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Scimu ce adencâ impresiune au făcută în 

partea cealaltă a monarchiei ndstre discursurile 
cancelarului germanu în contra Poloniloră. Scimă 
că aceste discursuri au produsă mare mișcare în 
sînulu partideloru politice din parlamentulă au
striacă, care mișcare a culminată în resoluțiunea 
clubului germanu d’a esprima recunoscința sa 
cancelarului Bismarck, de altă parte în adresa 
de rnulțăm e cătră Windthorst, capulu oposi- 
țiunei germane, pentru care s’au adunată sub
scrieri în Galiția.

Amu arătată la diferite ocasiuni, că în Cis- 
laitania se potă distinge două curenturi puternice: 
curentulă germană și cel slavofilă său antigermană. 
In timpulă din urmă, de când cu faimdsele vor
biri ale lui Bismarck, aceste două curenturi au 
ajunsă a se pronunța mai tare și în modă de
monstrativă. Manifestațiile de simpatia ale Nem- 
țiloră austriac! cătră cancelarnlă Germaniei, 
pentru că a accentuată idea națională germană 
mai tare ca altădată, au dată nascere unoră 
contra-manifestațiuni energice din partea elemen- 
teloră negermane. Se înțelege, că în fruntea 
celoră ce protestâză se află Polonii din Galiția, 
cari au fostă chiar amenințați, deși nu tocmai 
directă, de principele Bismarck.

Demonstrațiunile germane din Austria pen
tru Bismarck au turnată numai oleiu pe focă, 
deșteptândă bănueli și neîncredere în tăte păr
țile. Cehii și Polonii se folosescă cu prisosă de 
aceste demonstrațiuoi, în favdrea politicei loră. 
Numai de curendă a desvoltată „Politik“ din 
Praga, că cele două discursuni ale lui Bismarck 
în dieta prusiana, ăr mai alesă comentarele, ce 
le-au făcută la aceste discursuri conducătorii 
nemți, au dată nascere în cercurile cele mai es- 
tinse neîncrederei celei mai cumplite. Atacurile 
cancelarului îndreptate contra Poloniloră — a- 
dauge numita făiă, au produsă între conserva
tivii nemți și între Poloni unu gradă de intimitate 
ne mai pomenită.

Ceea ce este însă și mai importantă, aces
tei neîncrederi și acestei intimități i se dă espre- 
siune chiar și în adunarea deputațiloră din Viena 
și presa germană începe a amesteca în polemiele 
ei în contra Poloniloră și a conservativiloră din 
Prusia și numele aceloră deputați din parlamen- 
tulă austriacă, cari au avută „îndrăsnăla“ a cri
tica discursurile prințului Bismarck.

Astfelă vedemă acum deodată că fdia bis- 
marckiană „Norddeutsche allg. Ztg.“ pune pe 
deputatulă din Galiția, Hausner, alături cu Windt
horst, folosindu-se astfelă de vorbele pronunțate 
de Hausner în parlamentulă din Viena, spre a 
discredita pe șefulă conservatoriloră din Germa
nia înaintea opiniunei publice. Este acăsta o a- 
parițiune cu totulă nouă de când esistă alianța 
germano-austriacă și de aceea merită t6tă aten
țiunea.

Ce a (jisu polonulu Hausner în camera din 
Viena? Era vorba de propunerea comitelui Co- 
ronini pentru înființarea unui tribunală superioră 
electorală, care să aibă misiunea a esamina ca 
instanță superioră alegerile pentru parlamentă. 
Acăstă propunere a fostă combătută de maiorita- 
tea ceho-polonă aducendu-se în contra ei și mo- 
tivulă, că ar avă de scopă a despoia parlamen
tulă de dreptulă d’a esamina elă însuși alegerile 
și că s’ar califica astfelă ca o măsură reacționară.

Nemții centraliști susțină, că de aceea nu 
voiescă cei din maioritate introducerea acelui tri
bunală electorală, ca să pătă și mai departe pro- 
cede în cameră ca pănă acum, verificândă alegeri 
nevalabile, pentru că înmulțău șirurile maiorității 
și cassândă alegeri valabile, pentru că ar fi adusă 
ună favoră oposițiunei. Ei adaugă că partida 
autonomistă de adi speră a câștiga pe acăstă cale 
o maioritate de două treimi în parlamentă.

Ori cum ar fi însă, destulă că între alții I 
deputatulă Hausner a pusă în legătură propu
nerea lui Coronini cu pericolele ce amenință 
aclî parlamentele în Europa, „După discursulă 
tristă-renumită, ce s’a țin ’tă în dilele din urmă“ 
— dise Hausner — și care pretutindeni, unde 
dreptulă și libertatea n’au ajunsă a fi vorbe 
găle și învechite, a produsă idignare și conster
nare; după acelă discursă, în care, pe lângă o 
ne mai audită erupțiune a urei de rassă celei mai 
sălbatice, parlamentulă imperiului germană, acestă 
parlamentă, ce și l’a dobândită și câștigată cea 
mai mare națiune a Europei cu sângele său, a 
fostă degradată și umilită în totă modulă ; în 
care i s’a denegată acestui parlamentă ori-ce în
dreptățire și viitoră; după vorbirea acelui băr- 
bată, care este dedată a face să urmeze totdâuna 
după vorbele sale și fapte, nu mai păte să trecă 
cu vederea și să nege nici ună oină nepreocu
pată și cinstită, ce felă de pericole amenință 
constituționalismulă Europei/*

Cuvintele citate ale lui Hausner au fostă 
primite de cătră majoritatea din cameră cu viue 
și sgomotose aplause. Cei ce vădă într’asta o 
manifestare anti-bismarckiană au prin urmare 
dreptate.

Der mai multă. Unulă din fruntașii clubului 
germană, deputatulă Dr. Pickert, s’a încercată a 
formula o acusațiune contra cabinetului Taaffe, 
susțiindă că membrii lui, cari erau de față pe 
banca ministerială, au dată semne de aprobare 
a espuneriloră anti-bismarckiane ale lui Hausner.

„Guvernulă1*, <fise Pickert, „nu s’a pronun
țată nici într’ună felă asupra p.iopunerei Coro
nini, și a tăcută când acelă mare omă de stată, 
primulu ministru ală Germaniei aliate cu noi, a. 
fostă atacată în modă atâtă de odiosă. Ac&sta 
este fdrte surprindătoră, și mai surprinijătdre este 
însă aprobarea cu care au urmărită miniștrii 
Dunajevski și Taaffe espunerile deputatului Haus
ner, și încă și mai îngrijitoră este, că ministrulu 
Dunaievski a fostă pregătită la acestă discursă 
și a disă cu multă înainte cătră Taaffe : „Acuma 
vine Bismarck la rendu“. Acâsta dovedesce, că 
alianța cu imperiulă germană mai esistă numai ofi
cială și mai este încă numai oficială bine văzută, 
dâr că deja domnescă pe băncile miniștriloră alte 
păreri. Acâsta e fdrte semnificativă.“

Caracteristică este modulă cum aperă acestă 
deputată discursulă lui Bismarck. Cancelarulă 
germană, (jice elă, a aflată de lipsă, față cu ni- 
suințele naționale polone și față cu slavismulă 
amenințătoră, să apeleze la o puternică mani
festare și accentuare a ideei naționale în t6te 
părțile.

