă austriacă.

** *
Ministru Croației și Slavoniei fără 

portofoliu pe lângă guvernulă ungurescă, 
în loculă răposatului BedecovicI, e nu
mită Emerică Iosipovicl.

* * *
Trăsnetiî. Ni-se scrie din Cetatea de 

baltă : In 10 Augustă n. a trăsnită 
în șura lui Niculae Cuciu Hobari, și 
acesta mai ca din senină, căci ploia a 
fostă numai ca o rouă. A arsă șura totă, 
fenulă câtă l’a avută totă și paiele; alte 
celea fundă timpulă liniștită nu au mai 
arsă.

* *
Demonstațiă antidinastică. Intr’o adu

nare plenară estraordinară a represen- 
tanței orașului Clușiu s’a. hotărîtă, să 
numescă pe Kossuth cetățenă de ondre 
ală orașului Clușiu.

*
Școla industrială a comunei Brașovu. 

Din raporturile acestei șcble resultă, că 
în anulă școlară 1888/89 au fostă 439 
școlari, cu 82 mai puțini ca în anulă 
precedentă, între cari 4 calfe și 435 în
vățăcei. După naționalitate se împartă: 
234 Germani, 152 Români, 53 Unguri.

** *
Focîî. In comuna Reti din comit. 

Treiscaune au arsă la 24 Augustă n. 40 
de edificii.

** *
Dela congresulu de terapeutică. D-lă 

colonelă Dr. Petrescu, directorulă spita
lului militară și profesoră la facultatea 
de medicină din BucurescI, s’a întorsă 
din Parisă, unde fusese trămisă de mi- 
nistrulă de resbelă spre a asista la con
gresulu de terapeutică. „Naționalulă" 
spune, că eminentulă doctoră și profe
soră a presentată congresului mai multe 
lucrări și esperiențe ce a făcută la spi- 
talulă militară. D-sa a fostă viu felicitată 
de membrii congresului.

„Corespondența Gaz. Trans“.
Cetatea de. Baltă, Augustă 1889.

Timpulă pănă acuma în totală a 
fostă nefavoritoră ; din primăveră, de

prin fruntea aratului de cucuruză, pela 
noi și jură n’a mai ploată așa, ca pă- 
mentulă să se sature și să-și iee umeclelă 
deplină. Fenulă la rîturl a fostă puțină, 
la fenațe mai nimică, grâulă, săcara și 
ovăsulă (alacă și orză pela noi numai 
forte rară se semănă) în cantitate a 
fostă numai pe jumătate ca în anulă 
trecută și calitatea mijlociă : pe piețele 
din Dicio-Sântă-Mărtină , Mediașiu și 
Blașiu se vinde hectolitrulă de grâu cu 
5 fl. 50 cr., 5 fl. 25 cr. și 5 fl.; săcara 
cu 3 fl. 75 cr. și 3 fl. 50 cr.; ovăsulă 
cu 2 fl. și 2 fl. 25 cr.

Cucuruzulă, care a fostă sămănată 
în frunte, se arată de mijlocă bună, er 
care s’a sămănată în mijlocă și mai 
târejiu, de totă slabă, nu promite îmbu
nătățire ; viile promită prospecte mai 
îmbucurătore. In generală vorbescă 6- 
menii, că avemă jumătate de fomete.

In 1 (13) 1. c. s’a începută la Ce
tatea de Baltă tergurde oi, și a ținută 
pănă în 5 (18) ; oi au fostă multe, s’au 
vândută înse puține și fără preță; pă- 
rechia de berbeci, cari la alte târguri 
și în ațțl ani se vindeu cu 10—12 fl. v. 
a., acuma s’au vândută numai cu 6 fl. 
și fl. 25 cr., asemenea și oile. Poporală, 
pentru ca esecutorii de dare, cari aș
teptă ca pe spini espirarea opreliștii 
ministeriale, să nu le vândă bucatele 
și mai târdiu- să nu le cumpere cu preță 
îndoit, mai bine și-aulăpădat oile. Târgul 
de vite, care s’a începută în 6 (18) 1. c. încă 
a fostă forte slabi, în tote trei dilele s’au 
liberată numai 750 bilete ; s’au vendută 
puțini cai și vaci sterpe grase, apoi mai 
mulțl viței frumoși și mai tineri de trei 
ani. In copilăria — ml-aducă aminte — 
la tergulă (bâlciulă) din Augustă și la 
celă așa numită: ală Rusalieloră, într’o 
singură di se scoteau câte 800 părechl 
de boi totă fruntea, acuma în tote trei 
cjilele, din totă specia de vite, nu s’au 
vendută nici 800 de capete; acesta e 
ună semnă învederată despre sărăcia și 
lipsele poporului; și totuși marfa și ne- 
goțulă în diua târgului au fostă scumpe; 
pentru o părechiă de opinci de mijlocă 
bune, poporulă nostru plugară căută a-șl 
vinde 1 felderă de grâu frumosă; asta — 
pe când vitele și toți articuliî noștri de 
vendare suntă forte eftine — nu ne vine 
la socotelă. *

