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„GAZETA TRANSILVANIEI
Cu I Octomvre 1886 st. v., se va începe nnik «ou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorațiî amici 
și sprijinitor! ai foiei nostre.

Pretulîi Abonamentului:
5

Pentru Austro-Ungai’ia s 
pe trei luni 3 fl.
,, șese ,, 6 ,,
„ unu anu. 12 „

Pentru Roinâma să străinătate: 
pe trei luni 10 franci
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușorti și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’actim Ii-se recomandă 
a însemna pe cuponu num&rulu fâșiei sub care 
au primitu diarulti.

Domnii ce se voru abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arida și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu, 30 Septemvre 1886.
In partea de dincolo a monarchiei ndstre 

mișcarea națională este fdrte viuă. Noi cești de 
dincdce, cari amu ajunsu a fi în t6te și pretu
tindeni privitori pasivi ai mariloru isprăvi, ce le 
facă partidele rassei domnitdre abia putemfi avâ 
o idea clară despre vioiciunea și energia, cu 
care se luptă naționalitățile slave din Cislaitania 
pentru egala lord îndreptățire.

Adevărată că naționalitățile din Austria suntă 
sprijinite de curentulă, ce domnesce adi în sfe
rele guvernamentale din Viena pentru egala în
dreptățire, și afară de acăsta le mai ajutoră și 
alte împrejurări, dintre cari vomă aminti numai, 
că t6te naționalitățile întimpină unu razimu pu
ternică în autonomia provincială a diferiteloră 
țări, care, deși în modă restrînsă, este recunos
cută și respectată de cătră guvernulu centrală. 
Cu t6te aceste popdrele nemaghiare din statulă 
ungară ar put6 în multe să ia esemplu dela 
Slavii din Austria, mai alesă în ceea ce privesce 
energia în apărarea drepturilor^ loră.

Dăr nu avemă de gându astădi a face o 
paralelă între luptele naționale de dincolo și 
cele de dincdce, ci voimă să vorbimă de miș
carea ce a produs’o cea mai nouă ordonanță a 
ministrului de justițiă br. de Prazak în t6tă 
Austria.

Ordonanța din vorbă nu este lungă ca or
donanțele ungurescl, dăr este cu atâtă mai cu- 
prindătdre. Ea privesce egala îndreptățire a 
limbei diferiteloră popdre în justițiă. In câteva 
rânduri ordonă ministrulă Prazak, ca dela 1 
Ianuariu 1887 curțile de apelă să dea afară de- 
cisiunile loră în limba părțiloru, conformă pres- 
crieriloru esistente, deadreptulă și nu numai prin 
traducere. Numai în acelă casă se admite tra
ducerea când decisiunea trebue să se dea în 
amândouă limbele țării.

Nu încape îndoiâlă, că prin acâstă măsură 
s’a făcută ună pasă însemnată în esecutarea e- 
galei îndreptățiri naționale și de limbă a pop6- 
reloră din Austria. Se ’nțelege că Nemții supre- 
matiști strigă ca din gura șârpelui, că cabinetulă 
Taaffe, care în timpulu din urmă părea că vo- 
iesce să se ferâscă de „curentulă slavă“, îndtă 
ârăși cu t6tă puterea în apele federalistice.

Unulă din corifeii centraliștiloru a disă în 
cameră, că noua ordonanță este o „lovitură de 
săcure dată unității administrațiunei“. Foile ger
mane lamentâză, că acum limba cehică va de
veni și limbă a serviciului interioră administra
tivă și se plângă amară, că ministrulă Prazak 
voiesce să silâscă pe funcționarii nemți, cari tră-

iescă printre Cehi și printre Sloveni, să învețe 
imba cehică și slovână. Nu voră să înțelegă 

Germanii, de ce să nu fiă de ajunsă cunoscința 
imbei loră, care este atâtă de superidră lirnbe- 

\oră slave.
Foile centraliste mai amenință și cu o crisă 

interidră, care, cjică ele, va fi nedelăturabilă 
ddcă se va urmări direcțiunea indicată de minis
trulă Prazak. Agitațiunea între Nemții Austriei 
este în adevără mare, mai alesă de când le-a 
imputată principele de Bismark, că nu suntă 
destulă de energici în apărarea preponderanței 
.oră. Cu tdte aceste nu credemă, că se va 
iută produce așa ușoră o crisă interidră, după 
ce cabinetulă Taaffe procede cu atâta băgare 
de sdmă la realisarea programului seu.

încetă ddr sigură. Acdsta pare a fi devisa 
comitelui Taaffe și probabilă că cu tactica lui 
va și răuși, căți dânsul u este pdte singurulă 
omă de stată din întrdgă monarchia, care po
sede cea mai deplină încredere a monarchului.

Marea întrebare este acum, pănă unde vo
iesce să mdrgă guvernulă Taaffe cu sistemul ă 
seu, căci vedemă, că elfi. se lovesce, aci de ten
dinței ele suprematiste și centraliste germane, aci 
de pretensiunile de dreptă publică ale Cehi
lor ă.

Foile germane pretindă, că după descentra- 
lisarea administrativă, ce se esecută acum înce- 
tulă cu încetulă va urma sigură descentra- 
lisarea de dreptă publică, care va fi identică cu 
adevăratulă federalismă.

In ori și ce casă naționalitățile nemaghiare 
din statulă ungară se potă numai bucura de pro
gresele ce le face în Austria egala îndreptățire 
națională și de limbă, căci cu atâtă mai curândă 
va trebui să sosâscă împărăția ei și în țările co- 
rdnei s-lui Ștefană.

Muntenegru și Bulgaria.
„Glas Cernagorsca“, organulă oficială ală 

guvernului muntenegrenii, se rosteșce în cele din 
urmă și elă asupra cestiunei bulgare și publică 
ună articulă sub titlulă: „Muntenegrulă și Bul- 
garia“, în care d.ice, între altele:

Repausatulă mare Țară liberatoră putea cu dreptă 
cuvântă să se aștepte, ca nepotulă său, principele Alec- 
sandru, să corespundă într’ună chipă demnă înalteloră și 
binevoităreloră sale intențiunl. Der în curândă se dovedi, 
că în vinele principelui Alexandru nu curge sânge slavă. 
Nici trebuințele naturale ale țărei guvernată de densulă, 
nici numerosele și prețiosele amintiri istorice, nici datoria 
de recunoșcință pentru darulă Coronei ce purta pe capă, 
n’au putută să resiste furiei curentului sângelui germană, 
care împinse pe principele Alexandru a-șl deschide ure- 
chia la îndemnurile secrete d’a desbina Bulgaria de 
patria mamă și de slavismă, d’a ațîța ura contra popo
rului care vărsase rîuri de sânge pentru Bulgaria, îm- 
pingând’o să satisfacă interese și scopuri străine, Era 
peste putință că e asemenea procedere să n’aibă urmări. 
Bulgaria, adusă într’o posițiune atâtă de falsă și de ne 
naturală, zăcu pănă când fu dată afară causa bălei...