Numai încape îndoiâlă, este lupta între sla- 
vismă și germanismu, ce se încinge pe cli ce 
merge mai cu înfocare și cele ce se petrecă a(ji 
în Germania și în Austria nu suntă nicidecum 
presemnele unei amiciții durabile între aceste 
două state.

Este multă dâcă acum se pretinde dela 
6menii de stată austriac! ca să ia în apărare pe 
Bismarck, când îlă atacă unulă său altulă din 
deputății Reichsrathului pentru nisce vorbiri, ce 
atingă cestiuni mari principiare; este multă când 
representanți din parlamentă își esprimă fără re- 
servă admirațiunea și recunoscința loră față 
cu cancelarulă imperiului germană pentru că a 
a apelată la Nemții din tătă Europa, ca se ac
centueze mai tare idea națională.

Ca ună simptomă ală timpului mai amin
ti mă în fine ună articulă ală diarului polonă 
Galițiană „Dziennik Polski**, care descrie pre- 
sența princesei de cordnă și a archi ducilor u la 
balulă polonă din Viena ca ună evenimenetă 
eminentă politică. Impăratulă să fi voită ca ar- 
chiducii să protesteze prin presența loră contra 
denunțiațiunii Poloniloră, din partea lui Bismarck.

Din peninsula balcanică.
Rusia nu voesce cu nici ună preță să ’șl dea con- 

simțământulă său la învoiala făcută între Turcia și Bul
garia, și cu deosebire ridică obiecțiuni în contra punctu
lui, care obligă reciprocă pe Turcia și pe Bulgaria să ’șl 
ajute cu trupe in casă de vr’ună atacă streină. Turcia 
a adresată representanțiloră săi din streinătate o circulară 
in care combate obiecțiunile ridicate de Rusia.

Acum vine și .Journal de St. Petersbourg* și de
clară, că guvernulă rusă niciodată nu va pută permite 
ca Bulgaria, pe care a eliberal’o Rusia, să ajute Turciei 
cu oștirea sa, pentru că nici odată țările creștine vasale 
Turciei, n’au fostă îndatorate să ’i dea contingență de 
trupe. Dăcă cei din Sofia au uitată acestea, atunci nu 
s’au uitată în altă parte, încheiă făia rusă. Etă așadară, 
că pe lângă trăgănirea încheiărei păcii, se mai pună bețe 
în râte și din partea Rusiei.

Ce privesce trădările de pace, puterile facă mereu 
pași energici în Coastantinopolă, Belgradă, Sofia și Bucu- 
resci, ca să se grăbăscă încheiarea păcii. Câtă putere au 
.energicii** pași ai puteriloră, s’a vădută din cele petre
cute și din cele ce se petrecă adi.

Guvernulă bulgară a avisată prin telegrafă autori
tățile militare din Fiiipopolă să ia disposițiuni, ca toți 
oficerii aflațl în concediu în timpă de cinci c|ile să se 
atle la corpurile loră și să se cheme sub arme toți re
cruții și cetățenii dela 18 pănă la 30 de ani.

Pe de altă parte, în dilele din urmă ună decretă 
ală regelui grecescă a ordonată să se mărăscă fiecare 
regimentă de cavaleriă cu câte ună escadronă și fiecare 
regimentă de artileriă cu câte o bateriă. O activitate 
mare să desvoltă și între Grecii din insula Creta în fa- 
vorulă Greciei. Printr’o adresă, adresată ministrului-pre- 
ședinte engleză Gladstone, îlă râgă Cretenii să stăruiască 
pentru unirea Cretei cu Grecia.

Turcia încă ia]cele mai energice măsuri. Minis- 
trulă de răsboiu a ordonată să se trimătă în mai mare 
numără trupe spre Grecia. 0 parte însemnată din tru
pele concentrate la granițele Rumeliei, să dirigeză cu 
calea'ferată la DedeagacI și de aci cu vapăre la Salonică, 
de unde trupele voră pleca pe josă în nouăle loră 
cantonări.

Dăr fiindă că în viitorele încurcături nu voră mai 
sta nici Albanesii cu mânile în sînă, mai mulțî șefi ai 
triburiloră Miridițiloră s’au dusă la Cetinje, fiindăj invi
tați de guvernulă muntenegrănă, ca împreună să tracteze 
pentru o acțiune comună în casulă unei încurcături în 
Albania superioră.

Situațiunea e deci fârte critică pentru susținerea 
păcii și decă e adevărată scirea, că Rusia apără intere
sele eline, atunci Grecia cu atâtă mai curendă va intra 
în acțiune.

Demisiunea ministerului Brătianu.
Bucuresci, 6 Februariu 1886.

Demisiunea cabinetului Brătianu a venită pe neaș
teptate, cu atâtă mai multă că majoritățile parlamentului 
suntă cu trupă și sufletă pentru d. Brătianu și că opo- 
siția e forte mică la numără.

înainte d’a vorbi de părerile ce circulă despre de
misiunea cabinetului, vă voiu istorisi cele petrecute în 
ședința de eri a camerei, cari au adusă după sine acăstă 
demisiune.

La ordinea (filei se afla convenția încheiată între 
guvernă și „Banca Națională, “ pe care d. Carp o com
bătuse cu multă putere, așa că chiar o parte din depu
tății maiorității începuseră a-șl manifesta nemulțămirea 
față cu acesta convențiă. D. Brătianu simțise acăsta, 
și în consiliulă de miniștri ce s’a ținută eri diminâță sub 
președința regelui, a și făcntă mențiune despre nemulță
mirea unoră deputați din maioritate și cu deosebire 
despre nemulțămirea d Ini generală Leca, președintele 
camerei.

In cameră într’adevără că d. Leca se ridică în 
contra convenției și o combătu ca periculosă financeloră 
țării. Aplausele cu care a fostă întâmpinată discursulă 
d-lui președinte Leca, au fostă considerate de d. Brătianu 
ca ună votă de blamă, și așa d. ministru-președinte de- «■ 
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clară, că-șl va depune demisiunea în manile regelui, 
dedrece dânsulă nu mai represintă maioritatea camerei.

Ședința publică a camerei se suspendă și deputății 
majorității ținură o ședință secretă, în care au subscrisă 
o moțiune de încredere cabinetului Brătianu, căruia i-o 
va și presinta o comisiune din sînulă maiorității.

D. Brătianu, plecândă la senată, a spusă că șî-a 
dată demisiunea și așa s’a ridicată și ședința senatului, 
după ce d. Brătianu a retușată d’a i se vota o mo
țiune de încredere, dicăndă ca numai Regele are drep- 
tulă să resolve acestă incidență. De aci d. Brătianu s’a 
dusă Ia palatulă unde a convorbită cu Regele.

Părerile despre demisiunea d-lui Brătianu suntă di
ferite. Unii dică că e u manevră a ministrului-președinte, 
asemenea celoră din trecută, și că între d. Brătîanu și 
d. Leca ar fi fostă o înțelegere, ca în modulă acesta să 
scape de câțiva colegi ai săi din cabinetă. Alții dică că 
lucrulă e seriosă, și că nu e nici o manevră, aducândă 
demisiunea în legătură cu nouele imposite și cu conven
ția austro-ungară. In fine unii mai dică că de astădată 
voră intra și junimiștii în cabinetă. Acăstă părere însă 
în genere n’are trecere.