Gavrilă-pașa de Betleană, fișpanulă 
comitatului nostru, ală Ternavei mici, 
cu măiestrii săi din comitată, după cum 
s’a fostă amintită și mai în anulă trecută 
în „Gazeta Trans/ N-ră 28, suntă mira- 
culoșl inventatori de lucruri țîntitore la 
„ușurarea" sarciniloră poporului, la „bu
năstarea" aceluia și prin urmare la „fe
ricirea" întregului comitată ; de astfelă 
suntă:

1) Edificarea caseloră comitatului, ună 
edificiu grandios ca ună Babilonă, fără 
de care — după darea cu socotelă a stă- 
pâniloră puternrcl, Comitatulă nostru 
în comparațiune cu altele ar fi fostă nu 
mai o nimica. Labirintulă e aprope de 
terminare și costă cam 107.000 fl. v. a. 
bani încasați prin repartițiune pe po- 
poră.

2) Facerea comitatului de membra 
fundatoră Ia faimosulă „Kultur-egylet" 
din Clușiu, cu considerabila sumă de 
10.000 fl. v. a. erășl esecuată de pe po
porală contribuitoră. Nu ne mai ajungă 
datele și fundă că ne tragă și șucu- 
țescă pe sema unoră reuniuni și între
prinderi, dela cari nu tragemă nici

ună folosă, ci numai rău, ne întristămă 
forte! Kultur-egylet-ulă din Clușiu, 
după lauda de sine, e răspânditoră de 
„lumină", „cultură" și „civilisațiune" na- 
ționalitățiloră din patriă, dică așa, pen- 
tru-că Maghiarii—de acestea îndopândă 
prea destule — abia mai potă gâfăi, suntă 
sătt.i și plini pănă’n gâtlegiu; cu tote 
acestea — noi lăsațl numai de noi — 
pentru astfelă de „lumină", „cultură" și 
„civilisațiune", bucuroși nu ne-am fi vân
dută grăunțele din gura prunciloră,mân- 
ce’șl friptă cultura și lumina loră, nouă 
nu ne trebue.

3) Intre altele multe, despre cari în 
alte comitate nici nu potă visa — totă 
iscoditurl miraculose — avemă și darea 
pe câni. încă prin 1887 se vorbea despre 
acestă dare chiar și după titula ei „plă
cută", cu carea iscoditorii se potă făli și 
aprobatoriloră servescă-le spre distinsă 
ondre; contra acestui fătă din părinți 
păgâni, mulțl din comitată, chiar și Ma
ghiari cinstiți după cum s’a vorbită, cu 
dare de mână, au protestată și nu au lă
sată a se boteza pe legea loră, din care 
causă, pe atunci cu data dintâiu a ră
masă lipsită de înaltă confirmare, după 
carea politicii noștri juriști din comitată 
sciutorl bine de a suci și răsuci, ca, decă 
în astă privință n’au luată inițiativa, celă 
puțină să nu lipsescă din loculă ală Il-lea 
și așa să rămână cu buzele umflate, ceea 
ce multă le-ar fi detrasă, cu „deșteptă- 
ciunea" loră, folosindu-se de dicala : 
„Cine’n parte, parte’șl face", au întors’o 
pe dosă, și oposiționaliloră 11-au astu
pată gurile scutindu’i dela îndatorirea 
de a plăti.

Etă cam cum sună legea întorsă : 
„Cei cari au curte și grădină (locă in
ternă), într’o masă, în mărime de 800°Q 
are dreptă să tină ună câne fără de 
plată; celă care are unu jugără, doi câni; 
și așa mai încolo ; er toți ceilalți (afară 
de păstori și oieri cu oi în numără de 
peste 20 capete, cari potă ține câte unulă 
seu doi după numără) suntă datori a 
plăti câte 2 fl. v. a. pentru fiă-care câne 
pe ană." Astfelă legea dării pe câni fi- 
indă întorsă, mai marii „competențl" con- 
siderându-o de salutară, o au apro
bată.

