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Brașovu, 30 Noemvre 1887.

Tăcerea ce a observat’e până acuma pressa 
rusfiscă a fostă mai înteiu întreruptă de fliaruliî 
„Novoie Vremia“, eace îșl ia inspirafiunile din 
cercurile guvernamentale rusescl.

„Novoie Vremia“ salută cu cuvinte simpa
tice hotărîrea luată de consiliulu de răsboiu din 
Viena, ca să nu se trimfită trupe ai stro ungare 
spre întărire în Galiția. piarulii rusescu laudă 
pe archiducele Albrecht, care cu autoritatea lui 
a delăturatu pericolulii ca munarchia habsbur- 
gică să fiă adusă prin diverșii politici de atjî în- 
tr’o grea situațiune, și esprimă speranța, că acum 
vorfi amuți faimele băbesc! despre aceea, că 
couflictulu între Austro-Ungaria și Rusia este 
inevitabilii.

In firecare contracjicere cu acestu limbagiu 
este eeea ce scrise de curendii „Kreuzzeitung11 din 
Berlină asupra situațiunei politice. Acesta ffiiă, 
dă mai ântâiu espresiune t.emerei, că Țarnlu va 
fi împinsă de partida slavă, ce doresce răsboiulă, 
mai departe decâtu voiesce elă. Partida resboi- 
nică rusfiscă are de cugeti! ca față cu alianța 
triplă să ocupe Germania celă puțină prin aceea, 
că va îndemna pe Francia să concentreze la 
graniță o armată tare de observațiune. Ura cea 
mai mare a Rusiei se îndreptă însă în contra 
Austriei, 4ice a Gazeta Crucii “, apoi adauge: 
„nu credemfi nici noi că R isia voiesce să pro 
cfidă agresivă contra Austriei, ci ea are deocam
dată numai scopu.lu de a ține în încordare mi
litară și financiară pe Austria prin cele 1 65,000 
de trupe, ce stau la granița Galiției ostice si 
cari încetă, încetă voru fi înmulțite de trei ori 
pe atâta11. Ffiia berlinesă crede însă că Rusia va 
putfi să devină încă mai curendu insolventă ca 
Austria.

Altă 4iară din Berlină „Post11 observă, că 
înainte de luna lui Februarie anulă viitorii cu 
greu va pute isbucni răsboiulă eventulft. Nici 
aceea n’o admite, că acestu răsboiu va întrece pe 
tfite cele premergătfire în ceea ce privesce săloă- 
tăcimea, estinderea și stricăciunile lui, din con
tră e de părere că elă va întrece pe celelalte în 
nisuința de a fi purtată în modă umană. Câtă 
pentru urmările sale concede ffiia berlinesă, că 
voril fi fără părechiă în istoria.

Ună limbagiu mai răsboinică și mai puțină 
simpatică față cu atitudinea Austriei pbrtă și ună 
articulu inspirată ală „Gazetei de Colonia11. Ali
anța germano austriacă, 4*C(i acbstă gazetă, nu se 
pfite înțelege așa ca Germania singură să pfirte 
sarcinele apărărei. Nu într’o sfielă timidă, ci 
într’o politică decisă pentru apărare ar trebui să 
’și caute mântuirea opiniunea publică a Austro- 
Ungariei, esclamă „Kblnische Zeitung11 și apoi 
adauge: „Față cu disproporțiunea numărului tru- 
peloră dela graniță ar fi o ușurință criminală, 
decă guvernulu austriacă nu ar voi să repareze 
ceea ce a negligeată, fără amânare și fără slăbi
ciune prin întărirea trupeloră în Galiția și prin 
estinderea lucrăriloru de apărare la fortărețe.

De o parte der vedemă, că una din foile 
russe felicită pe Austriac! pentru decisiunea de-a 
nu înmulți trupele în Galiția, de altă parte unu 
(Jiaru de frunte germană le impută sfială timidă 
și slăbiciune, pentru că nu’șl întărescă oștirea și 
fortărețele la granița austro-rusfiscă.

Este în adeveră grea situațiunea cercuriloră 
conducătfire din Viena în fața acestoră curente 
și este de lipsă mare precauțiune și multă tactă de 
a afla modulă celu mai potrivită spre a asigura 
monarchia în contra ori cărei eventualități ne
așteptate.

In aceste momente critice comite ună mare 
netactu acea parte a pressei austriace, care nu 
este mulțămită cu regimulă actuală din Austria, 
dfică se îrcfircă — cum face de curendă „N. fr. 

Presse“ — a esploata situațiunea în interesnliî 
partidei germane din oposițiune.