Aflu in ultimele momente că regele a chemată la 
paiață pe d. Cogălniceanu, ca să se sfătuiască împreună 
asupra situațiunei. De asemenea deputății și senatorii 
guvernamentali se voră întruni, ca să chibzuiască ce e 
de făcută. Mare minune ar fi să nu fiă însărcinată cu 
formarea cabinetului totă d. I. Brătianu. Minunea acesta 
însă nu credă că se va ’ntâmpla. Pote pentru câtva 
timpă să viă altcineva în fruntea guvernului, dăr negre
șită totă ună omă d’ai d-lui Brătianu, așa că s’ar pute 
dice, că d. Brătianu ’șl-a luată numai ună concediu ca 
să se mai recreeze și că ’și-a pusă înlocuitoră. Vomă 
vede ce va mai fi. Bucurii.

SOIRILE PILEI.
Ni se scrie din Câmpiă, cu data 1 (13) Februariu : 

»Pe când în Clușiu se lucreză pentru impunerea unoră 
nouă aruncurl de dare asupra poporului în favorulă 
«Kulturegyletului*, er cei din Pesta votâză pe socotăla 
nâstră milione totă pentru asemenea scopuri utopiste, pe 
atunci starea nâstră devine totă mai desperată. 
Se încovâie bietulă poporă sub sarcina atâtoru aruncurl 
și dări grele, căci valorea de astădl a banului este în
treită âșa de mare, ca ori când altă-dată. Pentru a șl 
plăti dările ce i s’au împusă, bietulă poporă șl-a vândută 
totă ce a avută, ba mulțl și încă fărte mulți din ei și-au 
dată chiar vaca din jugă, căci nu numai dările suntă 
mari, dăr și lipsa de nutreță pentru vite e peste măsură 
mare. Prețuia unui cărucioră de fenă e 20 fl., pe când 
o vacă se vinde mai numai cu acelașă preță Bie
tulă plugară își vinde o vacă pentru a susțină pe 
cealaltă. Timpulă fundă frumosă în curândă voră eși 
țăranii cu plugulă la lucrulă câmpului. Dăr când te 
gândesci, că vitele îți voră cădă în brazdă, de slabe ce 
suntă, din causa fomei și a iernatului rău, îți vine să 
plângi; dăr e și mai durerosă a privi mulțimea de țărani, 
cari astă-tomnă erau găzduțe și se țineau binișoră, 
ăr primăvăra i-a ajunsă fără vite și fără plugă. Ună 
ană ne mai trebuesce asemenea acestuia și proletariatul ă 
ne cutropesce cu desevîrșire.

periculă ală patriei, cu acăsta să-și bată capulă sfătoșii 
»patrioțr, să împedece crescerea proletariatului, ăr nu 
să se ocupe de gogorițele și agitațiunile, ce le vădă năp- 
tea în visă, și de maghiarisarea nemaghiariloră, pe care 
nu o voră face pănă-i cucu. N. N.

—x—
Starea instrucțiunei poporale din comitatulă IIu- 

niedoră, după „Kol. Kozl.,« e următărea: Comitatulă are 
24-8 șcăle cu 26,137 școlari. Suntă 183 școli cu limba 
de propunere română, 57 cu limba de propunere ma
ghiară, 2 cu limba de propunere germană, 6 cu limba 
de propunere română-maghiară.

—x—
Adunarea comitatensă a comitatului Solnocă-Dobăca, 

sub președința fișpanului Bânffy, 
de dare de 17% pentru acoperirea deficitului bugetară. 
— Vai de bieții contribuabili ai pașalîcului!

—x—
„Egytertârtâs* află, că în com tatulă ărdbnd'r, unde 

majoritatea preponderantă a1 loeuitoriloră o formăză 
Rutenii șî Serbii, mai mulți proprietari se străduescă a 
înființa ună »Kulturegylet/ — Bine se mai pricepă foile 
„patriotice* în a face reclame.

—x—
în Șarcadîi imjlamațiunea de gătii grasâză grâznică. 

în decursă de o săptămână 40 de băeți au cădută jertfă 
acestei epidemii, care s’a lățită deja și în satele înveci
nate. Mai multe familii s’au mutată în alte orașe.

—x—
După o statistică a ministeriului de interne, popu- 

lațiunea Ungariei a crescută în anulă 1884 cu 210,465 
de suflete; astfelă dăr populatiunea Ungariei face 
13,939,087.

—x—
In jurulă Pestei grasiză în măsură mare bălele 

epidemice. Băeții în versta de 6—10 ani moră de-a 
rfendulă.

—x—
Căpitanulă poliției Poștei a făcută ună raportă mi

nisteriului de interne, despre nelegiurile comise în săptă
mâna din urmă în capitală. Din acestă raportă resultă, 
că în septemâna din urmă s’au comisă 9 furturi.

Teatru în Bucuresci. Representaț.iunea piesei Pig- 
malionu s’a dată, scrie »România,* Marți pe scena 
teatrului Națională; a fostă ună adevărată triumfă și 
pentru actori și pentru autoră. Degradată de flecuri de
pravate ca „Mascota* și altele, scena se ridică Marți săra 
la înălțimea la care trebue să stea. De n’ar mai cădea! 
Scrisă în versuri frumâse, tragedia d-lui Bengescu are 
acțiunea bogată, puternică și conține cugetări shakes- 
periane. P’această piesă isbutită o jucară cu ună suc- 
cesă de invidiată d-nii Nottara și Gr. Manolescu, d-nele 
Nottara și Anicuța Manolescu. Restulă trupei nu fuse 
rău. căci toți știau rolurile — dăr cei pe cari îi nunqi- 
rămă mai susă fură eroii serei. D-nulă Nottara a făcută 
o creațiune minunată din rolulă regelui, d-nu Gr. Mano
lescu , mai alesă în actulă ală IV-lea când se duce 
să omăre pe rege, a fostă neîntrecută, d-na Nottara ș’a 
susținută dela începută pănă la fine rolulă de intrigantă 

Vetjl aci zace adevăratulă! cu energiă și inteligență, d-na Manolescu a avută mo-

mente superbe. Felicitările nostre autorului și actoriloră 
pentru asemenea piesă și pentru modulă cum fuse dată. 
Cununile ce li s’au dată, le-au bine-meritală. Decoruri 
splendide — cadru demnă de acțiunea ce se presinta; 
pictorulă Labă a fostă chemată pe scenă.

—x—
In Neumarlct, Galiția, trei căni turbați au mușcată 

17 âmeni, cari au și murită.

Din Bucovina.
Malulu Prutului, 26 Ianuariu v. 1886.

Domnule Redactoră! Pe când alte popâre să apucă 
de carte din răsputeri și lucră pe întrecute pe calea cui - 

a votată ună aruncă turală și literară, și ’șl desvollă naționalitatea și limba,
care de care căut.ândă să fiă totă cu o trăptă mai susă 
decâtă altulă, Românii noștri bucovineni abia se mișcă, 
umblă încă totă pe pipăite ca în întunerecă.