In anulă trecută, cam prin luna lui 
Martie, antistia comunală a fostă făcută 
evidența câniloră, împărțindă pentru fiă- 
care câne monetă de pleiu (tinichea) bă
tută acolo la comitată cu imprimarea anu
lui și a numărului, și de atunci în pri
vința dărei pe câni nu ne-a mai recercată 
nimenea pănă la începutulă anului cu
rentă ; omenii diceau, că încercarea de a 
pune dare pe câni au fostă numai vorbe 
gole, așa ca în rîsă și jucăriă copilă- 
răscă, că cine a mai și audită de dare pe 
câni, ba mulțl de aceea șl-a fostă uitată 
cu totulă. Numai etă că în luna lui 
Martie a. c. notariulă comunală a dată 
ondină judelui ca în timpulă celă mai 
scurtă să încaseze darea pe câni, Judele 
a încredințată afacerea juratului mare 
cu impunerea, ca pentru suma de 2 fl. 
v. a. de ună câne să iee câte 4 feldere 
de bucate. Juratulă mare, strădalnică 
în a’șl împlini porunca, cu putere dă pe 
la coșurile năstre; fiindă acuma în 
timpă de primăveră, timpulă de a eși 
la lucra în câmpă, pe când bucatele’să 
puține, ba la unii ne și lipsescă cu to
tulă, ne-amă înspăimântată și cu droia 
amă alergată la vice-șpanulă, unde nl-amă 
rugată ca : „precum dela îndatorirea de

Cu voi n’o să’ml perdă timpulă, cu
getai în mine; i-am salulată și m amă 
depărtată.

Avem eu ună locă, unde mergemă 
adesea sera și dimineța, la anumită oră, 
când sciam că iesă căpriărele din bră- 
detă și în fuga mare trecă peste o 
luncă, ca să bee apă dintr’o adăpă- 
tbre, făcută anume ca să se adune apă 
de ploiă, căci în acele păduri nu se află 
nici ună rîu, nici ună isvoră.

Ună singură rîu este, care curge 
prin cetate.

Bietele animale ducă mare lipsă de 
apă.

întrega cetate, precum și cele în
depărtate case și restaurațiunl se pro- 
vădă prin țevi subterane cu apă, care 
dintr’ună colosală reservoriu se aruncă 
prin puterea aborelui în cele mai înalte 
locuri.

E o adevărată minune acesta, care 
a costată două milione.

Când căpriorele vedeu seu simțiau 
pe cineva, atunci avemă să așteptă multă, 
ăn’ce eșiau; atunci îmi scotemă fiu-

erița și chiemam găinușile. Astfelă îmi 
petrecemă de minune.

Vânătorii, silvicultorii mă cunosceu 
toți și’și petreceu bucurosă cu mine.

M’am dusă der la loculă meu; pe 
bancă ședea ună omă, în apropierea den
sului era unu măgară prinsă la o căruță.

— A d-tale e trăsura ?
— Nu! eu ’să servitoră. Maglstra- 

tulă întreține 10 trăsuri cu măgari, noi 
avemă 8 fl. pe lună și mâncare, pentru 
trăsură se plătesce 3 fl. pe o jumătate 
de di, pe diua întregă 6 fl. Hei, d-nule! 
rele chle pentru omulă săracă ; de multe 
ori se pune în trăsură câte ună hoită de 
omă, bietulă măgară nu’lă pote trage, 
atunci trebue să tragă și eu alături cu 
măgarulă. Aici câștigă măgarulă mai 
multă ca omulă.-

— Fii liniștită, prietine, în țera mea 
încă se întâmplă, că „măgarulă" câș
tigă mai multă ca „omulă".

Intr’aceea sosescă două dame en- 
glese tinere și frumose, se pună în tră
sură și să depărteză.

Abia pornescă, sosesce și trece pe

dinaintea mea ună Engleză călare pe 
ună măgară.

Din depărtare se audia, cum sufla 
și gâfăia bietulă animală, cu limba scosă, 
nu mai putea de căldură și ostenelă.

Englezulă era ună monstru, o claie 
de carne. Avea ună obrază roșu, rasă, 
ca ună bostană mare. Cu o mână ținea 
pălăria și se răcorea; în cealaltă avea 
batista și’șl ștergea sudorile. Peptarulă 
îi era desbumbată, sufla ca ună locomo
tivă. Ună călăuză ducea măgarulă de că
păstru.

Câtă l-am vădută, mi-a venită aminte 
poesia lui Petofy:

Megy a juliutz szamarân, foldig ăs a laba.
Nagy a komasz, de nagyobb a boldog-ta- 

[lanșâga.
(Merge ciobanulă târăindu’șl .picior- 

[rele pe măgarulă său călare.
E mare nătărăulă, der prostia lui e 

[și mai mare.)
Am rîsă de nu mă mai putemă opri.
Etă că vine în urma Englezului ună 

domnă, care abia’șl putea stăpâni rîsulă. 
Se pune lângă mine și’ml dice în limba 
germană :

— In Anglia l’ar da poliția josă de 
pe măgară și l’ar pedepsi; aici nu-i are 
nime grija. E scandală să maltrateze ast
felă pe ună bietă de animală.

