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plânge, că se calcă instituțiunile 
române și că adversarii noștri au de

Ungurirea ritului.
Brașovu 5 (17) Februariu.

Titlulu din frunte ne indică una din acele 
cestiuni, care arde încă în ascunsă, ca cărbunele 
sub spuză, der care nu peste multa timpi p6te. 
deveni forte fatală, mai vărtosu pentru Românii 
uniți.

Este vorba de uneltirile ce se facă pentru 
ungurirea ritului în bisericele unite din unele ți
nuturi ale Ungariei locuite de Ruși (Ruteni) și 
de Români. Intre Ruși propaganda de ungurire 
a luată nisce dimensiuni mari și amenințătore. In 
cele mai multe biserici ruse din comitatele Sza- 
bolcs, Hajdu și într’o parte a comitatului Zem- 
plinu liturgiă să face unguresce și se cântă în 
limba ungurăscă. Aceste aparifiuni se vădă și 
în diecesa Oradiei-mari între Ruși, așa de esem- 
plu popa rusescă din Cărei și alții cântă ungu
resce în biserică. I

Bine că Românii din acele părți se țină încă, 
e însă mare și iminenta pericululă cei amenință 
din partea propagandei de ungurire, care precum. 
suntemă informați, vrea să se vere acuma și în 
bisericele române.

Nu numai odată ni s’a dată durerăsa oca-. 
siune de a ne 
bisericei 
scopă a produce anarchiă în biserică, < 
să pătă cu atâta mai bine pescui în turbure.

Pericululă e p6te multă mai mare decâtă 
ni-lă putemu închipui astăcji, mai alesă dăcă 
vomă avă în vedere, că uneltele, de cari se fo- 
losescă adversarii, suntă luate din sînulă acelei 
preoțiml care ar trebui să sufere și martiriulă 
pentru apărarea bisericei și a aședăminteloră ei. 
Din nefericire se află prea multe caractere slabe 
și în tagma acăsta chiămată a lupta pentru prin
cipiile evangeliei creștine. Intre Ruteni celă pu
țină este constatată, că preoții renegați suntă 
adi cei mai periculoși propagandiști pentru un
gurirea ritului.

Precum amu înțelesă și Curia romană se 
interesăza fărte multă de acăstă afacere. Atâta 
episcopulă rutănu Pasztelyi, câtă și Ilustritatea 
Sa episcopul Oradiei-mari Pavel, în a căreia diecesă 
se află și Ruteni, au fosta provocați deNunțiulă pa
pală dela Viena să răspundă, dăcă este adevărat că 
în bisericele din episcopiele Iota se cântă într’o 
limbă necanonică. Nu scimu ce au răspunsă nu- 
miții episcopl, der încâtă privesce pe episcopulă 
Pavelă suntemă în dreptă a crede că nu va ră 
mână nepăsători, ci își va sci apăra propria sa 
diecesă de urmările stricăciăse ale anarchiei, ce 
s’a ivita în diecesa vecină rutănă.

Amu dori să fimă informați cu de-amărun- 
tulă despre tăte câte se petrecu în acăstă privință 
în memoratele diecese. Causa este de totă în
semnată și nimici din cele ce se uneltescă tot
odată și pentru subminarea bisericei române unite 
n’ar trebui să ne scape din vedere.

De aceea suntemu fărte mulțumitori acelui 
stimată amică ălă făiei năstre, care pătrunsă de 
îngrijire ni-a trimisă importantulă articulă, ce’lu 
lăsămă să urmeze la loculă acesta :

Deputatulă Ugron, sărindă preste tăte, a 
interpelată în dieta Ungariei pe ministrulă de 
culte, pe Trefort, și despre recursulă Rușiloră 
dela Dorog, pentru introducerea limbei ungurescl 
în biserică. Ce dreptă au Judeii și Calvinii din 
parlamentulă ungurescă Ia limba din bisericele 
greco-catolice? Așa se vede, că Rușii dela Do
rog dăcă și-au lăpădată originea, își lapădă și 
biserica, când ei recurgă la dietă în causa lim
bei bisericesc!, ce de dietă nu se ține.

Domnulă ministru Trefort în răspunsulă său 
a numită întâiu pe Români, și a disă, că la Ro
mân! limba grecăscă este să fiă limba bisericei. 
Domnulă Trefort nu e teologă, și așa nu pu- 
temă aștepta sciință teologică dela densulă. Noi

I

Românii cu totă dreptulu avemă limba română I 
în bisericele ndstre; însă când Grecii, împrăștiați 
pe tote insulele, abia suntă între 2 și 3 milione, 
dră noi Românii suntemă la 12 milidne, e fdrte 
tristă, că chiar și vorba pdte fi despre limba 
gvecdscă în bisericele ndstre.

E de interesă declarațiunea ce a dat’o cu 
precauțiune bine calculată domnulă ministru Tre
fort în meritulă causei. A 4’să, că nu ar fi po
litică salutară și corectă a scdte limba slavică la 
Ruși din biserică, și așa a da ocasiune ca și alții 
să pretindă strămutare în limba cultului divină. 
Și nu credincioșii au fostă aceia, cari au făcută 
astă anarchiă la Ruși, ci popii. In diecesa de 
Munkacs se idu de preoți și tineri de aceia, cari 
nu sciu nimica rusesce și aceia au băgată și bagă 
limba ungurdscă în biserică. Sunt și de aceia 

! cari sciu rusesce, însă cari cugetă, că ddcă se 
voră linguși, se voră ferici mai bine, și așa calcă 
totă disciplina cu ungurirea ritului, numai să fiă 
plăcuți la putere.

Amară resbunâre a sorții, că tocmai acești 
renegați suntă respinși de Uuguri în modulă 
celă mai amară. Roscovici a fostă primulă, 
care a înceoutiî a unguri ritulă. Elă ca ins
pectori diecesană ală scdleloră s’a scăpată de a 
disă pe sate în sc61e, că pruncii să nu dică:

. „laude-să“ Isusu Cristosă, ci „slavă“ lui Isusu 
ca apoi (jrigf.og.Q, a^a se (ljce> Acesta a fostă

destulă ca să fiă presentată la ministeta. ca unulă 
'care propagă slavismulă în scdle! Urmarea fti, 
că Roscovici a căutată să renunțe la postulă 
său de inspectară,—elă panungurulă ca panslavă.