Cei dreptă, legile sancționate de Maiestatea Sa îm- 
păratulă constrîngă pe toți Românii ca să ’și dea copiii 
la învățătură; ceea ce și o mare parte dintre Români o 
împlinescă; unii însă totuși se opună și (ȘicQ, că de ce 
să ne dămă copiii la învățătură, să-i facemă preoți, co
misari seu advocați? Au și tdlă dreptatea, când vădă 
că preoțiloră, advocațiloră, comisariloră și altoră domni 
eșițl din poporulă română nu le pasă de frații loră, nici 
că se gândescă să-i representeze, să-i prolegeze și să |Ie 
apere trebile loră în tote privințele, pe care ei singuri 
nu suntă în stare; ș’apoi n’au nici dreptulă d’ași apăra 
trebile loră singuri, deorece ’și-au alesă pre domni la 
cârmă. Deră aceștia, în locă de-a’și face datoria, se portă 
față cu frații loră, ba chiar și cu părinții ca cu niște 
slugi, și când să întâmplă să mergi pe la vancelariele loră 
să le ceri ajutorulă, atunci te iau de spate și te împingă 
Pe trepte în josă.

Nu toți ce-i dreptă suntă asLfelă. Suntă unii chiar 
și din cei mai mari domni, cari nu suntă eșiți din po
poră, și totuși își iubescă fdrte multă limba și națiunea 
română, și-i apără chiar și drepturile în Iote privințele 
deră de aceștia suntă forte puțini. Cea mai mare parte 
însă caută numai punga bietului țărână română, și vo- 
tulă unde-i vorba de alegeri, er de aci încolo, sănătate, 
ce-i mai pasă de națiunea seu limba română! In casă 
vorbescu numai germânește, său în alte limbi străine, 
par’că nici n’ar fi Români; pe când alte popore țină 
morțișă la limba și la naționalitatea loră, ei facă con- 
trariulă.

Dâră se vedemă de poporă, de scâla și de litera
tura nâstră română. Mulți elevi, după ce au absolvată 
scâla poporală, nici nu iau mai multă cartea în mână, 
căci, Domne ârtă-mă, doră s’au săturată de șese ani de 
scâlă, și așa numai ce te pomenești că au uitată totulă. 
Ș’apoi dreptă vorbindă, ce să și cetâscă, când la noi în 
Bucovina nu apare nici o foișâră, nici o carte, sâu mă- 
cară ună călindară pentru poporă, în limba română, care 
se mai dea poporului câte o povață bună'? Cei mai deș- 
tepți dintre elevii, cari mai sciu scrie și ceti, suntă siliți 
să se apuce de călindarele și literatura germână, că de 
cea românâscă nici pomană.

Suntă unele societăți și reuniuni, care au frumo- 
sulă scopă d’a cultiva literatura română în Bucovina ; 
însă acestea se mulțămescă cu scopulă pe hârtia, eră în

FOIIjETONU.

Limba românescă.
Duminecă lă 2 Februarie, sera, d. Barbu Stefănescu 

dela Vrancea vorbi despre limba românâscă. Oratorulă 
începe prin a spune prin ce împrejurare s’a decisă să 
vorbâscă despre acestă subiectă, anume, că era la băi, 
și se deschisese vorba despre poesiile lui Eminescu. 
Lumea își spunea părerea, unii diceau că nu e curgătoră, 
altulă că e prea archaică, prea inspirată de basme și ai 
nevoie, pentru a-lă înțelege, să lă traduci. Ei bine, ora- 
torulă vrea să arate, că acăsta este limba cea adevărată, 
dăr nu e acăsta singurulă motivă, ci încă are o dragoste 
deosebită pentru limba românescă și vrâ să se ocupe 
cu densa. Nu poți pretiude dela ună Română, care 
nici nu vorbesce și nu scrie bine, să se ocupe cu limba 
românâscă.

La începută, oratorulă declară, că nu va vorbi nici 
de gramatică, nici de istoria limbei, nici de metodulă de 
a invăța, ci vrea să spună ce predomină în limba ro
mânâscă, ce părți de cuvântă formâză geniulă limbei 
românescl.

Mai întâiu cearcă să deslege cestiunea: ce este o 
limbă? Ce e ea, când nu te ocupi nici de rassă, nici 
de țâră, nici chiară de animalulă care vorbesce? Cu ni- 
mică altceva nu se p<5te compara mai bine, decâtă cu 
notele ce se pună față cu ună claviră. Ai ună simțimântă, 
o ideă și vrei s’o transmiți altora. Pentru acesta s’au 
născocită nisce notațiuni cari potă da naștere la foi, vo
lume întregi. Trece apoi să arate ce relațiune au cu
vintele cu simțirea. Copilulă când <^ice pentru prima 
6ră, de pildă lapte, o dice cu multă focă, pentru că 
simte, pare că-lă mirosă, pare că-lă gustă, îlă simte, 
căci copilulă cugetă în icână materială, îlă impresionâză 
orl-ce lucru. Totă așa și noi simțimă cetindă ceva, 
adeseori plângemă. Cum? Ce-a făcută autorulă ca să 

ne facă să simțimă? A reușită să facă creerulă nostru 
a percepe icone materiale în locă de idei. Decă acăsta 
e adevărată, apoi, pentru ca să se emoționeze ună scrii- 
toră, trebue să-ți depărteze tote preocupațiunile, să-ți 
ștergă totă ce ai înaintea ochiloră și să te facă a vedea 
icânele, ce elă ți le înfățișâză. Der, vorbindă de lapte 
copilulă <|ice adli lapte, mâne, poimâne, pănă i’a înțărcată ; 
câtva timpă își mai aduce aminte de sugere, apoi nu-lă 
mai impresionâză. Așa se întâmplă pentru noi cu câtă 
creștenfă, cu încetulă cuvintele pierdă partea materială 
și capulă nostru devine ună simplu dicționare, nu mai 
au viață într’ânsele. Astfelă fiindă, ne întrebămă cum 
ună autoră pote să combine cuvinte, ce figuri să facă 
pentru ca să ne presinte realitatea, seu aprope de rea
litate, să ne dea icâna materială ce lipsesce cuvinleloru ? 
S’ar pută răspunde la acestă Gestiune pentru tote limbele, 
der o vomă restrînge la limba românâscă. •

S’a disă, că cuvintele cu încetulă își perdă icâna 
materială, e naturală că pentru a mai deștepta icdne. 
trebue să alergi întâiu d’a dreptulă la cuvinte, cari prin 
natura loră și prin combinarea loră s’au ștersă mai pu
țină. In locă d’a ^ice virtute, vomă spune alte cuvinte 
din cari să iasă icâna, imagina virtuții. Prin urmare în 
primulă rândă penlru a emoționa, trebue să nu punemă 
noțiuni abstracte. Nu voiu a goni din limbă abstracțiu
nile, dice d. Stefănescu, căci suntă o înlesnire; însă arta 
nu e o facilitate, ci o dificultate a limbei. Considerândă 
acestea, amă ajunge la o regulă pentru literați ca să 
emoționeze. Să se servâscă de eleminte, cari l’au mai 
impresionată vre-o dată și să nu facă apelă Ia noțiunile 
abstrate. Dâcă ne-amă închipui o țeră, ce numai în 
presupuneri ar putea să intre, în care s’avemă o climă 
pe care să n’o simți, o lumină care să nu te impresio
neze nicidecum etc. etc., acolo ar fi naturală să vedemă 
pe omeni mulțumindu-se cu abstracțiuni, la Români insă j 
nu pâte fi.