— In țera mea poliția aseminea nu 
i-ar ave grija; der s’ar lua toți copii 
după elă și l’ar batjocuri, de sciu că i-ar 
trece de altă-dată voia, de a se espune 
la rîsulă lumei.

— Din ce țeră ești d-ta?
— Din Ardelă.
— Ah! interesantă. Ești Sasă?
- Nu!
— Maghiară ?
— Nu, sunt Română.
— Forte mă bucură, că nu ești nici 

Sasă, nici Maghiară, cu deosebire că am 
dată de ună omă, dela care pociu afla 
ce eu dorescă. Spune’ml, te rogă, este 
adevărată ceea ce Schulvereinulă a scrisă 
despre persecuțiunile Sașiloră, și peste 
totă despre purtarea Maghiariloră ?

Omulă meu, se vede că nu semănă 
cu compatrioții săi din Germania, cu 
cari am conversată păn’aci. Acesta scie 
unde se află Ardelulă.
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a plăti acestă dare urîciosă a scutită 
pe găzdacl dela magnată pauă la celă 
din urmă petecosă de nemeșuțu, să ne 
absolveze și pe noi sărăcimea cea prin 
acestă lege nedreptățită și chiar batjo
corită, seu celă puțină esecuțiunea să-o 
ridice și amâne pănă cătră tomnă.

Răspunsulă, deocamdată verbală, ni 
s’a dată că: „Decă sunteți săraci și nu 
aveți de unde plăti, nu țineți cânl.“ Ună 
răspunsă la locă din partea vice-comite- 
lui Gali Domokos, încâtă pe toți cei 
eschișl dela favorulă legii pentru darea 
pe câni îi consideră de chiar proletari, 
dedrece pentru aceștia de ce folosă suntă 
cânii la casă, pe când nici ei nu au ce 
mânca ! Der afle Măria-sa, că altcum stă 
treba, afle, că moșiile pela noi, înainte 
de 1848, cari au fostă mai mari au cons
tată numai din 22—23 jugăre de pă- 
mentă în totă, și astădl pe interi orulă— 
curte și grădină — ținătoră 6re-când de 
acea moșiă, suntemă câte 3—4 frați a- 
șeclațl, toți cu casă și mesă! Adevără, 
că avemă puțină locă interioră, — curte 
și grădină, — pentru ce le-a plăcută a 
ne eschide dela favorulă legii amintite, 
der totuși nu suntemă chiar proletari, 
mai târăimă unii încă carulă cu câte doi 
boi ori două văcuțe, și pe lângă casă mai 
ținemă câte câte-va oi ori purcelașl, 
lemne de focă și alte aparate economice. 
Unii locuimă prin capetele satului și în 
așa numitele: „CânepiștI11, unde nu nu
mai noptea și iarna, ci și cliua. și vera, 
animalele ne suntă espuse fiereloră săl
batice, cari, nebăntuite de nimenea în- 
mulțindu-se forte, suntă tare îndrăsnețe; 
er bucatele și ce mai avemă pe lângă 
case, ni-le instreineză furii.

Țăranii de pe sate, de câte-orl erna 
în puterea nopțiloră mari, la lătratulă 
câniloră eșimă pe afară, facemă larmă 
și alungămă Aerele sălbatice, er furii, 
fiindă noi trecjl și audindu-ne pe afară 
făcendă larmă, îșl pierdă curagiulă și se 
depărteză fără a ne înstrăina bucatele, 
lemnele și altele de pe lângă case; iată 
că grija bună încunjură primejdia rea; 
asta însă se vede că-o încunjurămă cu 
ajutorulă câniloră, cari simtă pe rău-fă- 
cătorii în apropiere și ne treclescă din 
somnă.

Din acestea pote vede vice-șpanulă 
și toți domnii „binevoitori dela comitată, 
că : nu toți cei eschișl dela favorulă legii 
amintite suntemă poietarl, și câtă suu- 
temă de săraci avemă lipsă de câte ună 
câne la casă; apoi cânii noștri nu ne 
sărăcescă mai tare decum suntemă, ei 
nu-să ca cânii domnescl, învățațl a se 
nutri cu cafea, u supă și cu carne și a 
se culca în casă pe patulă stăpâniloră; 
cânii noștri se îndestulescă cu câte o 
cojă uscată și cu nescarl sfărmiturl, dormă 
afară în zăpadă și flindu-ne șerbi fideli, 
ne grijescă averea și de multe-orl și viața.

Pănă acuma încă nu scimă, că suma 
dării esecutate de pe noi pentru câni spre 
ce scopă se întrebuințeză, ore nu și a- 
cesta spre scopuri „culturale", pentru 
Kultur-eglet?