In anii trecuți ordinariatele de Munkacs și 
de Eperjes au numită o comisiune de șăpte inși, 
fără scirea capului bisericei, ca să ungur Ască 
ritulă, cărțile biserieesci. Rușii renegați pe acești 
șăpte inși i-au numită șăpte filosofi, la norma 
celoră șăpte filosofi ai Greciloră. Acești șăpte 
pretinși filosofi ca șăpte căpiați au incălcită și 
stricată ritulă grecescă după placă, însă 4^ceau 
Rușii că de liturgiă nu se voră atinge. Dâră nu 
așa a aflată DanilovicI, vicarulă de Dorog și 
capulă comisiunii. Atunci era în vacanță epis- 
copatulă de Eperjes, și elă a cugetată, că dăcă 
va tipări Liturgiarulu pe unguresce, Ungurii 
îndată îlă voră și înălța la episcopatulă de 
Eperjes. Amară înșelăciune! Guvernulă a aflată, 

| că decâtă să denumăscă ună Rusă renegată, mai 
bine va denumi ună Ungură adevărată, și așa 
a numită pe dr. Vâlyi, ca Ungură de origine, 
episcopă rusescă la Eperjes. Danilovici cu di- 
turgiarulă tipărită unguresce a rămasă cu bu
zele înfiate.

Totă în anii trecuți ministrulă Trefort âm- 
blândă prin Ungaria superidră, a fostă și în 
Ung var. Pre Carlă Szâsz îlă avea cu sine, care 
a și descrisă călătoria lui Trefort în foile ungu
resc!, și a apostrofată de panslavi pe membrii 
capitalului din Uogvar. In numele capitalului, 
Bacsinszki a răspunsă ca preposită și s’a plânsu 
amară, că membrii capitalului s’au învoită la 
ungurirea Rușiloră, s’au învoită și la ungurirea 
ritului rusescă, și ătă acum suntu tacsați — de 
panslavi. Fdrte bine, remunerare ddmnă de 
dmenl, cari au aruncată de pradă interesele 
cele mai sânte ale credincioșiloră. Dăcă membrii 
capitalului din Ungvar nu suntu cu credință 
cătră credincioși, potă aștepta, ca alții să fiă cu 
credință cătră ei? Cu ce măsură veți măsura, 
cu aceea vi se va măsura, a (|isă Cristosu.

Insă capulă diecesei e episcopulă, și dela 
episcopă depinde guvernarea diecesei. Tocmai 
sub episcopulă de acum, sub Ioane Pasztelyi s’au 
luată și se iău ca preoți tineri de aceia, cari nu 
sciu limba credincioșiloră, și nu sciu limba ritu
lui ; acesta episcopă a denumită pc nepotulă lui 
Gonczy, consiliata la ministeriulă de culte, pe 
ună Ungură făcută popă rusescă, ca pe preotă 
nou la o parochiă dintre cele mai mari parochii

rusesc!, la Lucska, unde credincioșii nu sciu ni
mica unguresce, ără acelă popă nu scie nimica 
rusesce, și l’a ținută acolo ca preotă doui an! 
de 4>le. Ce a sciută face acelă popă în acea 
parochiă ? Nu de multă l’a denumita episcopulă 
la altă parochiă, unde Rușii vorbescă unguresce, 
și preotulă face acum totă cultulă divină ungu
resce. Din ală cui capă și cu a cui autorisare ?

Insă totă așa facă și alți preoți în diecesa 
de Munkacs: strămută și strică ritulă, care cum 
vră, încâtă în acea diecesă bisericele nici că se 
potă numi biserici catolice, ci sinagoge. E dreptă 
că episcopulă de Munkacs, Ioane Pasztelyi ca
pătă dela guvernă în totă anulă mai multe mii 
de florini, se pare din fundulă de disposițiune, 
și cumpără neîncetată la averi pe partea prun- 
ciloră săi, că are patru fete și duoi prunci; 
însă acei bani nu potă fi motivă spre aceea, ca 
Ilustritatea sa să lase a se face anarchiă cu cul
tulă divină în diecesa de Munkacs, de care anar
chiă nu esistă nici într’o diecesă pe totă fața 
pământului.

Din declarațiunea domnului ministru Tre
fort se vede, că dorința anarchică a unoră Ruși 
renegați o ține — celă puțină pentru timpulă 
de față — de periculdsă și guvernulă, însă foile 
unguresc! strigă, că limba ungurăseă să se bage 
și în bisericile Româniloră: așa anarchia, ce se 
lățesce în diecesa de Munkacs pe 4i ce merge 
atinge de aptope și pe Români. Deci se cere 
ca Românii uniți să adune date din parochiile 
diecesei de Munkacs, că potă aduna cu ridicata 
și acele totă așa cu ridicata să le trimită la. 
Sanctitatea Sa, la Papa de Roma, și să se rdge 
ca Sanctitatea Sa, ca capă ală bisericei, să de- 
lăture pe ună astfelă de episcopă, suptă care 
se calcă în picidre totă disciplina și tăte cand- 
nele bisericei, referitdre la cultulă divină și pe 
acelă episcopă să-lă dispună la o mănăstire de 
esemplu la Nicula, unde să aibă ocasiune a me
dita despre fărădelegile petrecute sub fost’a sa 
guvernare, și să aibă și timpă a se canoni.

E tâixjiu a stinge foculă când ne arde casa 
propriă și e mai bine să’lu stîngemă când arde 
în vecini!

Bugetul!! cultelor!! și instrucțiune!.
(Urmare.)

La subvențiunea de 5000 fl. ce se dă bisericei 
membriloră confesiunei israelite, br. Gabriel Andreanssky 
propune să se respinge acăstă sumă și să se dea mu- 
seului națională.

Franz Pulssky: Să suferimă, ca unii din cole 
noștri deputați de ună ană și jumătate să insulte pe ce
tățenii, cari se țină de o confesiune orecare, pe o parte 
a națiunii? (Adevărată el in dreptă. Strigări: Asta’i de 
nesuferită!) Credă că stămă aci pe basa egalității de 
dreptă, să nu facemă deosebire între membrii diferiteloră 
confesiuni, ci se’i considerămă egală, pentru că toți 
suntu cetățeni ai patriei. (Aprobări în drăpta.) întrebă 
putemă noi, fundă că suntă între evrei cămătari, să di- 
cemă același lucru despre totalitatea Evreiloră ? (Aprobări 
în dreptă.) Ce a-ți dice, când așă susțină, că preoții ca
tolici suntă intoleranți și fără tactă, fiindă că suntă ast
felă unii între ei ? (Adevărată !) Noi stimămă pe aceia, 
cari suntă palrioți buni; der fiind că într’o confesiune 
suntă unii mai răi decâtă alții, nu e cuviinciosă să in- 
sultămă întrega rassă. (Aprobări în drăpta.) Ca să nu 
cugetați așadară, — deărece v’amă lăsată să vorbiți de 
ll/a ani — că ne terorisați, și ca să nu cugetați, că și 
noi impărtășimă, pote, intoleranța d-vdstră, am luată 
cuventulă și cu acestă protestă votezu suma preliminată. 
(Vii aprobări.)