In tâtă literatura nâstră poporală avemă de obser-1 

vată multe lucruri bune. Ea dă regulele pentru scriere. 
Poporulă face limba, elă o modifică cum îi place fără 
să ceară voie a toritățiloră literare și omeniloră de ști
ință. La elă dară să căutămă elementulă ce ar impre
siona pe lectoră și de sigură îlă vomă găsi. Nu acade
miile și literații ni-lă voră pute da, căci după ei lumea 
ar fi searbădă, galeșe, cum și e... vedemă că iubescă de 
se prăpădescă și nu simțimă nici de cum iubirea, urăscă 
de mârte șî nu simțimă de locă ura...

Elemintele dominate în limba română suntă verbele, 
și tocmai ele, dela 1860 îneoce, s’au neglesă. Ca es- 
cepțiă de cele mai multe limbi europene și nu ca escep- 
țiune de cele vechi, la noi cea mai mare putere limbis- 
tică stă în verbe. Pentru-că ele transmită cea mai mare 
impresiune la mintea ascultătorului, suntă elementulă 
însemnată. Ele potă să fiă împărțite în mai multe grupe 
diferită de gramatică; așa avemă verbe cu o acțiune și 
o colore, cu două acțiuni și o colore, seu două colori, 
cu trei acțiuni, etc. Acestă lucru îlă lămurește pnntr’ună 
esemplu.

Decă avemă trei puncte încă'fjite și punândă de- 
getulă pe fie-care din ele vomă putea suporta căldura, 
dâr să avemă ună singură punctă încăldită la ună gradă 
câtă suma celorlalte puncte, nu vomă mai pute suporta. 
Totă așa e și cu creerulă. Se va impresiona de o ac
țiune, de două, de trei, spuse pe rîndă, der se va im
presiona puternică de tote spuse deodată, printr’ună 
singură verbă adecă. Și tocmai în această putere ce 
o au verbele nâstre de a exprima mai multe acțiuni, 
stă însemnătatea verbului. Când vomă dice, de exemplu: 
*O fată mare nălbesce pânză,* n’avemă nevoia nicide
cum de alte explicări, căci înțelegemă și acțiunile ex
prese și colorea ce ne-o arată. Cronicarii se serviau multă 
de acestă felă de verbe. Neculcea d'ce:

»Și îndată pedestrându-se au năvălită, etc.* Câtă 
expresiune în acestă verbă! Nu mai e trebuință de nici 
o explicare ca să înțelegi acțiunile: călăreții se oprescă, 
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faptă dormă adâncă. Adecă ce dică ? Era să uită. Tâte 
societățile și reuniunile din Bucovina edau ună călindară 
românescă. Dâră să vedemă de ce trâbă e și călinda- 
rulă acesta și ce felii de literatură conține elă ? Domnii, 
cari redigâză călindarulă bucovinenii, îlă împle cu mitro- 
poliele și archiepiscopiele din Austro-Ungaria, precum și 
cu clerulă regulară monastică și seculară de păstorie etc. 
și cu șematismulă bucovineni, care nu-i șematismă în
tregi, ci numai ună estrasfl, ceea ce țăranulă română 
nici nu-Iu p6te înțelege, necum să-i fîă de trebuință. Eră 
în almanachă scriu câte o poveste, pe care Românii ță
rani le sciu prea bine și fără de carte a le istorisi, și 
mai câte o poesioră ori câte o doină culâsă totă din gura 
poporului, și așa cu de-al-de-astea încheia literatura nâstra 
bucovinână. Și apoi se mai plângă, că Românii dela țâră 
nu sprijinescă literatura propriă și că ’și cumpără Jcălin- 
dare germane. Cine strică, decă poporulă nu găsesce în 
călindarulă românescă din tâte ramurile de sciință câte 
ceva ? Negreșitu că cei ce-lă redigâză. Omenii cărora 
le trebue șematismulă și-lă potă procura separată, eră 
călindarulă după părerea nostră pote să fiă liberă de 
acâstă povară.

Se mai scusâză domnii editori ai călindarului bu
covineană, că în țâra nostră nu s’ar pută satisface pe 
deplină voinței fiecăruia. Ba din contră, noi dieemă, că 
s’ar pute satisface, și încă prea bine: să conțină câte 
ceva din totă ramulă de sciință, să fiă pentru țăranulă 
română ca ună legendară, său ca ună manuală unde s’ar 
pută afla totdăuna ceea ce’i trebue. Atunci Românii 
dela țără ară sprijini o astfelă de întreprindere din răs
puteri. Altfelă ne tememu că în anulă viitoră nu se voră 
pută vinde nici atâtea călindare ca în anulă acesta.

Ș’apoi dor’ singuri d-loră și-au impusă frumâsa 
devisă: ca cu scrierile din almănachă să păfă gâdeli în- 
câtva pofta țăranului spre cetire, ca așa să potă intra 
călindarulă și în bordeiulă celui mai sărmană cetitovă ro
mână. Dără cu o astfelă de literatură nu sciu, dău, câtă 
voră pută se gâdilâscă pofta țăranului spre a’șl mai pro
cura ună călindară pe anulă viitoră, care nu-i folosește 
mai nimică, Opinca.

Societatea geografică.
Sâmbătă, t Februariu, 8 ore și jumătate săra, s’au 

deschisă .ședințele anuale ale societății Geografice în sala 
Senatului din BucurescI sub președința Regelui.

D. vice-președinte generală Mânu deschide ședința 
în numele m. sale, la ordinea dilei fîindă raportulă se
cretarului generală și două conferințe.

D. Lahovari, secretarulă, îșî îndeplini sarcina des
tulă de bine. Mai ântăiu vorbi de rolulă societăților^ 
geografice. Le enumără pe tote din lume; în Europa 
suntă: în Austria 2. în Belg'a 2, în Danemarca 1, în 
Franța 23, în Germania 24, în Elveția 6, în Italia 6, în 
Portugalia 2, în Suedia 1, în România 1, apoi în Japo
nia 2; în Africa la Cairo, Ia Alexandria etc. Vorbi de 
congresele ținute In 1885 la Haraburg, la Montreală, la 
Aaronă etc. După acestea vorbi de noulă stată Congo. 
Și, înainte d’a trece la bilanță, la lucrările societății, 
vorbesce de limba comercială universală născocită de 
Schlaer. Apoi spune că societatea a avută 193 de 
membri, vorbesce de bugetă, de ajulorulă ce s’ar cuveni 

se-lă dea Ateneului, de biblioteca societății și in fine de 
chartele geografice nouă ce. le posedă.