Acum Bulgaria este vindecată, a fostă redată sieși 
și slavismului. Că se făcu acesta, nu se datoreșce re
cunoșcință decâtă aceluia, care o liberă de jugulă străină 
pi o aduse dela mărte la viâță. Felicitămă pe Bulgari, 
frații noștri naturali, pentru acâsta din fundulă inimei. 
Acum depinde de dânșii pentru ca vindecarea să le fiă 
complectă, pentru ca să se țină și să se întărâscă pe pi- 
ciărele loră. Nu ne îndoimă câtuși de puțină că vomă 
ajunge la acestă scopă. Acum, cu forțele loră naturale, 
au scăpată de orice legături, sângele loră îi va împinge 
spre acelă isvoră de unde le-a venită viăța și renașcerea; 
ei se voră grăbi a restrînge și întări acele legături ce-i 
legă naturalmente cu mama întregului slavismă, voră 
readuce carulă statului pe adevărata cale slavă. Dâr, 
atâtă pentru noi câtă și pentru celelalte state slave din 
peninsula balcanică, este o învățătură acestă mare ex

periență făcută de Bulgaria. învățătura este acâsta 
Fără o aspră pedâpsă, care trebue să vină mai curândă 
seu mai târdiu, nu pdte fi urmată o politică nenaturală, 
care este contrariă; sângelui, ^spiritului și tradițiuniloră 
istorice ale poporului; că nu se cuvine a sfișia legătu
rile naturale ce lâgă rudele cu rudele și a le întemeia 
pe aceia, cari dică că suntă prietenii noștri, dâr cari 
nu-șl facă decâtă treburile cu noi și prin noi; că este o 
ruină formală d’a se lega pe sine și sârta poporului de 
vrășmașii naturali, deorece adevărata libertate și inde- 
pendință a țăriloră slave nu pâte să fiă asigurată decât 
numai atunci când suntă unite între densele și se află 
sub marea umbră a mamei slave care, nu numai că nu 
se amestecă în libera desvoltare interidră a vieței loră 
naționale, dâr încă, după cum vedemă lămurită, nu 
permite nici altora să rupă ținerile ramuri vercjl din ma
rele pomă ală slavismului.

Complotul!! contra regelui Milan.
In cercurile politice din Pesta se vorbesce de câte

va (file, că pe teritoriulă Ungariei, anume în Pazua ve- 
cheă, fosta graniță a Petruvaradinului, aprope de Mitro- 
vița, s’a dată între Sârbii de acolo de urma unei în
tinse conpwațiuni contra vieții regelui Milan. Precum 
se «Țice, era vorba să prindă pe regele la întdrcerea sa 
din Ungaria acasă la Belgradă și să-lă silâscă să abdică 
său să-lă facă să dispară.

E greu a stabili adevărulă acestoră sgomote, dâr 
nu se pdte nega că isvorăscă din cercuri bine jînformate. 
Poliția statului a luată cele mai întinse măsuri Ipentru 
siguranța persdnei regelui, câtă timpă va sta în Unga
ria și în Alba regală s’a recvirată chiar miliția. Se pare, 
4ice »P. Lloyd,« că guvernulă are de mai multă timpă 
cunoștință despre astfelă de uneltiri și șefulă poliției 
statului, consiliarulă ministerială Iekelfalussy, a călătorită 
acum câteva săptămâni prin ținuturile locuite de Sârbi 
în Ungaria sudică. Atunci se istorisea că s’a dată de 
urma unei organisărl îndreptate contra regelui Milan, ale 
cărei fire se întrunescă regulată în mânile farmaciștiloră 
locali din acele ținuturi. De atunci lucru s’a liniștită, 
pănă când în filele acestea Ia știrea despre sosirea re
gelui Milană pe teritoriulă ungară începu a se vorbi 
erăși despre complotă. Să speră că aceste sgomote se 
voră dovedi ca false, deși isvorăscă din cercuri demne 
de crezută.

Afacerea Janski.
Partida guvernamentală a ținută Vinerea trecută 

o conferință, în care s’a raportată resultatulă comisiunei 
de petițiuni asupra petițiuniloră adresate dietei în afa
cerea Janski. Conferința a hotărîtă să primâscă ne
schimbată decisiunea comisiunei, ce amă comunicat’o în 
(filele acestea. Totodată s’a mai luată hotărîrea, ca să 
nu se provoce o desbatere în acestă afacere.

Ministrulă Tisza încă a vorbită, accentuândă în 
modă energică, că e îndreptățită camera să intervină la 
fiă ce ocasiune pentru respectarea și cruțarea simțemin- 
teloru naționale; ddr atunci trebue ca totu eu aceeași 
frăgedime se cruțe și simțămintele altora, și nu e bine 
ca pentru unele cașuri neplăcute, ce se întâmplă, nu
mai decâtă să isbucnâscă în cele mai violente especto- 
rări în contra armatei, precum, durere, s’a întâmplată 
acâsta de repețite ori.

După acâsta deputatulă Iuliu Horvath comunică, 
că partida independentă doresce să aducă o propunere 
în sensulă, ca deputății pentru vorbirile loră în dietă să 
nu fiă trași la răspundere în afară de ea; e de dorită 
ca o asemenea propunere să se primâscă unanimă. 
Horvath declară cu acâstă ocasiune, că ofițerii, cari au 
luată parte ca martori ai lui Christen în afacerea due
lului, s’au purtată cu ună tactă și cu o politeță care 
dovedesce că și ei dorescă o pacinică descurcare a ne- 
plăcutei afaceri.