Decă domniloră maghiari dela pu
tere atâtă de multă le place să se laude 
la lume, că fii patriei toți suntă împăr
tășiți de favorurile și bunătățile legii, 
că de atâta dreptate, cultură, lumină, 
frățietate, bunătate și prin urmare de 
atâta fericire, nu se bucură poporele doră 
în nici ună stată pe fața pământului ca 
în statulă „maghiară, decă așa le place, 
pentru ce astă separațiune și eschidere, 

ba chiar batjocură? Au doră noi nu sun
temă fii de ai patriei, pentru a cărei a- 
părare dămă cătane și contribuimă bani 
scumpi ?

Se vădă ghiarăle mâței prin sacă 1 
. . . nu . . . lui, 

plugară.

Dare de semă.
Cu ocasiunea binecuvântărei biseri- 

cei gr. cat. din comuna nostră Budușiu, 
în comitatulă Solnocă-Dobâca, la 11 
Augustă a. c. s’a ținută o petrecere în 
favorea bisericei, la care a luată parte 
aprdpe totă inteligența română din jură 
în ună numără forte însemnată. Veni- 
tulă a fostă 56 fl 30 cr. Spesele au fost 
36 fl. 20 cr. Rămâne 20 fl. 10 cr. ca 
venită curată, care s’a depusă în casa 
bisericei.

Au suprasolvită următorii domni: 
Demetriu Baicană not. cerc. 2 fl., Iosifă 
Orianu protopopă tract. 1 fl., Ioană Popă 
not. cerc. 1 fl., Andreiu Vlasină preotă 
gr. cat. 1 fl., Michailă Cherebeță preotă 
gr. cat. 70 cr., Ioană Mureșianu preotă 
gr. cat. 50 cr., Ioană Tamașiu preotă gr. 
cat. 50 cr., Vasiliu Pataki preotă gr. cat. 
50 cr., Ioană Munzatu preotă gr. cat. 
50 cr., Gavrilă Munzatu preotă gr. cat. 
50 cr., Zaharia Popă preotă gr. cat. 50 
cr., Ștefană Popă preotă gr. cat. 50 cr., 
Ioană lenei preotă gr. cat. 30 cr., Mi
chailă Boroșă preotă gr. cat. 50 cr., 
Alexandru Popă posesoră 10 cr., Ilie 
Șerbană teol. abs. 50 cr., Gavrilă Che
rebeță preotă gr. cat. 20 cr., Teofilă 
Olteană teol. abs. 50 cr., Iuliu Mihali 
posesoră 20 cr., Emanuelă Haraga ne
guțătorii 50 cr., Aureliu Bicană posesoră 
50 cr., Iuliu Popă teol. abs. 50 cr., Io- 
sifă Popă înv. 20 cr., Ioană Ciulea înv. 
10 cr., Vasiliu Bene not. cerc. 50 cr., 
Vasiliu Micle posesoră 20 cr., Alexandru 
Oprișă posesoră 50 cr., Ioană Bocsânczi 
posesoră 50 cr., Iacobă Mureșianu can- 
toră-înv. 50 cr., Vasiliu Breliară not. 
cerc. 20 cr.

Au mai dată în favorulă bisericei 
On. domnă protopopă Iosifă Oriană 1 
fl., Sp. d-nl: Iosifă Bird 2 fl., Alexandru 
Popă preotă gr. cat., 1 fl., Emanuelă 
Haraga 1 fl., Ioană Bocsânczi 50 cr., 
Ioană Chender 30 cr., Aurelin Mezei 
1 flori iră.

Pentru aceste suprasolvirl primescă 
D-loră și pe acestă cale mulțămitele 
nostre.

Ca să se vedă simțulă religiosă și 
națională, ce esistă în poporulă nostru 
de aci, judecămă a aminti fără sfială 
acea împrejurare, că era ceva maiestosă 
și pătrundătoră a vedea, cum se adună 
poporulă din tdte părțile la ruga împli
nită de cătră 23 preoți, așa încâtă nu 
încăpea în aula bisericei, ci era plină 
pe stradă și în aula parochială. Mulțl 
cjlcă să fi fostă peste 3000 străini adu
nați. Unii dintre poporenii credincioși 
ai acestei parochii atâtă de surprinși au 
fostă, încâtă au plânsă de bucuriă, mai 
alesă când — după plândulă comună — 
au vădutu jucândă în primula cuadrilă 
peste 60 părechl, toți Români cu graiu 
românescă, ceea ce la noi aici sub pd- 
lele vestitului picioră de munte „Bâbîiu11 
nu s’a mai putută pomeni.

Budușiu, la 19 Augustă 1889.
Alexandru Popu, Aureliu Mezei.

preotă gr. căt. locală. curatore raționante.