Vorbesce apoi deputatulă Barla relativă la pen
siuni, și cere, ca ministru să sch'mbe actualulă sistemă 
de pensionare — Ministrulă iji-e că ori elă, ori succe- 
sorulă său va lua disposiț.unile necesare; lucrulă e greu, 
nu se păte face așa usoră.
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La suma de 1500 fl. pentru editarea opereloră lui 
Petru Pazman vorbesce :

Coloman Thaly, care combate acâstă cheltuială, 
deârece Pazman a scrisă despre calvini și protestanți 
într’ună modă, încâtă nu se potă edita opurile. Aceste 
scrieri batjocurescă confesiunile. (Aprobări in stingă.) 
Editarea acestoră opuri e totâ așa de superfluă, cum ar 
fi de superfluu a edita opurile aceloră scriitori mai vechi, 
cari înjură pe catolici. Dâcă se editâză opurile lui 
Pazman, să se editeze și lucrările amintite în urmă.

Ministru Trefort accentueză, că din causa acestei 
singure laturi umbrâse a scrieriloră lui Pazman nu se 
pâte nega importanța loră istorică-lîterară.

Restulă bugetului se votăză aprâpe fără discuțiunl.

Naționalitățile din Orientu.
Joi săra, 30 Ianuarie, s’a ținută la Ateneulă din Bu- 

curescl conferința d-lui Ionescu Tache despre: „Naționali
tățile din orientă.“

Conferențiarului începe prin a spune, că se observă 
în Europa două curente mari: unulă centralistă și altulă 
desmembrătoră, unulă în Occidentă și altulă în Orientă ; 
unulă, care a dată unitatea Italiei și altulă, care a dată 
răsboiulă din urmă din peninsula balcanică. Ambele au 
de causă ideia naționalității. înainte de a vorbi de ea, 
găsesce necesară a spune ce este naționalitatea.

Numai limba și tradițiunea potă forma o adevărată 
naționalitate. Avendă aceleași idei, aceleași doruri și 
exprimându-le în acelașă modă, omenii se simtă legați 
ca să formeze o naționalitate. Nu munții și rîurile mari 
le potă face și despărți între densele, căci contra aces
tei păreri avemă o sumă de exemple! Nici religiunea 
adi nu mai are putere asupra naționalitățiloră, căci Un
gurii suntă de două religiunl și.... la care din poporele 
orientului este desvoltată simțulă patriotică ca la ei? 
In Anglia suntă o mulțime de religiunl și totuși, Englesii 
suntă patrioți. Nici rasa nu pote să țărmureșcă națio
nalitățile, căci nici o resistență nu a fostă mai puter
nică de câtă a Spanioliloră contra lui Napoleon III., cu 
tâte că prin învingerea loră s’ar fi făcută unitatea a ju-; 
mătate din rasa latină. A considera niște uniri mari de- 
rasă, adică să avemă în Europa de o parte ună vastă | 
imperiu latinescă, de alta ună imperiu germană și de; 
alta ună imensă imperiu slavă, ar fi cu totulă o absur
ditate. Se scie, câtă de multă a spăimentată Europa 
idea Panslavismului. Și aci observă ună lucru fârte cu- 
riosă, pe care de altmintrelea d. Ionescu a avută oca- 
siunea să-lă constate, că Englesii urăscă mai multă pe 
Nemți de câtă pe Francesi, deși s’a demonstrată a<|î, că 
ei suntă înrudiți ca rasă cu Germanii. Astfelă fiindă, nu
mai limba pâte să formeze adevăratele naționalități.

Vorbindă în trăcătă de naționalitățile din Occidentă, 
oratorulă întră în adevăratulă subiectă, venindă la cele 
din Orientă. Aci avemă ca naționalități pe Ungurii, Ro
mânii, Serbii, Bulgarii, Turcii și Grecii. Acestea, miel 
și despărțite, față cu cele două mari colosurl unitare: 
Rusia și Germania, cari voindă să se Jntincjă pănă la 
mare, voră trebui fatală, prin expansiunea loră, să trăcă 
peste densele; aceste State nu au altceva de făcută de- 
câtă să se unăscă, să se concentreze. Concentrațiunea 
acăsta este neapărată pentru ele și.... se va face — a 
dis’o cu tăriă oratorulă. — Cum? Eacă o cesliune pe 
câtă de importantă, pe atâtă de grea de deslegată. Is
toria ne arată, că concentrațiuni de popâre se iacă, când 
unulă din ele cuceresce pe celelalte și prin puterea de 
cucerire le ține unite. Acestă lucru nu se p6le face în 

Orientă, căci mai tâte națiunile de aci suntă egale. 
Nici prin posițiunea geografică, căci nici una nu întrece 
cu multă pe celelalte; nici prin numără, pentru acelașă 
cuvnătă; nici prin civilisațiune, căci nici una n’a ajunsă 
la o desvoltare, care să le eclipseze pe tote, deci prin 
nici ună felă de cucerire nu se pâte face concentrarea.

Ungurii singuri au visuri despre acesta și Guber- 
natis, când scria istoria Ungariei, (Jicea că ea n’are 
fruntarii definite, pentru că ’i e destinată să se întindă 
pănă acolo unde voră găsi hotară mari. (Ilaritate în 
sală.) Aceste vise nu se potă realisa, pentru că numă- 
rulă Maghiariloră e mică, numai șâse milione, socotindă 
și pe Evrei 1 milionă, cari s’ar putea desmaghiarisa totă 
așa de iute cum s’au maghiarisată, adăugendă y la câdă. 
(Ilaritate.) Apoi Ungurii mai au credință că voră schimba 
naționalitatea tuturoră popâreloră din statulă loră și a 
Româniloră, der uită mărturisirea istoriei, că ună poporă 
nu pote fi desnaționalisată, dăcă nu e supusă d’a între- 
gulă, și când posedl numai ună crâmpeiu dintr’însulă, 
cum suntemă noi față cu Ungurii, deci Ungurii nu ne 
voră pută desnaționalisa niciodată.

Grecii au avută visuri de felulă acesta, credendă 
că Iliada. lui Omeră le e de ajunsă ca să cucerească lu
mea. și făcuseră planulă unui imperiu grecă de răsărită, 
acum însă nu le mai au. Sărbii, deși regată, pănă acum 
n’au avută astfelă de credințe. Bulgarii și mai putină, 
fir noi amă dorită lucruri frumose, amă visată lucruri mari, 
însă niciodată mai pre susă de puterile nâstre.