Ministrulă Tisza Qice că și elă ține la principiulă, 
că deputății pentru vorbirile loră în dietă nu potă fi 
trași la răspundere în afară de ea, cu scopă de a-i in
timida, nu numai de singuratici, dâr nici de tribunale 
seu de ori ce altă autoritate; ca intimidare deputa- 
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țiloră se consideră nu numai o provocare la duelă,, ci 
și o Katzenmusik seu orice altă demonstrațiune îndrep
tată contra libertății sou siguranții deputatului. Der a- 
câstă întinsa imunitate a deputatului presupune două 
precondițiuni forte esențiale: ântâiu ca deputatulă, ori 
câtă de aspră ar fi critica sa, să se mărginâscă numai 
la critica lucrului și personele să le aducă în discuțiune 
numai întru câtă privesce activitatea loră publică; ală 
doilea ca în critica sa față cu persânele să nu trecă peste 
granițele taase de cercurile culte. Camera însă nu să 
pâte esprima că în ce cașuri se pâte duela seu nu ună 
deputată, căci camera pâte sta numai pe basa aceea, 
că duelulă peste totă și în tâte cașurile e o acțiune o- 
prită de legi. £r dăcă camera s’ar esprima, că depu- 
tatulă, ori câtă de ofensătoră ar vorbi, nu e obligată a 
da satisfacțiune, atunci s’ar sancționa de mai nainte 
orice bădăraniă și s’ar da unoră elemente fără frâu ună 
salvus conductus formală. Asta ar fi necavalerescă, să 
ia camera sub scutulă său orice atacă necuviinciosă. 
Deputatulă ar fi espusă neplăcerei d’a fi și elă insultată 
și chiar elă ar cere satisfacțiune. Camera nu p6te face 
altceva decâtă să aplice strictă regulamentulă ei, oprindă 
pe deputată a trece cu espresiunile peste margini și 
desaprobându-lă energică. Revisuindu-se regulamentulă 
putemă introduce în elă și avertismentele protocolare. 
Din motivele espuse, orice propunere d'a se aduce în 
discuțiunea camerei întâmplările cunoscute va fi res
pinse.

Conferința a decisă, ca cu nici ună chipă se nu 
se primescă discutarea acestei afaceri în cameră.

SOIRILE PILEI.
Intr’o corespondență din Bucuresci cătră «Pester 

Lloyd“ se spune că însărcinatulă de afaceri ală amba
sadei austro-ungare din Bucuresci, consilierulă de lega- 
țiune Heidler cav. de Egeregg, a îmânatu regelui Româ
niei o scrisore autografă din partea monarhului nostru. 
Corespondentulă dice că scrisorea nu are numai însem
nătatea unei politețe, ci și însemnătate politică, denotă 
o strînsă apropiare a României de Austro-Ungaria.

—x—
Poliția din Viena a descoperită și arestată la 3 

Octomvre o bandă de anarhiști compusă din vre’o 20 
de lucrători, cari se ocupau cu fabricarea materiiloră ex- 
plosibile, cu scopulă de a incendia în noptea de 3 spre 
4 Octomvre nisce prăvălii de lemne și câteva edificii 
publice precum și de a arunca bombe asupra mulțimei 
ce s’ar grămădi. Poliția a prinsă o cantitate âre-care 
de dinamită, pumnale și bombe. S’au găsită cinci klg. 
de dinamită sub podulă drumului de feră dela Penzing. 
Câțl-va din anarchiștii arestați au făcută' deja mărtu
risiri.

—x—
Representanții membriloră tribunalului de onore mi

litară din Cinci-Biserici consideră afacerea cu Komjathy 
ca resolvată în urma declarațiunii representanțiloră aces
tuia, că numitulă deputată nu se ’ndoesce de procederea 
corectă a tribunalului și că respinge Imputarea că a voită 
să ofenseze pe membrii acestuia.

—x—
Posiția în care se află libertatea și siguranța cetă- 

țeniloră față cu gendarmeria ungurâscă a ajunsă de ne- 
suferibilă — dice »Ellenzâk“. E vorba de nouă brutali
tăți comise de gendarmi. In comitatulă Vesprimului gen- 
darmii au bătută pe ună omă pănă l’au lăsată pe ju
mătate mortă. Mai multă încă, în comuna Kis-Ujszâllâs 

ună gendarmă a descărcată pușca asupra economului 
Ștefană Balogh și l’a omorîtă, âr gendarmulă — după 
cum scria «Egyetârtâs» — nu este arestată. In comuna 
Diviciori — după cum scriă «Veszp. Fugg. Hirl.“—gen- 
darmii de acolo au prinsă pe nefericitul ă Carolă Makkay, 
care era bănuită de Iurtă, și pentru a-lă sili la mărturi
sirea faptului au luată cleștele și i-au smulsă din rădăcină 
unghia dela ună degetă ală mânei.

—x—
In Galiția a circulată dilele acestea ună apelii, care 

îndemna poporulă se măcelărdscă pe Jidovi, dicândă că 
așa a hotărîtă dieta din Lembergă și Maiestea Sa mo- 
narhulă. Prin energicele măsuri ce s’au luată, s’a des
coperită și s’a arestată autorulă apelului; elă e fiulă 
unui măcelară și birtașă.

—x—
Foiei unguresc! „Debreczen« i se intentase trei pro

cese de pressă: 1. pentru lesa-maiestate, 2. pentru vătă
marea unui membru din casa domn ere, 3. pentru vă
tămarea armatei. In dilele acestea s’au sistată tote trei 
procesele. — Rău nu ne pare pentrucă aci e vorba de 
libertatea pressei. Ună lucru însă ne mâhnesce: de ce 
nu se măsoră cu aceeași măsură și foiloră nemaghiare?

—x—
La serviciulă divină oficiată în Clușiu în memo

ria celoră 13 martiri unguri dela Aradă a luată parte și 
Moldovanîi Glierguțu, ,profesoră de limba și literatura 
română», fără să le cunoscă, la universitatea din Clușiu. 
—Dâr la parastasele martiriloră români din 1848 și 1784 
luat-a vr’odată parte »profesorulă“ de limba și literatura, 
de care nici nu visâză ?