Literatură.
„Transilvania11 Nr. 17—18 din 1—15 

Septemvre 1889 are următorulă sumară : 
Raportulă comitetului Asociațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română despre activitatea 
sa în decursulă anului 1888. Consem
narea tineriloră stipendiațl și ajutorați. 
Consemnarea membriloră insinuați. Con
semnarea despre membrii răposați. Pro
gramă pentru adunarea generală a 
XXVIII a Associațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura popo
rului română, care se va ține în 15/27 
Augustă a. c. și dilele următore în Fă- 
gărașă. Rațiociniulă despre averea Asso
ciațiunei transilvane pe periodulă dela 
1 Ianuarie pănă la 31 Decemvre 1888. 
Consemnarea contribuiriloră făcute în 
favorulă scdlei superidre de fete a Asso
ciațiunei transilvane pe cola d-lui Par- 
teniu Cosma, din 1 Ianuarie pănă la ul
tima Iunie 1889 (urmare).

DIVERSE.
Grevă în Londra. Lucrătorii socie

tății „South Metropolitan Ganz Com- 
panyu una din cele mai mari companii 
de gază, s’au pasă în grevă. 7000 lu
crători din „Thames Iron "Works la 
Blackwal pe Tamisa11 s’au asociată la 
greva lucrătoriloră docuriloră. 2500 lu
crători încărcători și alțl lucrători ai 
șanțieriloră din Isle of dogs pe Tamisa, 
precum și alțl lucrători întrebuințați în 
diferitele industrii au făcută causă co
mună cu greviștii, nemulțămițl cu plata 
și cu timpulă de lucru. Piețele suntă 
gravă vătămate prin aceste mișcări. Tru
pele suntă consemnate în casărml. O te
legramă mai nouă spune, că greviștii în 
numără de 80,000 s’au întrunită în Hyde- 
Park și au hotărîtă să mențină cere
rile loră.

Locuitorii de peșteri în Mexico. O 
descoperire extra-ordinară se raporteză 
din regiunile neesplorate din Nordulă 
Mexicului. Locotenentulă Schwatka a 
descoperită ună mare tribă de omeni, 
cari locuescă în peșteri și trăescă în mo
dulă celă mai primitivă. Acești locui
tori de peșteri suntă sălbatici și așa de 
fricoși, că se retragă în peșterile stân- 
ciloră, îndată ce zărescă omeni albi. 
Ei se urcă cu o ușurință estra-ordinară 
pe arbori în tocmai ca și maimuțele. Pe 
lea loră este roșietică închisă.

Cununiă. D-lă Georgia Spineanu și 
D-ș<5ra Maria Carlanea îșl voră celebra 
cununia loră Duminecă în 1 Septemvre 
n. c. în biserica gr.-cat. din Tecușiulă 
română. — Felicitările nostre !

Cursul A pieței Bi'așo'vA
din 30 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românesci Cump. 9.41 Vend. 9,44

Ciirsulu Ia bursa de Viena

Argintă românescă - n 9.35 J1 9.38
Napoleon-d’orI - - - n 9.44 M 9.46
Lire turcescl - - - 10.70 H 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 H 9.75
GalbinI h 5.54 n 5.59
Scris, fonc. „Albina“6°/0 n 102.— n —.—

n ‘n >1 ®°/o n 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 1.22— n 1.23 -
Mărci germane - - ?? 58.— 58.25

din 29 Augustă st. n. 1889.
Renta de aură 4°/0 ------ 99.80
Renta de hârtiă5°/8 - - - - - - 94.60
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.40 
Bonuri rurale ungare - - - ~ - 104.70
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 129.40
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.55
Ranta de argintă austriacă - - - - 84.50
Renta de aură austriacă ----- 109.90 
LosurI din 1860 ------- 138.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.62
Napoleon-d’orI - --........................... 9.46
Mărci 100 împ. germane . - - - 58.
Londra 10 Livres sterlings - - - - 199.25

£0^" Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" îl 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. ®-r©ss, și în 
librăria ]%iculae Ciurcu.

Editorii și Redactorii responsabilii: 
Or. Aurel Mureșianu.
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. BIIESSE BENE ; 
cu 6%, j

aedrdă împrumuturi cambi- ( 
ale CU 6y2%-7%, cari pelângă ț 
o reducere corâspunȚetore a 
sumei cambiului și întru câtu J 
starea numerariului din cassă J 
ar permite, se potu și de ( 
mai multe ori prolong! i

Informațiuni mai de apropo se ■ 
potu lua d/ilnicu in biroulu inșii- J 
tuiului, piață No. 90 dela 8—2 r 
ore d. a. 87,13 (

Ba elă era atâtă de bine informată 
, despre lupta naționalitătiloră cu guver- 
nulă, încâtă l’am admirată.