Urmăză apoi conferința d-lui Grigore Lahovari 
despre unele nomenclaturi geografice de localități. La 
începută vorbesce de cele positive cum Muscelu dela 
Monticele, Cernica dela Cernica Știrbei codită la 1608, 
Batiștea dela ună italiană însemnată Batista Velei, Fi- 
laretă de mitropolitul^ Filaretă didită la 1791, etc Apoi 
vorbesce de cele îndoioase cum suntă multe nume de 
localități și începe cu Bucuresci. Arată tote părerile, 
unele mai positive, altele mai puțină positive asupra 
acestei numiri, încependă cu a lui Lauriană bătrânulă, 
care dicea că vine dela Ilari, (}ișl de poporă Bucuri, 
apoi a d-lui Cogălnieânu că e cetatea bucuriei, părerile 
scriitoriloră streini și versiunea poporală, și termină cu 
cesliunea arătândă că vine dela Bucur și că trebue să 
cjicemă mai corectă Bucarest și că forma Bucuresci e 
coruptă, 'după cum suntă în limbă multe forme corupte 
din latină: animă inimă, ambula umbla, etc. Trece la 
Iașî, arată tote versiunile și conchide că e venită numirea 
dela unu trib de Iași seu Iasigi, după o piatră votivă 
găsită în Transilvania, care lămuresce în astă cestiune. 
Vine rendulă orașului Huși, asupra cărui |ear comentâză 
arătândă cele două păreri: că e fondată de următorii 
Ilusițiloră și că e fondată de ună boeră Husu. Părerea 
ânteia fiindă prin dată anteriâră o crede oratorulă mai 
verosimilă. In sfârșită vine rendulă Mold vei, despre 
care discută d. Lahovari arătândă diferitele păreri câtă 
și versiunea poporului cu cățeaua lui Dragoșă și pri- 
mind’o pe aceea că ar fi formată cuvântulă din Davica, 
care e totă una cu Dacia și Mol. înainte de a sfîrși, 
oratorulă vorbesce despre numele de Valachu. Arată 
părerile unoră autori francezi; apoi citeză (după o scriere 
a bătrânului Lauriană), relativă la acesta, vorbele mul
tora scriitori bisantini cum Anna Gomnena, loannes, 
Cinnamus, Nicetas Chroniates, L. Chalcondyhs, Aeneas 
Sylvius cu părerea că vine dela Flaccus, Ant. Bonfinius, 
Istfanliu Pannoio scrisorea Papei cătră Ioniță regele Ro- 
mâno-Bulgariloră er o citâză.

A urmată apoi conferința d-lui Boțea despre giss 
mentulă de petroleu din Ură, sarcină ce șl a îndeplinit’o 
cu destulă succesă. „România*.

SCJlRI TELEGRAFICE.
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BERLIN tJ, 19 Februariu. — Consiliulu 
federală a primită proiectulă de lege asupra mo
nopolului rachiului.

BELGRADtJ, 19 Februariu. — Ambasa
dorul ă turcescu a mersă la ministrulu-președinte 
și a cerută deslușiri în privința pregătirilor^ de 
răsboiu ale Serbiei, învitându pe Serbia a ordona 
demobilisarea armatei. Garașanin a însciințată 
despre acâsta imediată pe regele Milană, care se 
află în Nișă.

FILIPOPOLtJ, 19 Februariu. — Prințulă 
Bulgariei ș’a esprimată cu ocasiunea primirei 
consuliloră speranța că în curândă se va resolva 
cestiunea rumeliotă și că relațiunile amicabile în
tre Serbia și Bulgaria se voră restabili

DIVERSE.
Jertfele dela Moute-Carlo. — țiiarului >Penziero“, 

ce apare în Nizza, i se scrie: Ună comerciantă bogată 
: din străinăte, care înainte de asta cu vr’o câteva cjile a 
voită se mârgă la Nizza cu soția sa, s’a oprită în Mo
naco, cu gândă ca să vâdă și elă pe deulă Fortunei dela 
mesă cea verde. Vădândă pe mâsă o grămadă de aură, 
i-a venită pofta să se joce și elă, dăr fu nenorocosă, 
căci a perdută o parte însemnată din bănii săi. După 
aceea banii rămași i-a dată soției sale, ca să-i păs
treze, er elă se duse în orașă să se recreeze și 
să se distragă. Femeia a crezută, că va face o 
surprindere plăcută bărbatului ei, decă în absența lui va 
redobândi banii perduțl de elă. S’a dusă la mesa cea 
verde, dâr si-a perdută toți banii. în desperarea ei a 
fugită la mare și s’a aruncată în undele ei furiâse. 
Acestă nâuă nenorocire într’atâta l’a înspăimântatu pe 
bietulă bărbată, încătă elă s’a dusă acasă și s’a 
sinucisă.

*
Francisca ală II-lea în Neapole. — piarele din 

Italia scriu următârele: în Neapole a trăită ună generală 
bourbon, anume C. Gregorio, care nu s’a potută îm
păca cu Italia cea nouă. într’o (fi s’au presentală la elă 
4 domni și i-au spusă, că în curândă are se sosâscă 
Franciscu II în Neapole. Generalulă fu încântată și ar
dea de dorință, ca să vâdă pe «regele» său. în diua 
următore din nou se presentă acei 4 domni și îi spună, 
că regele va debarca în Coroglio. Generalulă a dată 
500 de lire, ca să facă o primire dâmnă lui Franciscă II. 
Necunoscuții comandă ună prâncjă bună și 2 odăi în- 
tr’ună hotelă din Coroglio și după aceea s’au dusă cu 
trăsură după generală. Când generalulă ajunse aprâpe 
de Coroglio, a văzută o luntre în depărtare mare. „Elă 
e!» esclamă toți patru. Luntrea ajunse la mală și ună 
omă căruntă se scoboră din ea. Generalulă se miră, că 
așa de curândă a îmbătrânită Franciscu II, se sâmteînsă 
prea fericită, când pretinsulă rege îlă îmbrățișâză și 
îlă sărută, mai în urmă apoi lăudându-i fidelitatea i-a 
dată ună bonă de 50,000 lire. Pretinsulă rege sub 
pretecstu, că voesce a fi singură, se retrase într’o odaiă 
separată, er’ generalulă cu cei patru domni mâncară și 
băură bine, și în urmă observândă, că soții lui au dispă
rută, a plătită prânijulă. în sfârșită văijândă generalulă, 
că nici pretinsulă rege, nici cei patru domni nu se mai 
află nicăiri, amăgită în fericirea lui se duse acasă și 
făcu o aretare poliției.

* **
Eroarea artificială priu gheață. — Basată pe es- 

periențele de fisiologiă în privința animaleloră inferiâre, 
cari potă trăi în o stare de amorțâlă și care se potă re
deștepta, când condițiunile în care suntă puse se schimbă. 
Dr. Gruselbache din Universitatea din Apsal prin o seriă 
de esperiințe făcute asupra animaleloră, promite că va 
țină ună individă mai multă vreme — vr’o duoi pănă 
la trei ani — în ghiață în urma căreia îlă redeștepta sco- 
țându-lă din acestă mediu rece și punându-lă în ună 
mediu mai propice vieței umane. Elă anunță acâsta 
rugândă pe lâtă lumea ca să se presinte cineva cu care 
ar putâ face esperiință. Dâcă nu se va presentă nimeni 
atunci, (jice că va cere guvernului său de a-i da ună 
criminală condamnată la decapitare cu care să și le 
p6tă face. Dâcă acestă metodă va reuși, ună diară en- 
glesă îșî esprimă următârea opiniune fârte rațională în 
privința unei aplicări practice ală acestui metodă. Elă 
propune guverneloră, care dispună de armate numerâse 
și a cărei întreținere costă sume colosale, că ar fi mai 
bine ca aceste armate întregi să fie puse în ghiață, lucru 
care va costa mai puțină și apoi în momente de restriște 
când voră avâ trebuință de ele să le redeștepte imediată.