—x—
Mercurî săra, în 13 Octombre n. între actele pie

sei teatrale ce se va juca, d-lă Iacobu Nagy, renumitulă 
flueristă, va concerta în teatrulă de aci, fiindă acompa
niată de orchestră. Programulă e: 1) Potpourri-Phan- 
tasie asupra imnului ungurescă ,Szozat“ și melodiei slave, 
duetă în terțe, sub tillulă «Capitularea la Șiria (Vilagoș) 
1849», compusă și esecutată pe flueră românescă de con- 
certistă. 2) Introducere și variațiune asupra „ultimeloră 
gânduri* de Carol Maria Weber, compusă și esecutată 
pe vechiulă flueră slavă. 3) Unu tablou din Valea Ha
țegului în Iransilvania: Ună ciobană deșteptându-se din 
somnă, nu’șl vede oile. Elă cântă din flueră și cântândă 
aude ecoulă, mirându-se, cine îi răspunde la cântarea sa. 
Ună turistă englesă îlă admiră, părându-i-se că aude 
cântarea când în apropiere, cănd în depărtare, compusă și 
esecutată solo pe flueră de concertistulă. 4) Fantasiă 
asupra cânteceloră poporale ungurescl și variațiune asu
pra ciardașului, compusă și esecutată de concertistă.

—x—
Prefectulu comit. Aradă și Carașă-Severină, Carolă 

Tabajdy, a murită în urma bolei de care suferea de mai 
multă timpă. — Dumnezeu să-i ierte păcatele!

—x—
Intre viriliștii din comitatulă Albei de joșii celă 

dintâi este episcopulă rom. cath. din Alba-Iulia, careplă- 
tesce dare pe ană 8155 fl. v. a.

—x—
Scirea ce amă publicat’o în Nr. 215 ală fâiei nâs- 

tre despre acei doi flăcăi secui din Cernată, cari au a- 
runcată pe stradă cu petri în âmenl,| s’au luată după 
băeții din scâlă cu cuțitele și au spartă ferestrile învă
țătorului Oancea, a produsă mare indignațiune între »pa- 
trioții» dela «Kolozsvari Kozlony, nu pentru faptele ace
lora flăcăi, ci — pentrucă le-amă dată publicității, deși 
noi n’amă făcută altă observațiune decâtă : „Mai trebue 

comentarii la asemenea sălbătăcii?" tote celelalte fiindă 
ale corespondentului, care va fi sciindă bine de ce le-a 
făcută. Intr’ună articulă jidovii dela f6ia ungurescă clu- 
șiană guvernamentală iau în apărare faptele celoră doi 
Săcui, adresându-ne nouă nisce înjurături surugesci, pe 
care pentru respectulă cetitoriloră noștri și ală foiei nâs- 
tre ne este cu neputință să’i murdărimă colânele cjiaru- 
lui nostru reproducendu-le Asemenea espresiunl ca ale 
fâiei clușiane aparțină „literaturei* scandalose.

—x—
Cetimă în „Gazeta Poporului» dela 28 Septemvre: 

„Din Bozoviciu ni se scrie, că profesorulă de limba ma
ghiară dela scolele de stată de acolo, d-lă Grama, în 
Dumineca trecută a dată de scire poporului că d-sa este 
aplicată a învăța pre ori și cine limba ungurâscă, fără 
plată! Urmarea acestei publicări a fostă, că toți Țiganii 
din comună și din jură au năvălită la scâlă, astfelă în- 
câtă Românii nici că mai au locă. De altă parte âră, 
frica părințiloră români e atâtă de mare, că copii loră 
se voră umplâ de ceva din causa necurățeniei Țiganiloră, 
încâtă nici că-i mai trimită la scâlele de stată, ca să în
vețe carte ungurâscă1

—x—
țliarele din Klagenfurt ne aducă rapârte despre 

strălucitulă succesă ală d-șârei Elena Pădure pe scena 
teatrului de acolo.

Proprietarii de păduri, cari, în înțelesulă §-ului 165 
articolulă de lege XXXI: 1879, voescă a exploata păduri 
în anulă viitoră și voescă totodată a primi dela stată 
arbori tineri pentru plantațiune au să-șî înainteze cere
rile loră ministeriului de comerciu celă multă pănă în 
nltima di a lunei Decemvrie a. c.

In nâptea de 26 Septemvre a arsă în Iași circulă 
Richter cu garderoba și echipamentulă scăpândă numai 
caii, hotelulă «Europa» și încă o casă. Pagubele se urcă 
la 250,000 franci.

—x—
Astă sără Marți se va juca la teatrulu germană 

«Contele Waldemar», dramă originală în 5 acte de Gus- 
tav Freitag. Piesa e din repertoriulă Burgteatrului din 
Viena.

Din dieta ungară.
In. ședința dela 9 Octomvre n. a camerei deputa- 

țiloră s’au adusă în desbatere adresele și petițiunile a 
12 comitate, 4 orașe, 8 adunări poporale și a presidiu- 
lui partidei dela 1848 a Bekeșului.

Geza Polonyi cere să se cetâscă mai îatâiu pre- 
înaltulă autografă, la care se refereșce decisiunea comi- 
siunei de petițiuni, precum și patriotica petițiune a co
mitatului Borșodă.

Ministrulă lisza cere, ca în privința autografului 
să decidă camera prin votare și’să refuse propunerea d’a 
se ceti, fiindă că nu e motivă. Petițiunea se păte ceti.

Ignatz Helfy nu înțelege de ce ministrulă se opu
ne cetirei autografului, care nu e ună actă secretă și 
nu e adresată lui Coloman Tisza ca proprietară ală Bi
horului, ci ministrului președinte ală Ungariei.

Akos Beothy dice că e necesară să se depună au- 
tografulă pe biuroulă camerei și să se cetâscă. Asta o 
cere demnitatea corânei și vada camerei. Aci nu e 
vorba de autenticitatea autografuluiă, ci de demnitatea 
camerei. Se alătură la propunerea lui Polonyi.

Ministrulă Tisza cjice că suntă autografe prâ-înalle 
adresate camerei, și autografe care nu se comunică ca-

FOLLETONU.

Moții și Istrienii
IV.