Prin urmare, conchide d. Ionescu în acestă parte, 
pe calea cucerirei nu se pote face concentrarea State- 
loră Orientului. Și totuși acăsta trebuie să se facă. 
Cum? Eacă iar cestiunea pusă. Nu s’ar putea ore prin 
corână, cum s’a făcută în Occidentă? Ei bine! nu! pen
tru că simțămentulă coronei este forte puțină desvoltată 
în Orientă, în Statele nâstre. Totă astfelă rămâne josă 
și ideea aceasta.

Neputendu-se face pe nici una din aceste căi con
centrarea, rămâne numai confederațiunea de făcută. Amă 
avea ca limbă a delegațiloră din State, dice d. Ionescu, 
limba franceză, care nu aparține nici uneia din naționa
litățile, ce ar întră în confederațiune, și nu s’ar putea 
niciodată deștepta orgoliulă națională, cum s’a făcută în 
Austria, unde se instituise o cameră mută. Der, ori 
cum ar ti, acăstă concentrare se va face pentru că e 
necesitate și pentru că împrejurările o voră aduce.

Și oratorulă termină cu istoria lui Roiesă (sau 
Orole, cum dice d-sa) care aduse înaintea triburiloră 
tracice, în ajnnulă lupteloră cu Românii, doi câni, cari se 
mușcau între denșii și venindă ună lupă, cânii încetară 
lupta și se repeziră asupra lui.

Astfelă este și cu poporulă Orientului. Lupii nu 
voră lipsi, căci suntă destui, cine însă va fi Orole?

(„Bomânia.u)

SOIRILE DILEL
V

O telegramă din Timișora adresată farului «Pesten 
Lloyd» spune, că două proclamațiuni d’ale »României 
irredente“ au fostă confiscate Ia oficiulă poștală din Be 
regseu și s’au predată procuraturii din Timișâra. S’a în
cepută cercetare.

Comisiunea municipală a Oedinburgului s’a ocu
pată în adunarea sa generală cu cele două proiecte de 
lege asupra municipieloru și comuneloru, și a hotărîtă să 
adreseze dietei o representațiune prin deputatulă Zichy. 
Punctele principale din representațiune suntă : fișpanulă 
să dovedăscă cualificațiunea, să fiă responsabilă, să n’aibă 

dreptulă d’a interveni independentă în administrațiune și 
d’a suspenda hotărîrile adunării generale, asupra tribu- 
mileloră să nu potă ingera; autonomia orașeloră să se lăr- 
găscă; fișpanulă să n’aibă dreptulă a numi pe protofi- 
siculă, pe căpitanulă orășenescă ș. a., în casă contrară 
să-i plătăscă statulă. Cu privire la legea comunală, 
preoții și învățătorii să contribue la sarcinile comunei 
ca și ceilalți cetățeni.

—x—
»Egyetărtes« află, că ministrulă de interne Coloman 

Tisza, a cassată hotărîrea comitatului Ternara mică, 
care votase suma de 10,000 fl. pentru »Kulluregylet.< 
„Acăstă cassare de sigură va produce amărăciune în 
tâtă țăra,< sfîrșesce „Egyetărtăs, care concurăză de câtva 
timpă în năsdrăvănii cu foile unguresc! din Ardeală.

—x—
Amă reprodusă într’ună numără ală foiei nâstre o 

năsdrăvăniă „Ellenzekiană" și adecă, că a fostă o >răs- 
colă valachă“ în Smigă. Acum vine »Ellenzăk< și pu
blică o desmințire din partea d-lui Honoriu Tilea, in
gineră și proprietară. Intrăga scire, spune d-lă Tilea, e 
o scornitură răutăciâsă, care servesce numai spre indu
cerea în onăre a publicului. „După ce și viceșpanulă 
comitatului, adauge »Ellenzăk,« a dată o desmințire for
mală acestei scirl, ne pare rău, că amă publicat’o cu 
bună credință.“ — Nu credeamă niciodată că s’ar pută 
găsi o foiă, fiă măcară și ungurăscă, care să n’aibă nici 
cea mai mică considerațiune cătră cetitorii săi și celă 
mai mică respectă de adevără. „Ellenzek» e în stare 
s’o facă și acăsta. “

—x—
S’a supărată focă minunăția s’a «Elienzek,» că în 

Câmpulu pânei cu ocasiunea unei nunte s’a observată 
și ună stăgă română. „Onăre însă bravului notară, 
adauge «Ellenzek/ care a poruncită să se aducă stăgulă 
la elă și să nu cuteze nime a se folosi de astfelă de 
stăgă. Să mai dică apoi Românii, că nu agităză în 
contra patriei/ — Să mai dică apoi Maghiarii, că nu e 
persecutată Românulă.

In Sasd comit. Baranya s’a întâmplată dilele a- 
cestea ună mare scandată între judele locală Michailă 
Vitze și între adjunctulă de solgăbirău Ludovică Gsima. 
Ună scamatoră ambulantă se producea în birtulă celă 
mare și când ajunse la ultimulă esperimentă, judele a- 
mețită de vină.începu să strige că tâte suntă șarlatanii 
și scamatorulu nu mai făcu nimică. Adjunctulă de sol
găbirău, mâniându-se, dete judelui două pălml și-lă îm
brânci din sală. Publiculă să înturiâ în contra adjunc
tului și sta gata să-lă încaere, dăr acesta trimise după 
gendarml și cu baionetele năvăliră asupra mulțimei, ră- 
nindă mulțl omeni. Numai când începu să curgă sânge, 
se împrășliară toți p’acasă. In (Jiua următâre, solgăbi- 
rătilă suspendă pe judele și pe jurați, pornindă și cer
cetare în contra loră „pentru turburarea liniștei publice.» 
— Dăr cu «măria sa' adjunctulă ce să face?

—x—
Foile polone „Gazeta Swonska," .Gazeta Naro- 

dowa,< «Dziennik Polski“ ș. a. nâgă, că Polonii din 
Galiția ară intenționa să trimătă o adresă de mulțumită 
lui Windthorst, Rickert, Richter și Stablewski. In fața 
acestei negări, fâia polonă „Kurjer Swonski“ declară, 
că adresa s’a și trimisă numițiloră deputațl.

—x—
Veduva lui Aksakoff a primită următârea tele

gramă dela Țarulă: »Cu durere amă aflată eu și împă- 
rătâsa despre grabnica morte a bărbatului d tale, pe

FOILETONU.

Poesii poporale
(culese de LauraVeturia Mureșianuîn 

Sireagă, comit. Solnocă-Dobeca).

Ciudă mi-e de hâdele 
De ce le dor spatele, 
Că’să în sată cu mamele; 
Numai capu de le dâre 
Măsa’i face legătâre, 
De’i vine somnu la ochi 
îi descântă de diochl; 
Eu de-așă fi cu mama mea, 
Nemica nu m’ar durea; 
De-ar fi Someșulă de vină, 
Rău’i mamă ’n sată străină;
De-ar fi Someșulu de lapte, 
Rău’i străină și de parte.