Editoră: lacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

se dau josă de pe cai cu ună sgoinotă caracteristică, 
se așează la luptă în ordine de bătae, începă ataculă. 
Eată acțiuni coprinse într’ună singură verbă. Ast felă 
de verbe expresive avemă multe în colbăitele cronice. 
A se isbi două oști e cu totulă diferită de a se ciocni, a 
se hărțui, și tâte diferite de a se lupta, pe care îlă pu- 
nemă să le suplinâseă pe tâte, avândă totuși ună sensă, 
pe care nu îlă are nici unulă din ele. Verbele de soiulă 
acesta poporulă le-a scornită prin imitația naturei mate
riale și dă ca exemple: a dărdăi, a clănțăni, a picura, 
a picota, a băjbăi, a hodorogi, a bolborosi, a bădăi, a 
chefui, cum face ogarulă când fuge după epurl. Și pen
tru aceasta s’ar putea certa in destulă filologă în privința 
originei și n’ar ajunge la nici ună resultată. De aci se 
vede tendința poporului de a materialisa ideile abs
tracte

Acelașă lucru îlă vedemă din epitete sâu din pore
cle, cari suntă de două cuvinte sâu de unulă. Când 
vrea să dică de cine-va că e crudă, peste măsură în 
modă îngroditoră, Românulă dice: Tae-babă, ucide-copilă. 
Unui omă, care te robește cu privirea îi dice: Sârbe din 
ochi. Unui măniosă îi diee Here-spartă; unui bună de 
sufletă , inimă-dulce-, unuia, care vorbesce frumosă, 
gură de aură- celui ce nu ține secretele cotpfană- 
câdă-lungă-, pe cel care.vorbesce pe toți de bine, mân
gâie pe toți, iartă pe toți, ii dice Moș-mângăe-tâte; 
celui darnică, punga deschisă-, unui hoță care te fură 
fără milă, îi (j'ce jupâie-pele, tunde-bine-, unui (jăpăcită, 
vălvă-în-capă; celui ce aleargă în susă în josă, face, 
drege, îi c|ice, umblă d’a în câtelea-, caliculă îi cjlice, 
cămașă-scurtă, chiar dâcă o are pănă în călcâie; sur
dului, urechi, de dăblău, de cârpă, etc. Și în privința 
acestoru porecle e ună felo de lege, că ele se pierdă 
când urmașii uită, că unii dintre strămoșii Ioră au avută 
acele calități, ori defecte ca să aibă acele porecle.

Mai dă oratorulă alte exemple multe din cari mai 
împrumuiămă încă două trei celui iute, Românulă îi i}ice, 

tăciune-nestinsu,; celui care nu face treabă, tcreie-brâu, 
pierde-vâră; celui cu putere în pumnă, sfărâmă-pâtră; 
totă așa prinde-vulpe, strigă-în-pustiu, rupe-ursu, surpă- 
malu, etc.

Vină apoi poreclele de ună cuvântă. Piperuși, ce
lui iute; prichindelu, celui mică; criveță, șoperlă, tăn- 
jală, buture, ursei etc. Aceste numiri se dau celoră cari 
prin natura Ioră deștâptă idei de felulă acesta și se dau 
după lucrurile ce se vădă în tote dilele. Mai spune și 
alte exemple de felulă acesta și apoi citesce câteva ver
suri de aloră duoi poeți de ai noștri, ca să arate cum 
la unulă din ei se găsescă nisce imagini, cari nu potă 
conveni nicidecum poporului, căci elă întrebuințâză ex- 
presiuni, cari să dea icâna completă și viă cum: Copii 
plângă pe vatră, a ajunsă la sapă de lemnă, i-au luată 
totă din casă. Și cu asâsfă ocasiă citescă câteva rân
duri dintr’o scrisâre a unui țărână cătră arendașii; Mi-ai 
luată dulama, mi-ai luată cojoculă, mi-ai luată cămașa, 
ea-mi boerule și pielea, că pielea fără sdrențe e rușinea 
Românului!.... Apoi mai dă ca exemple: despre omulă 
ce se îmbogățesce lesne că colțișorulă de basma ajunse 
pungă, din pungă se făcu toltoașe și din toltoașe hait! 
na! cazană! despre celă care prin muncă șl-a făcut0 o 
casă dice: câtă apă n’a cursă ne gârlă? Suntă unii 
âmeni, cari au ună mirosă particulară, bună ori rău, 
țăranulă dice de o fată că a binecuvântat’o sfânta Vi
neri dicendui:

Urma și busuioculă,
Urma și siminoculă.

Românulă ori când vrea să facă o figură o male- 
rialisâză. Așa dice de exemplu: — Ce mai faci vecine? 
— Ciocu-bocă, ciocă-pacă, meremetă facă, răspunde ve- 
cinulă, dâcă lucrâză ceva prin curte, ori drege o râtă, 
ori.... cine scie ce 1 Dâr dâcă face Românulă figuri așa 
cari se pară prosaice, elă scie să facă și altele ca 
acestea:

Și fugea, măre fugea, _ 
Văile să limpedlea.

Câtă de iute trebue să fi fugită/ — După acâsta 
cetesce o poesiâră din Pseudochinegheticos (pe care nu 
am putut’o reproduce aci.) .Scâlă dragă, scâlă frate 
etc.,“ care și ca versă și mai cu sâmă ca idee, ar putâ 
sta între capetele de operă de poesiă 'românâscă. Vor
besce apoi de autorii, cari au întrebuințată de ale po
porului vorbe.... și câte frumuseți le-a dată! Câtă far
mecă nu are cântarea României de exemplu! Și e în 
limba poporului.

Totu ca tendință de mat.erialisare a poporului nos
tru arată și faptulă, că substantivele se dau ca însușiri. 
Câtă diferență în puterniculă iute focă și sârbădulă 
fârte iute!

Ca conclusiune, d. Stefănescu, se întrâbă ce ne-ar 
preocupa limba românescă ? Dâcă e vorba de cultură 
apoi amă putâ învăța altă limbă deja cultivată, deja cu 
literatură, dâr ân să traduci o legendă, din cele mai fru- 
mâse ale nostre, într’o limbă orecare și s’o dai Româ
nului — după ce l’ai fi învățată aceea limbă — elă nu 
va simți nimică, pentru că ea nu mai are caracterulă 
limbei, caracterulă românescă și ne mai simțindă popo
rulă românesce, nu va sci se mai trăâscă roraânesce. 
Deci e o cestiune de esistență, și dâcă e vorba astfelă, 
apoi mai bine se trăimă inculți, decâtă se murimă după 
regulele sciinței. ’Mi aducă aminte, dl*ce oratorulă, de 
poetălă Mureșianu, care d'cea că voră să ne răpâscă 
străinii limba, dâr

morft numai o damă!
Apoi dâcă vomă continua să nu ne ocupămă cu 

adevărata limbă românâscă, care e limba poporului, o 
vomă da-o de vii!....

(România) Gheorghe dela Plevnct.



Nr. 31. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

0ureu9n la bursa do 'Jflena 
din 18 Februariu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 103.05
Rentă de hârtiă 5% . . 94.40 
Imprumutulti căilorti ferate 

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

lorti ferate de osttî ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.60

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 25

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 114.50

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

miști............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25
Bonuri rurale transilvane 104.50

Bonuri croato-slavone . . 103 75 
I Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.25
Imprumutulti cu premiu 

ung................................. 119 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.75 
Renta de hărtiă austriacă, 84.75 
Renta de arg. austr. . . 84.20
Renta de aurii austr. . . 113 50 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 870.—
Act. băncel de credită ung. 309.50
Act. băncel de credită austr. 300.50 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei................ 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.031 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

: Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii,
i

lîsarsa de sireaci.
Cota oficială dela 5 Fevruarie, st. v. 1886.