Vocabular ulii cuvinteloru în cari n se preface în r. 
(Urmare)

Baremi=măcară. Se mai usitâză și bateri; d. e. 
bateri de mi-ai fi spusă.

belfee=suntă lemnele cari împreună polița cu cer- 
dița la jugă.

bitușă=blană (bundă) făcută din piei de âiă și 
fără mâneci.

blag și vZag^=bogățiă 
blem=mergemă; se întrebuințâză numai singură 

forma acesta: blem acasă=s& mergemă acasă 
bogăte-orl=destule-ori; d. e. i-am spusă de bogăte- 

ori să nu mârgă în cutare locă.
bol f=bolo vană 
boholl=furtună mare 
borăi și bornăi=sgomotulă ce facă vitele când sim- 

țescă pericolulă în apropiere. 
brâncă=mână 
boscoane=farmece 
boscomelniț.ă=fermecăt(5re, vrăjitore 
bucina=urla; d. e. audiți cum bucină lupii. 

bufui=a se împinge cu pumnulă.
buleandră=femeă depravată.

C.
Căce=de ce: căce (de ce) n’ai fostă la târgă? 

căceș=de aceea; căceș (de aceea) n’am voită. 
cârcă=spate; d. e. ia-mă în cârcă 
cerdiță=partea de susă a plugului 
chiercui=a se ciupi, a se îmbrânci; se dice cu 

deosebire despre feciori și fete.
ciorfă=căpățână de varză
chiotoare pl. chiotorl=baerile dela cămăși. 
cetină=frunza bradului 
cetiniș=pădure tânără de bradă. 
chitingan=încetișoră ; d. e. mergi mai chitingan. 
clisă=slănină; se mai dice și lard dâr numai slă- 

ninei fârte grase
colăcări=spiona
crâmpiță=causă; d. e. ce crâmpiță mai ai ia ju

decătoria
curbulai=scotocil
cură=a fugi d. e. nu cură după mine = nu fuge 

după mine.
cușede și nu se cușede — se cade și nu se cade; 

cuvine și nu se cuvine 
a custa=a trăi; d, e. se cuști cu bine=s& trăești cu 

bine. Acâstă salutare e desă întrebuințată 
în munți.

D.
Dustuși=spiona
deafirea=de cinste, de omenie ; d. e. om deafirea 
dincolo de an=anțerță
dudăi=a goni prin sgomotă.

F.
Fărină=făină
fărtăuze—glume necălite (glume prâspete)

făulă=fisionomiă
făușel=ou, d. e. făușelă de găină. Acestă cuvântă 

se aude esclusivă în Albacă-Arada 
fiștacuri=povesti; asemenea se aude numai în co

muna Albacă-Arada d. e. hai să mer
gemă în fiștacuri

fură și fo=suntă două forme prescurtate a ver
bului a fi în locă de fuseseră și fostă 
d. e. ei fură irainle a oacea=ei fuseră 
înainte aici; elă a fo în vâr dlealului— 
elă a fostă în vârfulă dâlului.

frustă=o parcelă de pământă.

G.
Gălgară f
babură j o flacără fârte mare
bobotaie I
glumbă=glumă 
glumbi=glumi 
godinaș=ună purcelă tînără 
grămădare f o grămaă de petre la ună locă 
și grohotă ț așezate 
groscior=smântână
guri și gui=a se sui; d. e. când vă guriți, sâu 

guiți a munte 
gurgoiu=vârfulă opincei.

H.
„Heite focul<=o esclamare de compătimire și admirare 
hoancă=o afundătură naturală mai mare sâu mai mică 

lipsită de apă dintre două dâluri. 
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merei, nu pentrucă ar forma ună secretă, ci în puterea 
naturei causei.

Emerică Ilodossy e de părere, că autografulă, ca 
orî ce documentă, trebue să se aducă la cunoscința ime
diată a forului competentă.

Președintele: Regulamentulă camerei nu dice ca 
singuraticele acte să se citâscă la dorința singuraticiloră 
deputați. Nu rămâne alta decâtă să decidă camera 
prin votare.

Iosifă Madarasz se alătură la propunerea lui Po- 
lonyi. E o datină constituțională ca rugarea unui de
putată d’a se ceti unh documentă să nu se respingă.

Otto Hermann intervine pentru propunerea lui 
Polonyi.

Președintele întrăbă camera, dăcă primesce seu 
nu propunerea lui Polonyi.

Ministrulă Tisza observă, să n’are nimică contra 
întrebărei, dăr aci e vorba de ună pre-înaltă autografă 
și nu de ună rescriptă.

La votare, propunerea lui Polonyi se respinge de 
docila majoritate.

Camera trece apoi la adevărata desbatere asupra 
petițiuniloră.

Raportorulă Edmund Gajary: Afacerea, la care se 
referă petițiunile, va da ună interesantă adausă la is
toria dreptului publică ală timpului nostru. încununa
rea mormântului unui generală cădută împlinindu’și da
toria... (Mare larmă în stânga estremă. S’audimă: în 
drepta.) Nu după ideile mele, onorată cameră! (Larmă 
și neliniște în stânga estremă. Strigăte Josă! Afară cu 
elă ! Coloman Thaly : Falsificatoră ală istoriei /)

Președintele: Rogă pe d-nii deputați să aibă răb
dare. Abia suntemă la începutulă desbaterei.

Coloman Thaly: Bombardarea Peștei a fostă o 
datoriă 1

Raportorulă Gajari: Numai reaua voință pote da 
ună astfelă de sensă vorbeloră mele, cum a dată C. 
Thaly. (Mișcare în stânga estremă) înțelegi datoria 
ce șl-a împlinit’o respectivulă generală față cu armata. 
(Larmă ’nstânga estremă.) Așadâră. încununarea unui 
generală cădută pe câmpulă de luptă (Strigăte in stân
ga estremă: Asta'i altceva 1), mai departe, pensionarea 
unui generală și înaintarea altui generali suntă de con
siderată deoparte ca ună actă de pietate ală camaradi- 
loră, de altă parte ca o manifestare a dreptului coman
dantului supremă. (O voce în stânga estremă: Trebue 
să învețe mai întâiu dreptulă publică ungurescă I) Nu 
dela dumneta, d le deputată, căci ar trebui să’lă sciu 
rău! Amintitele fapte însă au avută importanța ce le-au 
atribuită simțămentulă de sine ală națiunei și alipirea 
ei cătră instituțiunî și cu tâte insinuările ce au pornită 
din aceea parte a camerei... (Strigări în stânga estremă: 
Cu dreptă!) cu nedreptă și în modă necuviinciosă.... 
(Strigări în stânga estremă: Le-au meritată ! Josă I Să 
ni se dea altă raportă!)