* *

*) Căiță.
**) Panclică.

*

Hei mirâsă, draga mea, 
Câte neamuri ai avută, 
La tâte le-ai poruncită 
Și la nuntă ți-o venită; 
Numai singură mă-ta, 
Nu sciu, nu i-ai poruncită, 
Ori cartea nu i-a sosită, 
La nuntă nu ți-o venită.

* *
* 

Nu te spăria miresă, 
Că ai mire ca ună craiu 
Și grădină ca ună raiu 
Și de fenă și de mălaiu, 
Și casă ca șl-o chiliă 
Și mire de omeniă. 
Pănă ce-a trăi badea, 
Tu mălaiu nu-i cumpăra, 
Banii nu ți s’oră ciuntă.

* ** 
Răchiașă în sticlă năgră, 
Cum te bău lumea mi-e dragă 
Răchiașă în sticlă verde, 
Cum te bău mi-se mai șede. 
Sticla gâlă mă ornâră, 
Sticla plină ’mî-dă odihnă. 
Dragu-ml e paharu plină, 
Badea tîneră, nu betrînă; 
Dragu-ml e paharu rasă, 
Badea tînără, nu rămasă.

* **
Vai de mine cum așă mere, 
Puterea din mine piere;
Vai de mine cum m’așă duce, 
Puterea din mine fuge;
Vai de mine ce să facă, 
Că mi-a dată doru de capă. 
Săracă găină sură, 
Eri ai fostă pe după șură 
Și-acum ești cu bani în gură, 

Eri ai fostă pe după casă, 
Și-acum ești pe după masă. 
Saracă găină smultă, 
Popa ’n gură ți-se uită, 
Preuteasa t.e-ar mânca, 
Numai de te ar căpăta. 
Nu oiu da-o la nănașea: 
Că are punga la peptară, 
Mi-a da numai ună creițară, 
Ci oiu da-o la nănașă: 
Că are plugă cu patru boi, 
Și-o pungă cu taleri noi, 
Și mi-a da și mie doi.

* * 
Tic

Cine m’a făcută pre mine 
I-a plăcută horinca *)  bine, 
Da cine m’a botezată : 
Ungură e cu păru creță, 
Fură rata din coteță, 
Și o dă la Marișcuța, 
Și plătesce palincuța.

* **
•JPauniță rară ’n pene, 
Hai cu badea la dughene, 
La dughâna lui Păună, 
Să cătămă vinu de bună;

*) Rachiu.

Vinu-i bună,,ocaua-i mare, 
Crâșmărița-i hîdă tare.
La făgădău din luncă, 
Crâșmărița-i frumușică,
Bate-o, Domne, rău mă strică. 
Crâșmăriță cu ciapsa *)  năgră, 
Numai eiopsa ta mi-e dragă, 
Și peleua **)  ta sub barbă, 
Aici ședă cu nâptea ’n trăgă, 
De-acasă nimîcă nu’ml pasă, 
Adă vină iară pe masă.

* **
Totă oiu bea și-oiu bea vinarsă, 
Cu trei, patru ceterașl, 
Și de lume nu mă lașă;
Io-să alu lumii, lume’a mea, 
Nu mă potă lăsa de ea.

* **
Du-te bade, ducă-te, 
Doră de mine ajungă-te,
Săra desculțendu-te, 
La cină puindu-te
Lasă lingura pe masă,
Să umbli plângendă prin casă, 
Că nu m’ai făcută mirâsă.
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care-lă stimimă ca pe ună bărbații onestă și devotată 
intereseloră Rusiei. Dumnezeu să-ți dea putere, ca să 
suporți acâstă grea perdere.»

—x—
Albanesii din Bucurescî au avută o întrunire în 

sala cea mare a hotelului Dacia, în scopă de a întemeia 
o societate politică, spune «Epoca/

—x—
.L’Indâpendance Roumaine< află, că d. M. Gaster, 

autorulă „Istoriei literaturei populare la Români," ală 
„Chrestomatiei române, * care apare acum la Lipsea, și ală o 
mulțime de studii privitofe la vechia literatură și biblio
grafia română, a foștii, numită profesorii de literaturele 
română și slavă la universitatea din Oxford în Anglia.

Editoră : Iacobă Muresianu.J
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

—x—
»România» spune, că ilustra cântăreța română, d-ra 

Elena Teodorini, va sosi săptămâna acăsta în Bucurescî. 
Se speră, că va cânta pe scena teatrului națională.

—x—
Din Nizza se comunică lui .Pester Lloyd» pe cale 

telegrafică: „In urma unei ofensări comise de contele 
francesă M. față cu văduva baronului svediană B. prin- 
țulu română G., care trăesce în Ardeală, a provocată 
pe contele M. și Va rănită în duela cu sabia “

—x—
«Lupta» scrie, că comerciantulă Cuppermann, cea- 

sornicară în Iași, a dispărută din orașă încetândă cu plă
țile. Tribunalulă l’a declarată în stare de falită.

—x—
.Democratulă" află, că o comandă de mai multe 

mii vedre de v;nă negru are să se facă în județulă Pra
hova din România pentru Franța.

—x—
In dilele trecute s’a comisă ună furtă în Biserica 

Dâmnei din Bucurescî. «România" spune, că alaltăerl 
din nou au Intrată hoții în acea biserică.

—x—
Citimă înJ«Correspondance de Vienne:» «Ni se scrie 

din Semlină, că mai mulțl partisani ai lui Ristiel, în în
țelegere cu câțiva agitatori muntenegreni, facă în acestă 
momentă o propagandă din cele mai active în Serbia, 
pentru a pregăti candidatura la tronulă Serbiei a prin
țului Nicolae ală Muntenegrului. Prințulă Muntenegrului 
ar fi întreprinsă călătoria la diferiții șefi de cabinete eu
ropene tocmai pentru a sonda terenulă în acestă sensă."

Serată literară și musicală.
Lugoșă, 13 Februariu 1886.

„Reuniunea română de lectură*  din locă a aran- 
giată la 11 1. c. în (Jiua sf. sărbători a celoră ,Trei 
sfinți» o convenire socială împreunată cu producțiuni li
terare și musicale, în sala dela hutelulă «Concordia". 
Fericită și demnă de recunoscința flăcărui Română de 
inimă și simțământă a fostă idea „Reuniunei române de 
lectură", când a luată inițiativa arangiărei unoră astfelă 
de «conveniri sociale», atâtă de multă simțite și așteptate 
și atâtă de necesare, prețiose și folositâre în împrejură
rile critice în cari trăimă astădl Insă, dăcă datorimă 
mulțămită și recunoștință cuiva pentru întocmirea astor- 
felă de conveniri sociale la noi, atunci acăsta o datorimă 
în prima liniă neobosițiloră ei inițiatori în frunte cu d-nii 
adv. din locă: Nedelcu și Brediceanu.