In două ore, câtă am convesată cu 
elă, am profitată mai multă dela elă ca 
și când așă fi cetită tdte uiarele ger
mane, pe vre-o câțiva ani.

Era ună omă simpatică și bine in
struită.

Pentru voia densului m’am întorsă 
în cetate îndărătă. Cândlam ajunsă la 
Franz Iosefs Hohe, am intrată, ca să ne 
odihnimă nițelă. îndată ni-s’a presentat 
cartea străiniloră, ca să ne înscriemă 
și noi.

M’am înscrisă eu celă dintâiu, cu 
numele, caracterulă și țera de unde 
sunt.

Acum o să aflu : cine e interesantulă 
meu tovarășă? eram tare curiosă ; derelă 
și-a scrisă numai numele: Franz Oertel, 
— altceva nimică.

— Ni, ni ! dise elă. înaintea nos
tră e înscrisă ună medică din America, 
cu soția sa. Dânșii călătorescă de 6 săptă

mâni, dela „Capulă de buna speranță.“ 
Acestă medică — după nume Ovreu — 
glorifică în poesiâ „munții colosall“ din 
Karlsbad, apoi termină astfelă :

Dass ich Schoneres nie gesehen,
Dass muss ich wohl eingestehen, 
Doch segelte ich iun die gauze Welt.“

— Audi acolo, d-nule ! îmi dise to- 
varășulă meu. Acelă medică a că
lătorită în jurulă lumei întregi, și elă 
ceva mai frumosă n’a vădută. Decă Ar- 
delulă, după descrierea d-tale, trebuie că 
e de o sută și de o miă de ori mai fru
mosă! Aida să-lă combatemă!

— Primescă.
— Scrie d-ta, seu scriu eu?
— Cum vrei. Eu însă credă că con- 

deiulă se află în buuă mână.
— Bine. Eu amă de cugetă să 

4ică :
Reizend sind sie wohl, Kolosse jedoch 

nicht.
Wer Gebirge will sehen,
Der muss nach Siebenburgen gehen.“

— Bravo!
Intr’aceea sosesce o societate întregă, 

domni și dame, cari din depărtare îlă 
salută pe tovarășulă meu. Elă se scdlă 
și cu pași repedl merge spre ei; la mo
menta se întorce și’ml dice:

— Să mă scuzi, acești domni suntă 
ospețl sosiți acum din țera mea, am să-i 
însoțescă. ’Ți mulțămescă, am petrecută 
bine vre-o câteva <5re în societatea 
d-tale, și decă n’așă ave să călătorescă 
mâne acasă, te-așă pofti anume la asemeni 
escursiunl.

— Eu avui o deosebită plăcere în 
acestă escursiune, așă dori însă să sciu, 
înainte d’a ne despărți ; de cine am 
onore ?

— Eu suntă covrigarulă Majestății 
Sale Heinrich ală XHI-lea din Reiss, 
Kreiss, Schleiss, dise elă zîmbindă; apoi 
scuturându-ml mâna s’a depărtată.

Breh, frate! Mi-am adusă aminte de 
(jicătorea Nemțiloră: Dascălii nemțescl 
(Schulmeister) au învinsă armata fran
ceză, și am rămasă uimtă de cultura ce 
o aflai la burghesimea din Germania; 
neasemănată superidră culturei burghe- 
simei din Viena.

Am plecată și eu cătră casă. Când 
eram d’asupra stâncei, de care se află 
cerbulă vărsată din feră, am vădută din 
depărtare pe covrigarulă Majestății Sale 
Heirich ală XIH-lea din Reiss, Kreiss, 
Schleiss, stândă în mijloculă celorlalți, 
cărora le esplica, de sigură, legenda 
băiloră din Karlsbad.

Se (Țce adecă, că, fiindă odată re
gele Karol la vânătore, cânii de vânată 
au strîmtorată pe ună cerbă, la acelă 
colță ; nobilulă animală, regele codriloră, 
neavendă altă scăpare, s’a aruncată în 
adâncime, unde și-a aflată mortea. Re
gele Karol, scoborîndu-se după cerbă, a 
dată de isvorele acelea calde. întrebați 
fiindă țăranii din satele învecinate, e 
răspunseră:

„Da, cundscemă acelă locă ; acela e 
„cuchna (bucătăria) dracului, unde pururea 
„fierbe și clocotesce apa".