Președintele: Raportorulă își face datoria!
Raportorulă Gajari: Nu e de mirată, că o partidă 

a țării, în ală cărei programă dela începută a figurată 
armata dej sine stătătâre, esploatâză acâstă ocasiune 
pentru promovarea principieloră ei. Ore e nevoiă să 
se schimbe constituțiunea, precum se cere în peti- 
țiunea? Cere interesulă națională să luămă disposi- 
țiuni legislatorice, precum se d.ice în petițiuni? Mi- 
nistrulă președinte a arătată vederile guvernului, în 
cameră la 24 Maiu, în afacerea Ianski. (Strigări în 
stânga; estremă: N’au mulțămită pe nimenea!) De- 
clarațiunile sale au fostă aprobate unanimă de tâte 
partidele (Larmă’n stânga estremă) și au dusă la con

horlisce=locă sterilă 
hurduca=a face sgomotă.

I. J.
Ice=dice; verbulă acesta se întrebuințâză în vorbire mai 

cu sâmă lipsită de consonanta d; d. e. ice 
iceam, ise, iseși etc.

imblă=umblă
îmburda=răsturna 

ime=uită-te; privește d. e. ime măi ce mirure=pri- 
vește mă ce minune 

incălete și mcăletelea=încai, măcară daca d. e. incălete 
de mi-ai plăti datoria=măcară daca mi-ai 

plăti datoria.
îndălui=a începe; d. e. o îndăluită a ninge=a 

începută a ninge 
indrănci=reșfăța, d. e. ce prunc îndrăneit—copilă 

răsfățată 
inciripa=însănătoșa, d. e. înciripatu-te-ai? însănătoșatu- 
te-ai? împrobodi și învălui d. e. împrobodește-te bine că 
e frig=îmbrobodi învălue-te bine că e frigă,
intraeri—în bătae de jocă; de esemplu! elă mă ia in- 

traerî=nu voește să mă înțelâgă, său dâcă 
voește atunci mă batjocuresce 

istanțiă=pîră, cerere, petițiune; d. e am băgată ins- 
tanțiă=am dată cerere, său l’am părîtă. Fe
meile mai de pe la pâlele munțiloră întrebuin- 
țeză acestă cuvântă și ca ună felă de înjurătură 
glumâță de esemplu: bată-te istănțiile 

jalbă=plângere
jinău=prepusă, bănui d. e. am jinău că elă mi-ar 

fi furată banii. 

vingerea, -că afacerea Ianski s’a resolvată spre liniștirea 
partideloră politice, ba a întregei națiuni. (Lermă’n 
stânga estremă). Veniră apoi regretabilele tumulturi și 
demonstrațiuni de stradă, interpelările, răspunsurile ș. a. 
se părea că constituțiunea ungară e zidită pe năsipă. 
(Strigări în stânga: Așa e! Asta o dicemă!) Dăr aceste 
ipotese le împrăștiă prâ înaltulă autografă (Strigări în 
stânga estremă; Unde e? Să-lăvedemă! Nici nu esistăl), 
care vorbesce de respectarea drepturiloră și legiloră 
fundamentale ale națiunei. Moțiunea comisiunei de pe- 
lițiuni se basâză pe acestă prâ înaltă autografă. (Stri
gări în stânga estremă: Unde e? Să-lă vedemă/) Armata 
nu pote fi ună factoră de sine stătătoră în stată (Stri
gări în stânga estremă: Totă asta o decernă și noi!), ea 
e numai ună organă subordinată coronei si legislativei, 
pentru ajungerea esclusivă a aceloră scopuri ale statului 
care trebue să se aducă la valore prin armată. Ea tre
bue se vedă marginele legale, pe care nu e ertată să le 
trecă. (Strigări în stânga: Așa e!)

Președintele: Vă rogă a nu întrerupe pe oratoră 
în fiece momentă.

Raportorulă Gajari: Autografulă arată datoria ar
matei. Recomandă moțiunea comisiunei spre primire, 
(Vii aprobări în drâpta) ca în puterea autografului, le
gislativa să nu ia nici o disposițiune în nici o direcțiune 
esprimată de petiționari. (Va urma.)

Ultime sciri.
Sofia, 9 Octomvre. Autoritățile judiciare 

din Eski-Zagra suntu pe urma unui complotă 
atribuită influinței streine. Mai mulți foști avo- 
cați și șefi de brigandi ar fi fostă plătiți cu 
scopă de a organisa brigandergiulu în mai multe 
punte ale țării. Organisătorii speră că aceste 
noi dificultăți ar pută aduce o intervențiune 
streină.

Sofia, 9 Octomvre. Guvernulu bulgară a 
romisu o circulară representanțiloră puteriloru 
rugându-i a învita pe naționalii loră să se ab 
țiă de a se amesteca în alegeri, și adăogendă 
că orice amestecă de genulă ăsta va fi pedep 
sită cu espulsarea. Agenția rusâscă protestâză 
contra acestei comunicațiuni și termină acostă 
protestare că are on6re a preveni pe
ministrulă afaceriloră streine că pănă la pri
mirea instrucțiuniloră generalului Kaulbars, pri- 
vitdre la incidentulă ce s’a ridicată, orice schimbă 
de scrisori între agenția rusdscă și guvernulu 
bulgară este întreruptă. O copiă de pe nota 
de față se va comunica representanțiloră pu
teriloră.

Pesta, 9 Octomvre. (Camera deputațiloră) 
D. Helfy interpelâză pa guvernă în privința de- 
clarațiuniloră făcute de d. Tisza relativă la mo
dulă cum ministrulă afaceriloră streine înfățișâză 
misiunea activă a generalului Kaulbars în Bul
garia.

Idusciuck, 9 Octomvre. Generalulă Kaul
bars a primită eri două deputațiuni; cea dân- 
tăiu era compusă din partisanii guvernului, a- 
vendă în fruntea loră pe primarulă orașului. 
Greneralulă, care se dusese în grădină pentru a 
primi acâstă deputațiune, părăsi într’ună modă 
destulă de bruscă pe visitatorii săi, căci cele 
d’ântâiu cuvinte schimbate numai lăsară nici o 
îndoială asupra imposibilității de a se înțelege, 
și intră în apartamentele sale, unde fu introdusă

L.
Lăa=spăla
lancoș, nealcoș, măros=fudulă, superbă, mândru, 

măreță
lard=slănină forte grasă.