Cu mp. vend.
Renta română (5%). 89Va 90—
Renta rom. amort. (50/0) 951/4 96—

> convert. (6°/0) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit. fonc. rural (7°/0) 102— 102^4

» ii » (5°/0) . 851/2 85’/,
> > urban (7°/0) . 87i/4 98—
> , (6°/o) • 90— 97—

» * (5°/o) ■ 82— 82V3
Banca națională a României —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 16.G 16—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00 2.02

Cursuiu pieței Brașov»
din 19 Februariu st. n 1886.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.58 Vend. 8.62
Argint românesc .... » 8.50 • 8.55
Napoleon-d’orI................. 9.98 > 10.( 3
Lire turcescl..................... ■» 11.22 > 11.32
Imperiali......................... > 10.20 10.30
Galbeni............................. - * 5 90 » 5.96
Scrisurile fonc. »Albina» , » 100.— > 101.-
Ruble RusescI................. > 123.— A 124.—

Sz. 52 vhj.
1885.

Ârveresi hirdetmeny.
Alulirt kikiildott văgrehajtă az 1881, ăvi LX. t.-cz. 102, §-a ărtel- 

măben ezennel kozhirră teszi, hogy a fogarasi kir jtîrâsbirăsâgnak 1882 
ăvi 3959 szâmu văgzăsăvel 1883 ăv januâr hă 16-ik napjân, Fogarasi 
Duvlea Hilâr ugyvăd javâra, kisvajdafalvi Moise Stelea ăs Iuon Talaba 
ellen 171 frt. 50 kr. toke s ennek 1882 ev januâr hă 12 napjâtăl jâră 
8 °/o kamatai, az eddig osszesen 31 frt. 28 kr. perkoltsăg kovetelăs ere- 
jăig elrendelt kielăgităsi văgrehajtăs alkalmâval birăilag le foglalt ăs 
350 frt. — krra becsult măg pedig Moise Steleânâl: 
szorii okor; Iuon Talabânâl: 2 darab fehăr szoril tulok ăs 1 fekete 
kanczâbăl 6116 ingăsâgok nyilvânos ârverăs utjân eladatnak.

Mely ârverăsnek a fogarasi kir. jârăsbirăsâgnak 1885 ăvi 3475 p. 
sz. alatt kelt kikuldetăst rendelo văgzăse folytan a helyszinăn, vagyis 
Kisvajdafalvân a kozsăg hâzânâl, leendo eszkcjzlăsăre 1886 ăv mârtius 
116 1-ik napjânak dăl elotti 9 ărâja hatâridoiil kituzetik ăs ahlioz venni szân- 
dăkozăk ezennel oly megjegyzăssel hivatnak meg, hogy fenni ingăsâgok 
ezen ârverăsen az 1881, 6vi LX. tbrvăny-czikk 107, §-a ărtelmăben a 
legtobbet' igăronek, szuksăg esetăn becsâron aiul is eladatni fognak.

Az elârverezendo ingdsâgok vetelâra az 1881, 6vi LX. t.-cz. 108 
§-âban megăllapitott feltătelek szerint lesz kifizetendo.

Felliivatnak egyuttal mindazok, kik a lefoglat s most elârverezendo 
târgyakra elsobbseggel birnak 6s ez a vegrehajtâsi iratokbdl ki nem 
tttnik, miszerint elso'bbsăgi igănyeiket az ârverăs megkezdesăig szdval 
vagy irâsban alulirt văgrehajtdnâl az 1881, 6vi LX. t.-cz. 111. §-a

ărtelmăben a kiilonbeni kovetkezmănyek terhe alatt bejelenteni el ne 
mulasszâk.

Kelt Fogarasban, 1886 ăvi februâr hă 14. napjân.
Gyarlâs Ferencz,

kir. birăsâgi văgrehajtă.

ms
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2 darab fehăr

Subsemnatulă recomândă on. p. t. publica carne prdspotil Șl
eftină:

de Vită ă 34 cr. I£? — de IPorcu ă 34 cr. K° 
Nicolae Org’idan

in brândărie, alături cu birlulă :
„Gaura dulce14 (Nr. 231).1—3

din adresele, 
poștale, său

De ore ce multe 

cuponulu mandateloru 

că nu se potd bine descifra, rugămii 
roru adresă nu ar corespunde, ca să 

rendă cunoscută îndreptarea dorită

lâmuritu. ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANSA

ce domnii abonați le insemnă pe 
că nu suntu destulă de esacte, său 

pe acei D-ni prenumeranți, a că- 

binevoiască a ne face câtă mai cu- 
și a scrie adresa câtu să păte mai

CANCELARIA NEGRUTIl
în Gherla.-Szamosujvâr

„AMICULU 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, stu.dii sociali, articlii sciențifici, amăi 
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețuia de abonamenta pe anulă întregu e 4 fl. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtT ROMANtJ.“ Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23/4 —3^4 căle; și va pu
blica articlii din sfera tuturoru sciințeloru 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 anula întregu e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—-S2 Abonații voru primi unele premii de valăre și’și voru pute procura cu prețuri fărte reduse tăte opurile din edițiunea năstră. 3=— 
COLECTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

7 Totă acolo au apărută și se află de vendare : -
Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulă la tăte patru 1 fl. — câte

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

Cu portretulu M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.
comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50 

Discusiuni filologice și istorice maghiare privităre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi.
în vorbire și scriere invederită 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
20 crj la 60 cr. 
Dulfu. Prețulu 30 cr. Ifigenia 
Branda său Nunta fatală.

Elu trebue să se însă re. Novelă de Maria Schwartz,

i

ii
ii

Biblioteca Săteanului Român.
una deosebi 30 cr.

Carmen Sylva.
italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. —

Collecta de Recepte din economiă, industriă,
Apologie.

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulu 30 cr. Renascerea limbei românesc!
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulă fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumu de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulu redusă (dela 1 fl.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru 
ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr. 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulu 20 cr. 
de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. Hermanu și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulu 50 cr.

Economia pentru scălele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețuia 30 cr. Petulantulă. 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. Prețuia 
50 cr. Tesaurula dela Petrăsa seu Cloșca cu puii ei de aura. Studiu arclieologica de Dionisiu O. Olinescu. Prețulu 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru învățămân tu lu intuitiva în folosula eleviloru normali (preparandiall), a învățăto- 
riloru și a altora bărbați de scălă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandiald. Prețuia 1 fl. 70 cr.

Mi cu la mărgări tarii suflete seu. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericescl — frumosu ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețuia unui esempl. broșuratu e 15 cr., — legata 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl.. — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe icăne frumăse. Prețulu 
unui esemplaru trimisa franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Visul a prea sântei vergure Maria a Născătărei de Dumnedeu urmata de mai multe Rugăciuni frumăse. Cu mai multe icăne fru
măse. Prețulu unui esemplară trimisa franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

— Manuală de Gramatica limbei române pentru scălele poporali în trei cursuri de Maximă Popa profesoru Ia gimnasiulu din Năseudă. Prețuia 30 cr. •—

1885 în limba

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de

Unu vo-

în Tau- 
Schițe din 
traducere

Tipografia ĂLEXI Brașovu.
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