Regele însă a lăsată să se analisese 
acea apă, și așa s’a descoperită vindecă- 
torea ei putere. (Va urma)
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H AMICULU FAMILIEI. piară beletristicii și enciclopedică-literaru— c,u ilustrațiuni.— Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 cp 
în numeri câte de 2—3 c61e cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume, în mare parte

8

H

a lunei
— mai
socială 
ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoră indivicfiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 ti., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară—cu ilustrațiuni.— Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 272— 3*/ 2 cole, și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
mânunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanțiî primescu gratisti totu alit patrulea esemplarti.
Nhimeri <le probă se trimită gratisu ori-cni cere.

>------
Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
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Renascerea limbei românesc!în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețuia broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Merinde dela școlă seu învățături 
pentru poporîi culese din diarula unui 
școlara de Dr. Georgiu Popa. — Opula 
acesta, pentru povâțuirile lui valorose, 
are sS ocupe una loca de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-la au- 
tora a avuta nimerita idee, de a pu
blica prin opula de față una diară de 
școlă, ce și-la făcuse ca eleva de anul 
I ala școlei poporale superiors din 
Câmpeni, va se 4i°â Pe când era în 
ala 4-lea ana de școlă. In acesta cliar 
se cuprindă diferite impresiuni din co
pilăria, atâta din școlă câta și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povSțuirl primite dela învâțătorula 
său, pe cari autorulă le-a prelucrata 
și desvoltata cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acesta opa, așa că singura numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitulula despre fumată, des 
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețuia unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fi. 10 cr.

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

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

Idealulu perdutii. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omO de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulu ............. ~ ” - - - ■
nar.
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se vinde cu prețulă numai de 50 cr 
esemplariulă spedată franco.

Manualu catecheticu pentru primii 
ani scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 
de s. scriptură, catecketică și met o 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vioară archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acesta opa de 
mare însemnătate pentru literatura ca- 
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbânda unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloră și a părinți- 
loră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți.—Pre
țulă unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fi

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Gură-de-xAură la 
epistolele sfântului apost. Paula cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețulă unui esem
plară cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeesca liturgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioana Boroșiu pa
rochă gr. cat. și ases. consist. Pre
țulă unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 80 cr., legată 
mai fin 1 fi., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

Miculîl mărgăritarîi sufletescO. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă 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 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețul unui esemplar legat spedat 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fi., 
100 esemplare 9 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusii Christosti. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fi.; 100 esemplare 10 fi.

_ - - - V» W

Papiu este multa mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă sâ fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță 
istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulă introducere!, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fi. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Papiu. — Acestă 
volumă de peste 24 c61e cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare înse mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 — a muierei dela bărbată, 3 
— a părintelui dela fii, 4—a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9 — 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune, 11—dela binefăcători, amici, 
cunoscuțî și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul ’> unui esemplară 
spedată franco e 2 fi. v. a.

Cuvântări bisericesc!, tomulă III, 
scrise de Ioană Papiu. — Acestă tomă 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8° mare. — Prețulă 
unui esemplară spedat franco e 1 fi. v. a.

Orientele catolicii seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatulă bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare. 
—Scrisă de Ioană Papiu. — Opulă acesta 
a fostă recensată favoritoră și lăudat 
și de foile străine.—Prețulă unui esem
plară spedată franco e numai 1 fi. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui espuse în modă populară 
de profesorală Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulu) de Ioană Papiu. 
—Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absdlvă scola poporală, 

“ în Gherla (Sz-uivâr.—Transilvania), unde se cumpără 
acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune. *̂ 3

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

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

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

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Șatenului Românu. Car
tea IU și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețuia 
50

H
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cr.
Economia pentru scolele popor, de 

T. Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.
Spicuire din istoria pedagogiei la 

noi — la Români. De V. G-r. Borgovan. 
Prețulă 15.

Manualu 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 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră prep ar an- 
dială. Prețulă 80 cr.

Catechese pentru pruncii școlari 
din școlele poporale. După George 
Mey preotu în Schdrzkirch din diecesa 
de Rottenburg de Titu Budu parochă 
gr. cat. în Satu-Siugatagu, protopopulă 
distr. Mara, adm. Vicarială alo Mara
mureșului etc. etc. Edițiunea II. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 
1 fi. 05 cr.

Din trecutulu Silvaniei. Legendă 
de Victora Russu. Prețulă unui esem
plară cu porto francată 1 fi. 05 cr.

Prin morte la victoria. Comediă 
într’ună actă. După A. Kotzebue lo- 
calisată de Irina Sonea n. Bogdană. 
Prețulă unui esemplară 10 cr.

Influința mândriei. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă unui e- 
semplară 30 cr.

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste anii de Ioânu Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I.
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pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețulă 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.
Fântâna dorului. Novelă poporală 

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

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

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Bunica și Nepoțelulii. Schiță din 

sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețulă 10 cr.

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

Eld 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. Prețulă 20 cr.

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

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