M.
Mauză=grămadă mare 
mâtcă=ună instrumentă de lemnă ce servește la 

alegerea untului
mâzgă=suculă arboriloră
mere, mem, meți=suntă nisce forme prescurtate a 

verbului a merge; în locă de merge, 
mergemă, mergeți 

mereoaș=incetinelă, încetișoră, d. e. meri mereoaș= 
mergi încetișoră 

se numescă femeile despre cari popo- 
rulă crede că s’ar transforma în ie
puri, câni și alte animale și astfelă ar 
lua laptele dela vaci.

emeă de rândă

mai nuoi deo- 
și de hârtie în

moroaie 
moroșniță 
bosorcaia 
strigoe 
motârcă—
mintenașă=la momentă 
miriște=loculă arătară 

munteană=Poporulă pănă în timpurile 
sebia florinulă fiă chiară 
florină de arg’ntă=zlotă de argintă; acesta 
era florinulă care are 100 crițari și în florină 
de aramă seu zlotă rău, care făcea 40 cri
țari. Acestă din urmă locuitorii munțiloră îlă 
numeau munteană, de esemplu: cu câtă dai 
vaca asta? cu 100 munteni. Acâstă numire 
acum se mai pdteaucji numai din gura bătrânilor. 

mai târdiu o deputațiune compusă din partisani 
de ai Rusiei. Greneralulă le țină o alocuțiune 
în termeni analogi cu acei ce se va servi la 
Sofia și aiurea pentru a aminti intențiunile Ța
rului. De diminâță, colonelulu Tilov venise să 
salute pe generalulă și-i anunțase visita oficeri- 
loră pentru după amâcji. Der pe la orele trei 
reveni și se scusă că nu pâte presenta pe ofi
țerii garnisânei. In orașă acăstă abținere a ofi- 
țeriloru e explicată în modă diferită. Unii o 
atribue unoră ordine venite din Sofia, alții unei 
resoluțiuni luate de oficerl înșiși într’o întrunire 
ce o ținură cu o di mai înainte. De altminteri 
spiritele suntă atâtu de surescitate în câtă e greu 
a se face o opiniune cu totulă esactă asupra 
situați unii.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

SOFIA, 12 Octomvre. — Candidații guver
nului au fosta aleși pentru marea Sobraniă în 
mare maioritate. In interiorulă țării încă a ob
ținută guvernulă o însemnată maioritate, anume 
în JRumelia nici unii singură contracandidată n’a 
rSușită. In Varna și în Vidinu, unde suntă con
sulate rusesc!, s’au întâmplată uneltiri asemenea 
celoră de aci. In Vrața și în Beleslatina popo- 
rațiunea s’a abținută dela alegeri. In Dubnița 
subprefectulă și amândoi candidații guvernului 
au fostă omorîți de foști șefi de brigandi. De 
altmintrelea e liniște pretutindenea.

Generalulă Kaulbars a sosită în Șumla, 
unde ună meetingă, la care au luată parte vr’o 
10,000 de âmeni, s’a esprimată contra lui și în 
favârea guvernului.

S’au alesă pănă acum 450 candidați ai gu
vernului și 20 Zancoviști: resultatulă a 50 de 
alegeri încă nu e cunoscută.

LIPSO A, 12 Octomvre. — Tribunalulă im
perială a respinsă apelulă făcută de conducă
torii socialiști Bebel și Vollmar în contra sen
tinței tribunalului țării din Freiberg, care i-a 
condamnată la 9, respective 6 luni închisâre.

Mulțămită publică.
Cu ocasiunea ținerii cursului de industria de casă: 

aurită și colorită din Sântejude, pentru a pute participa 
și subsemnatul^, fuiu ajutorată cu anumite contribuiri 
benevole din partea mai multoră bărbați marini moși.

Multă stimații domni contribuențl suntă următorii:
I. Petrică, protopresb. 6 fl., Diamandi Manole 5 fl., 
Frații Stănescu 5 fl, N. N. 2 fl., Dimitrie Ioncioviciu 
5 fl., Petr. M. Zănescu 5 fl., Simeonă Damiană 2 fl., 
I. A. Navrea 2 fl., N. N. 1 fl.

îmi iau voiă a le esprima și pe acâstă cale căldu- 
râsa mea mulțămită și recunoscință pentru marinimosulă 
sprijină cu care au binevoită a mă încuragia la ajun
gerea scopului in direcțiunea înmulțirei cunoscințeloră 
mele în folosulă instrucțiunei școlare, avândă noi cu 
toții convingerea nestrămutată, că pe viitoră și scâla 
română va trebui să-și completeze și în partea practică 
planulă de învățămentă și educațiune întroducendă ca 
studiu obligată și industria de casă, care pănă acum, 
încâtă se pote sci, lipsesce cu desăvârșire mai pretu
tindenea.

Brașovu, în 14 Sept. 1886.
C. Mușlea, 

învățătoră în Brașovulă vechiu.

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

N.
Nădăi=presupur.e d. e. nu m’am nădăită că-i veni 

la noi.
ni=privește, d. e. ni ce omă mândru 
nusce=ceva, âre ceva, d. e. hai să-ți spună nusce!

O.
A ogoi=a mângăiă

a se ogoi=a se astâmpăra, d. e. ogoite-zlotu=astâm- 
păre-te tu; dă-ml bună pace.

P.
Părăi=pocni; acestă termenă se întrebuințâză mai cu 

semă când e vijelie și se rupă crengile și ar
borii; d. e. audi cum părăe pădurea

»pe hăstra și hăsta“ pe acesta; d. e.: pe hăstra său pe 
și »pe ista* hăsta Fam vădută asâră

pițiga=pișca
,ună pic“=nițelă. puțină; d. e. aștâptă un pic=aștâptă 

puțină, sau dă-ml un pic de pâre — dămi 
mțică pâne 

pogană=omă tare, omă aspru, iute la fire 
poclet=tare și mare 
pocăgi=mira; d. e. multă m’am pocăgită. 
podișoră=ună scrină ce servă munteniloră spre 

păstrarea documenteloră și a baniloră 
postavă și covată=este troaca în care se frământă alua- 

tulă pentru pâne 
priponă sâu pripor=e o funie lungă cu care se 

legă calulă, oia, porculă, vaca, capra etc.
la pășune 

»a puns«=se dice fârte desă în locă de a pusă.
(Va urma.)



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nr. 220.

tftarBaJn la bursa do Vieca
din 11 Octomvre st. n. 1886.