Programulă ce s’a esecutată cu ocasiunea primei 
conveniri din săra de 11 1. c. a fostă următorulă: 1. 
«Străină și ’ndepărtată», de Abt, cântată de corulă băr- 
bătescă ală „Reuniunei române de cântări din locă. 2. 

Fluoru.
(0 rectificare.)

Domnule Redactorul
In numerii 16 și 17 din anulă curentă ai «Gazetei" 

ați reprodusă după «Amiculă arteloră" din Iași o po
veste modernă, estrasă din nemțesce de N. F. Mesederă. 
Asupra acestei povești am vorbită împreună cu D-lă N. 
Teclu, membru ală „Academiei române/ căci am ob
servată o erâre fârte gravă în acea poveste, făcută său 
de autorulă său de estrăgătorulă din nemțesce.

Este o erâre contra științei nâstre, a chimiei, care 
nu{ era iertată să se strecâre într’o poveste modernă. 
D-lă N. Teclu mi a der să vă rogă să rectificați 
erârea respectivă, într’ună numără proximă.

Se 4’ce în N-rulă 16 pag. 3: »Fluoru este singu- 
rulă elementă, ce cu hidrogenulu nu trece nici o legă
tură.“ Nici celei mai înfocate fantasii nu-i este iertată 
a scăpa din până o asemene erâre. Fluorulă din con
tră se află în combinațiune cu hidrogenulă, în combina- 
țiunea numită fluorid de hidrogen (fr. acide fluorhydrique; 
germ. Fluorwasserstoff sâu Flusssăure), și este de multă 
timpă cunoscută tuturoră chimiciloră. In chimia anali
tică j6că ună rolă importantă, ca reagente chimică, âr 
în indus!riă este adeseori întrebuințată.

»Fira“, istoriă poporală, cet. de d-lă C. Brediceanu. 3. 
„Grui-Sângeră*,  legendă de V. Alocsandri, deci, de d-lu 
G. Dobrină. 4. «Viorica», poveste, cet. de d-lă I. Do- 
loga. 5. a) „Vino, vino lângă mine«. b) «Marșulă osta- 
șiloră*,  de Georgescu, cânt, de corulă bărbăt.

După esecutarea primului punctă din programulă 
tjilei, d-lă adv. Coriolană Brediceanu, luândă cuventulă, 
a salutată publiculă cu câteva cuvinte bine sâmțite, dfi" 
cendă, că în tristele împrejurări actuale, în cari suntemă 
avisați numai la propriele nâstre puteri, e bine că putemă 
face și câtă facemă și încuragiândă să stăruimă înainte 
pe acăstă cale.

După acestă prologă ală d-lui Brediceanu, s’a tre
cută la ordinea dilei, esecutându-se din firă în pără pro
gramulă dilei cu succesă deplină, ceea ce s’a putută de
duce din căldurâsa primire și freneticele aplause a pu
blicului participătoră, precum și din via dorință esprimată 
de a se arangia câtă mai desă asemenea conveniri so
ciale.

Ca parte întregitore a programului dilei, după să
vârșirea producțiuniloră literare și musicale, a urmată 
danță, care cu inimă s’a continuată pănă cătră 2 6re 
din nâpte, când cu toții pre deplină mulțămiți de succe- 
sulă „convenirei", strîngendu’șl căldurosă mânile șiurân- 
du’și: «la revedere în pace*  pe sera de 20 1. c., s'au de
părtată fiăcare pe la ale sale. La revedere dică și eu!

— borgovanulă. —
l ___________________

DIVERSE.
0 luptă cu bandiții în Dobrogea. — .Voința Na

țională» primesce din partea corespondentului său din 
Tulcea următărele amănunte asupra prinderei unei bande 
de tâlhari din Dobrogea, despre care amă anunțată la 
timpă: De aprâpe duoi ani o periculâsă bandă de tâl
hari spăimânta populațiunea Dobrogei. Sub conducerea 
unui evadată din ocnă, numită Enache Buzatu, criminală 
hotărîtă și îndrăsneță, armați cu revolvere și carabine 
Wincester și Krenk, acești bandiți prin curagiulă și cu- 
tesanța loră, ajunseseră să reamintescă pe cei ai Spa
niei din secolulă trecută, cu avantagiulă mai multă ală 
armeloră perfecționate. Ei atacau de multe ori diua și 
bravau orice urmărire, fiindcă pădurile vaste și lanțurile 
nesfârșite de munți, cu ascundătorile loră naturale de- 
deau retragerei loră o siguranță aprâpe neturburată. Afară 
de acesta, mulțimea cultivatoriloră de tutună, ale căroră 
sutimi de bordee se află răspândite prin munți și păduri 
în tote direcțiunile, și de preferință prin înfundăturile cele 
mai sălbatice, deveniseră de frică gazdele și complicii 
loră. Nu trecea o săptămână fără ca ei să nu comită o 
tâlhărie. In sera de 22 Ianuarie chiar pe la 7 ore, au 
făcută o jefuire de o îndrăsnălă ne pomenită: ei tortu
rară pe femeia și prădară casa unui locuit oră bogată a- 
lături cu o altă casă, în care se celebra o nuntă. Acăsta 
a fostă însă ultima loră isbândă, căci două (Jile mai târ- 
diu, în nâptea de 24, d. administratoră ală plășei Măcină 
B. Murgulescu, îi surprinse cu 12 soldați pe ună viscolă 
îngrozitoră într’ună bordeiu perdută în sînulă munțiloră. 
La somațiunea ce a făcută bandițiloră ca să se predea, aceș
tia au respunsă prin salve de focuri trase prin ușă, prin ferâs- 
tra și pe coșulă bordeiului. D. administratoră, alături 
cu bordeiulă, cu pericolulă vieței sale, stimula ataculă 
soldațiloră strigândă : «Curagiu băeți, suntă cu voi aci, 
trageți în ușă, trageți în fereastră, să nu scape unulă." 
Resistența bandițiloră a fostă desperată; în timpă de o 
oră s’au trasă mai multă de 150 focuri de o parte și 
de alta. Era, se dice, ună speclacolă în adevără înfio- 
rătoră în valea adâncă a munțiloră, unde în mijloculă 

Fluorulă se produce din combinațiunea numită Ka- 
liu-fluor de hidrogen (K F)a H) — după Fremy și Gore 
— incăl^âhdu-o în o retortă de platină, căci sticla o atacă. 
Este ună corpă forte periculosă, căci, devenindă în atin
gere cu pielea omului causâză răni și umflături volumi- 
nâse și forte durerâse, ce numai pe incetă se vindecă. 
Singuri numai aburii acestei combinațiunî producă um
flături la vârfulă degeteloră și dureri mari sub unghii. 
Inspirarea aburiloră este mortiferă. Profesorulă NiclcUs 
din Nancy cadă la an. 1869 jertfă acestei combinațiunî, 
când voi să isoleze fluorulă.