Kîarsa de Sucwresci.

Rentă de aură . 104 90
Rentă de hârtia 5°/0 . . 93.50 
Imprumutulă căiloril ferate

ungare..........................152.22
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.90

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 123 50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . . 116 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104.50

Bonuri croato-slavone . . 97.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.50
Imprumutulă cu premiu 

ung..................................121 —
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 83.85 
Renta de arg. austr. . . 84 75
Renta de aură austr. . . 116 85 
Losurile din 1860 . . . 140 40
Acțiunile băncel austro-

ungare........................861 —
Act. băncel de credită ung. 288.20
Act. băncel de credită austr. 276.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.52 
Londra 10 Livres sterlinge 125.50

Cota oficială dela 29 Septemvre st. v. 1.886,
Cump. viind.

Renta română (5%). . 89— 91^
Renta rom. amort. (5°/o) 96i/2 97—

> convert. (6°/0) . . 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 104—

» !, » (5°/0) . 86V2 87x/a
» » urban (7®/0) 100- 101—

» (6°/o) . 92— 93—
» (5°/o) • • 82i/a 83—

Banca națională a României 500 Lei 1025 1035
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 275

« » » Națională 215 220
Aură contra bilete de bancă . . 15.40 15.60
Bancnote austriace contra aură. . 2.03— 2.05

Pentru o societate renumită de 
asigurare asupra vieței cu sediultl în 
Bucurescî se caută

pentru România.
Condițiuni forte avantagiose+ Ofer

tele să se adreseze sub:
„Achisitoru Bomânu“ post- 

restante. Bucurescî.

Publicatiune de licitatiune.
J J

Publicarea de licitațiune apărută în f6ia de față Nr. 153, 155 și 
156 sub Nr. 1263 (szdlgb.) referitdre la vendarea lemnelortl din pă
durea „Dumbrava," pe hotarulă comunei SăcelU se înnoesce respect, 
se repetăză, de 6re-ce licitațiunea ținută în astă privință în 30 Septem
vre a. c. a percursil fără resultată și să defige a doua licitațiune pe 
c|iua de 30 Octomvre a, c. la 10 6re a. m. cu acelu adausti că la a- 
c6sta se voră primi oferte și sub prețulu de strigare, primirea resulta- 
tului însă depinde dela hotărîrea representanței comunei Săcelti.

Să li ște, 1 Octomvre 1886. 2—3

Pretorele supr. alu cercului.

(Jirâu d-Zoră abonați!
Rugămîi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulfl mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită (parulfl. nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. IRANS“

e s? e e s e e

I 4EGRUTIU.
în Gherla — Sz. Ujvăr — (Transilvania.)

B'EB^HId'e ABOUÂ’KEȘTE PE âNULfi W8S LA:
„Amicilltl Familiei." piară beletristicii și enciclopedică-literară cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 

2—3 cdle; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis-Cate <_ _ ----- , y- . .. j,-----------  r------- ,-------------- , , , f I l ----------- ------------------------------------ > ---------------------------------- ------------ -------------------— --- y.
tracțiune ș. a. Prețuit! de abonamentă pe anulti întregii e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete df, bancă și în timbre poștale. 

„Preotultl Românii." piară bisericescă, scolasticii și literară. Va eși în broșuri lunare câte 28/4—3x/4 c61e; și va publica articuli din sfera 
tuturoră sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulu de abonamentă pe anulti întregfi e 4 fl., pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse iote opurile din ediția nostră.
—EE CoSectaMții p r i ia e s c ă gratis al ii patrulea e x e m p Ia r îi. E=—

Totu acolo au apărutu și se află de vândare:

ss
€

e e
ssa
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Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinară. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

Herman și Dorotea, după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morar. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scălele poporale de T. Roșiu. 
Ed. II. Prețulă 30 cr.

Petulantulfi. Comediă în 5 acte, după Aug. Ko- 
tzebue, tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- 
țiunii, după Ernest Legouve, membru ală academiei 
francese. Prețulă 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrale, ur
mate de iertăciuni, epitafii ș. a. Prețulă 50 cr.

Tesauruld dela Petrdsa seu Cloșca cu puii el de 
auru. Studiu archiologică, de Dionisiu O. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandia!ă. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.* 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acesta opă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiuni a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nâstră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nostre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu 

„Aiiiiculii Poporului" cu 50 cr.

Biblioteca „Săteanului Românii." Cartea I. II., III.,
IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Pre
țulă la tăie patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii 
fdrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică tinută în șalele 
gimnasiului din Fiume prin Vincențiu Nicoară. prof. 
gimn. Cu portretulă M. S. Regina României. Preț. 15 cr.

Colectă de Recepte din economiă, industriă, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianți. Prețulă 50 cr.

Apologiă. Discusiuni filologice și istorice maghiare 
privitore la Români, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. Partea I. Paulă Hunfalvy despre cro
nica lui Georgiu Gabr. Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere, 
învederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura III. 30 cr. Tdte trei împreună costă 1 fl.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — ia Ro
mâni. De V. G. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 căle. Prețulă 60. cr.

Ifigenia în Auiida. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Branda seu nunta fatală. Schițe din emigrarea lui 
Dragoș. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

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

Calendare pe amilii 1887. „Aniiculu Poporului" cu 50 cr. „Noulii Calendaru de casâ" cu 30 cr. și 
„Calendarul!! Calicului" cu 36 cr. — adausu câte 5 cr. de portopostală.15—20

Tipografia ALEXI, Brașovu.

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
desvoltată multă zelu împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcută demnă de lauda și spriji
nirea publicului română, mai alesă a celoră în prima 
linie interesați, cărora nu hesitămă nici ună momentă 
a-lu recomanda cu tătă căldura.

Manualii de gramatica limbel române pentru sco- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
fesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

Manualii de stupăritii, de ioană Costinu. Cu 36 
figuri explicative. Prețulă cu porto francată 70 cr

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Micuiu Mărgăritaru sufletescd. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericescl frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericescl. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 fl., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurate 10 fl., legate 
17 fl., legate în pânză 22 II.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe sexele. Cu mai multe icăne frumăse. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolici și altă edițiune pentru greco-orien- 
tali. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visulu prâ sântei vergure Maria, a Născătărei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumose. 
Cu mai multe icăne frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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