Fluoridulă de hidrogen trebue ținută în vase de pla
tină, bine închise: la ună locă rece, căci la temperatura, 
ce trece peste 15° C, vasulă de platină crăpă. Acâsla 
combinațiune se p6te produce și din așa numitulă Kryo- 
lith (sâu Flussspath) tractată fiindă cu acidă sulfurică.

Se intrebuințâză spre a îngrava sticla; adecă de 
a face desemne sâu a scrie pe ferestrii, uși etc. de sti
clă, sân a gradua termometre etc.

Fluorulă însă este singurulă elementă, ce nu se 
află în combinațiune cu oxygenulă, și pâte, că autorulă 
sâu eslragătoriulă din nemțesce va fi înțelesă, că „fluo
rulă este singurulă elementă, ce cu oxygenulă nu trece 
în nici o legătură.‘‘

(Mercur.)

nopței mugetele viscolului se amestecau cu trăsnetele 
armeloră și strigătele âmeniloră. Când au încetată focu
rile, șefulă bandei murise ca ună adevărată erou, strîn- 
gândă revolverulă într’o mână și carabina într’alta ună 
revolveră englezescă, focă centrală și o carabină «Vin- 
cester" cu 16 focuri) doi bandiți erau prinși împreună 
cu 5 complici, închiși cu dânșii în bordeiu, iar alți duoi, 
trecândă prin salve de focuri, dispărusără în pădure. Nu 
a avută să se deplângă nici o nenorocire; ună singură 
soldată a fostă ușoră rănită. D. G. Minculescu s’a con
dusă și în această ocasiune cu multă tactă și inteligență, 
iar sergentulă de roșiori Rădulescu și soldatulă Sofiană 
Vasile, din regim, ală 8 de linie, s’au purtată ca nisce 
bravi. A doua di pe seară s’a reîntorsă în Măcin d. 
administratoră împreună cu convoiulă bandițiloră prinși. 
Corpulă capului de bandă a fostă espusă într’o sală a 
poliției, unde toți orășenii s’au dusă să îlă vedă. Mulțl 
l’au cunoscută pentru că au fostă jefuițî de dânsulă I 
Entusiasmulă era la culme; toți notabilii orașului, dintre 
cari cei mai avuți primiseră avertismente de la teribilulă 
șefă de tâlhari, au mersă în corpore de au felicitată pe 
d. administratoră pentru curagiulă și devotamentulă său 
și ’i-au mulțumită că a redată siguranța vieței și averei 
loră. In urma autopsiei, ce s’a făcută cadavrului ban
ditului, s’a constatată că creerulă lui cântărea 1470 grame.

* * *
Triumfă și mârte. — Se scrie din Perpignan: In 

sâra de 8 Februariu s’a jucată aci opereta «Miculă duce.» 
In actulă ală doilea, frumosa cântărâță de operete, d-na 
Angâ, obținu ună succesă strălucită. Artista apăru de 
două-spre-dece ori ca să se complimenteze; florile și co
ronele ploau. Trecu o jumătate de oră și cortina nu 
se mai ridica, publiculă începu să facă vuetă. In fine 
apăru regisorulă, palidă ca mârtea, pe scenă și dise: 
«Dâmneloră și Domniloră! D-na Angâ, artista, pe care 
cu câteva minute mai nainte ați jubilat’o, tocmai acum 
a căzută mârtă între culise*.  Dâmnele începură a plânge 
și sala se goli cu încetulă. Medicii au declarată, că ar
tista de 28 de ani a murită plesnindu-i o vână.

* **
Se scăpăuiă inocența ultragiată. — Pe când dra

mele din timpulă cavaleriloră erau la modă, s’a repre- 
sentată la ună teatru suburbiană din Viena o asemenea 
piesă. Ună elevă treatrală avea să debute cu anunciulă: 
«D-le cavaleră, d-șâra a fostă răpită!*  înaintea intrării 
sale pe scenă, tatălă junelui, coaforulă teatrului, se cer
tase cu lampistulă și cearta loră degenerase în bătae. 
Elevulă era să dea ajutoră tatălui său, când, au^indă 
replica lui, trebuia să intre pe scenă. Cavalerulă îl 
apostrofa cu întrebarea : «Ce vrei Teobald? — Bietulă 
june replică consternată: »D-le cavaleră... d-le cavaleră, 
lampistulă a trasă o palmă tatălui meu!» Artistulă, care 
jucă rolulă cavalerului, esclamă, conformă cu tecstulă 
piesei: «Aideți să scăpămă inocența ultragiată!

*
Mortft înviată. — Cetimă în „Curierulă Balasană» 

din Iași: Primimă o informațiune din partea unui co
respondentă ală nostru din Fălticeni, că femeea Sma- 
randa Soponă, soția lui Toaderă Soponă, servitoră la 
gimnasiulă din Fălticeni, avândă familie în comuna Bog- 
dăneștl, ducendu-se acolo, a găsită pe femeia sa leșinată 
din causa bălei de care suferise. Credândă că ea ar fi 
morlă, elă a venită în orașă spre a procura cele nece
sare pentru înmormântarea • ei. La întorcerea sa din 
orașă însă, găsi pe soția sa în viață, înviată din morțl. 
— Lucrulă s’a întâmplată astfelă: numita femeie leșinase 
în 4>ua de 19 ale curentei, și punându-se in baia obici
nuită, credându-se că este mârtă, se vede că prin căl
dură a încetată leșinulă de care era cuprinsă, astfelă că 
începuse a mișca. De abia după o și jumătate pa
cienta era în stare să vorbâscă câte-va cuvinte. Iată 
încă o orobă eloquentă că nn este bine a se îngropa 
morții mai înainte de trei c|ile.

Concursuri. — Se publică concursă pentru ună 
postă de ingineră în Verșeță, concursulă se trimite la 
magistratura din Verșeță, Pentru ună postă de silvi
cultorii la pădurea comunei Vârșeță. Pentru ună postă 
de jude, la tribunalulă regescă din Alba-lulia.

Licitatiuni. — Se Iicitâză: La 15 Maiu s. n. averea J
nemișcătâre, prețuită cu 2845 fl., a lui Sofraniu Mitină 
din Checia română, p. u. Chichinda mare; la 13 Maiu 
averea nemișcătâre, prețuită cu 10,000 fl. a lui Zim- 
merer Hugo din Chichinda mare; la 19 Aprilie averea 
nemișcătâre, prețuilă cu 2338 fl. a lui Antonă Jobba din 
Chneză (Vinga); la 4 Martie averea nemișcătâre, prețuită 
cu 15,736 fl. a Iuliei Oblată din Becicherechulă mare.

Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei1,1 se potu cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.
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tJursuîu la bursa da viena
din 16 Februariu st. n. 1886

Rentă de aurtt 4°/0 . . . 102.90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9130 
Imprumutulti căilorti ferate 

ungare....................... 152.50
Amortisarea datoriei căi- 

loril ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.50

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 124 25

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 113.50

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavonc . . 103 75 
Despăgubire p. dijma de

vinti ung............................99.25
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 118 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.75 
Renta de hărtiă austriacă 84.55 
Renta de arg. austr. . . 84.40
Renta de aură austr. . .113 50 
Losurile din 1860 . . . 140 20
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  868.—
Act. băncel de credită ung. 310.— 
Act. băncel de credită austr. 300.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.94
Napoleon-d’orI .... 100.250 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

Cota oficială dela 3 Fevruarie, st. v. 1886.
Bursa de Bueuresci.

Cump. vend.
Renta română (50n). 90— 91—
Renta rom. amort. (5°/0) 94 Va 95ya

» convert. (6%) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) 102— 103—

> „ „ (5°/o) • 85Va 86‘/*
» » urban (7°/0) . 85i/a 97>/a

» (6%) • 91— 92—
> (5°/o) • • 82— 83—

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 15.3/4 161/.
Bancnote austriaco contra aură. . 2.01 2.03

Cursuiu pieței Brașovă
din 17 Februariu st. n. 1886.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.58 Vând. 8.62

Argint românesc . . . . . . > 8.50 • 8.55

Napoleon-d’ori................. . . • 9.98 * 10.. 3

Lire turcesci..................... . . • 11.22 • 11.32

Imperiali......................... . . ► 10.20 • 10.30

Galbeni .............................. . . » 5.88 . 5.94

Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— * 101.—

Ruble Rusesc!................. . . » 122A/a » 123.8/*
Discontulă . . . > 7—10 °/o pe ană.

-----®GASroWE=—
pentru a cumpăra eftină o parte din mărfurile, ce le desface firma

KOYxASZNAI & K ■ 1
EPC19/%

în marele Magazinu de Mode și Confecțiuiii pentru Dame
- In Brașovii, Piața marc ~----

Mare alegere în stofe de rochii pentru Dame s. a. B e i g e , Lo

den, F e u 11 ă e, Cachemi ră, Pretonil de spălat, Satinu, 
W a 11 m u 1 ă și Postavuri, precumîi și Mantile pentru plăiă 

și P a 11 ă n e (Hăinuțe) pentru

jjSesmiul'ă de primăvara/*
ce să apropie.

Din causa comandeloru mari ce amu făcută pentru mărfuri 
indigene și streine, și a lipsei de spațiu în locală suntemu siliți a 

vinde cu prețuri forte eftine.
I

6 - 20

“ CONGURSU.
Pentru unu învățătorii suplentă la scăla gr. cat. română din Re- 

brișăra pe timpulă anului școlastică 1885/6 adecă 4 luni, fiindcă îavă- 
țătorulu actuală devine pensionață.

Salarulu pe acestă timpu va fi 20 fi. pe luni.
Doritorii de a dobândi acestă postii au ași înainta suplicele cu 

testimoniu de cualificațiune din limba maghiarăl a seuatulă scolacticil din 
Rebrișăra până în 28 Fevruai’iu.

Alegerea va fi în 1 Martie.
Rebrișăra la 9 Fevruariu 1886.

Vasilîu Coste», Ștefanii Popii,
not. preot, ca președinte.

Avisu d-loru abonați!
De 6re ce multe din adresele, ce domnii abonați le însemnă pe 

cuponulă mandateloru poștale, său că nu suntu destulă de esacte, său 
că nu se potă bine descifra, rugămfi pe acei D-ni prenumeranți, a că- 
rorfi adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
rendă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtu să păte mai 
lămurită. ADMINISTRATIUNEA „GAZ. TRANSA

.ARIA NEGRU TIU I
în Gherla.-Szamosujvâr

deschide abonamentu pe anulă 1886 laa 13
I

„AMICULtJ FAMILIEI. “ Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numer- 
câte 2—3 căle; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, ar tic Iii sciențifici, a măi 
nunte de instrucțiune și distra cțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fi. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtl ROMANtJA Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23/4—căle; și va pu
blica articlii din sfera tuturorfl sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
siuni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulu de abonamentu pe anulă întregii e 4 fi. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—Sî Abonații voru primi unele premii de valore și’și vorii pută procura cu prețuri fărte reduse tăte opurile din edițiunea năstră. ~- 
COLECTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

--------- Totu acolo an apărut» și s© află de venijare : ZHZZZ
Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulu la tăte patru- 1 fi. — câte 

una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fărte interesante și amusante. Prețultl 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 

italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretulu M. S. Regina României. Prețulu 15 cr.
Collecta de Recepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50
Apologie. Discusiuni filologice și istorice maghiare privităre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulu 30 cr. Renascerea limbei românesci în vorbire și scriere invederită 
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețuit! fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumu de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulu redusă (dela 1 fi. 20 crj la 60 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulu 30 cr. Ifigenia 
ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețuit! 30 cr. Brand a său Nunta fatală, 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulu 20 cr. El îi trebue să se însă re. Novelă de Maria Schwartz, 
de N. F. Negruțiu. Prețulu 25 cr. Plermană și Dorotea după W. de Goetlie, traducțiune liberă de Constantinii Morariu. Prețulu 50 cr.

Economia pentru scălele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețuit! 30 cr. Petulantulfi. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulu 
50 cr. Tesaurulu dela Petrăsa său Cloșca cu puii ei de aur fi. Studiu arclieologicfi de Dionisiu O. Olinescu. Prețulu 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru învățămentulfi intuitivă în folosulă elevilorfi normali (preparandiali), a învățăto- 
rilorfi și a altoră bărbați de scălă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandiali!. Prețuit! 1 fi. 70 cr.

Mi cui fi mărgărita ru sufletesc ă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulu unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fi., — legate 9 fi., legate în pânză 12 fi. — 100 esempl. broșurate 10 fi.. — legate 17 fi. legate 
în pânză 22 fi. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe icăne frumăse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fi. v. a.

Visulă prea sântei vergure Maria a Născăfărei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumăse. Cu mai multe icăne fru
măse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl.1 v. a.

= Manuală de Gramatica limbei române pentru scălele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr. —

Tipografia ALEXI Brașovu.

1885 în limba

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unu vo-

în Tau- 
Schițe din 
traducere