A voi să pună la îndoifilă patriotismulă Sla- 
viloră din Austria, citândă nisce fapte și aser
țiuni din sînulu Slaviloru dalmatinl și ală Cehi- 
loră, este o metoda la care numai 4'are tendcn- 
țifise ca „N. fr. Presse“ se pricepu. In adevără 
propunerea ce a facut’o ună deputată croată în 
dieta din Zara, ca să se introducă limba rusfiscă 
în scfilele reale din Dalmația ca studiu obligată 
nu stă în nici o legătură cu concentrările de 
trupe rusesc!, toemai așa precum n’are de a face 
nimică cu ele aserțiunea lui Gregr în dieta din 
Praga, că „decă guvernulă prin ordonanțele lui 
Gautsch a voită să sguduie lealitatea de pă.nă 
acum a Cehilor!!, șl-a ajunsă scopulă11 ș. c. 1.

F6ia vienesă ar face mai bine să nu se jfice 
cu foculă. Ori dfiră Germanii prusofili din Austria 
au de cugetă tocmai să aprindă acestă focă ? 
Numai atâta ar mai trebui!

Din camera României.
Iu ședința dela 27 Noemvre a camerei deputațiioră 

d-lă A. lonescu, profitândă de dezbaterile asupra răs
punsului la mesagiulă tronului, cu care s’au deschis1! 
corpurile legiuilfire rugă pe'ministrulă de esterne să dea 
deslușiri, că ce atitudini va lua România în c.asuli! is- 
bucnirei unui răsboiu intre puterile cele mari și cum 
crede d sa <ă se păte asigura neutralitatea României ?

Mmistrulă de esterne d lă Ferechide ifiee că nu 
pote răspunde la întrebarea ce i se face, căci a precisa 
acum atitudinea României ar fi o declarațiune de răsboiu 
puterei contra căreia s’ar declara acum România. Aiâta 
p6te spune că, contrară sciriloră date de (fiarele străine. 
România n’a făcută nici o alianță ofensivă ori defensivă 
cu nici o putere.

Acestă declarațiune a fostă primită cu aplauze.

Atentatulu în contra lui Ferry.
Sâmbătă după amficjtă s’a comisă unu aten

tată în contra lui Jules Ferry. Pe la firele 
3‘/a unu individă cu numele Aubertin s’a 
adresată cătră servitorulă ce sta afară în cori- 
dorulă camerei, rugându-lu să cliiame afară pe 
domnii Ferry și Goblet, cu cari voesce să vor- 
bfiscă. Goblet n’a eșitu în sala de conversația, 
dfir Feiry s’a dusă să vfiijă cine îlu chiamă. 
Câtă l’a zărită Aubertin în coridoră a scosu unu 
revolveru și a trasă trei focuri asupra lui Ferry. 
Mai mulți amici ai acestuia săriră și-lă ținură 
de brațe să nu cadă, căci două dintre glfințe îlă 
loviră în peptă. Atentatorulu a fostă prinsă și 
dusă la cuertură. Elă spuse că-lă chiamă Berk- 
lieim, că e din Metz și că face parte dintr’o 
conjurația de alte 20 persfine. La întrebarea 
dfică este colaboratorii la „Intransigeant11 a răs
punsă negativă. Vorbindă apoi de Feiry nu voia 
să crfidă că nu e mortă și esclamâ: „decă tur- 
bfiză ună câne, t.rebue să’lă împusei, și Ferry nu 
e mai multă vrednică decâtă ună câne turbată11.

Atentatorulu trimise o cartă a academicului 
Hervfi lui Jules Ferry, fir pe cartă scrise: „Am 
să-ți facă o importantă împărtășire — Aubertin11. 
Ferry eșindit afară, a primită dela elu o altă 
scrisfire și pe când voia să o cetfiscă atentatorulu 
a slobozită focurile asupră-i. Cu Aubertin mai 
era ună amică ală lui, care ținea ună revolveră, 
dfir acesta a fugită după ce a aurită pușcă- 
turile.

Atentatorulă se 4'ce a strigată între al
tele: „Trăiască Rusia! Sunt ună Lotaringiană și 
ml-am făcută datoria!11 Elu 4ise că este directori! 
la o fabrică în care se prepară gfimur! de fe- 
-estri zugrăvite. înaintea comisiunei a declarată 
că’lă chiamă Berkheim și este din Raubach, lângă 
Metz.

Se asigură că ranele, ce le-a primită Ferry, 
nu suntă peiiculfise. Glfințele n’au intrată în 

peptă, ci au atinsă numai pielea și unulă a 
ruptă și puțină carne, dfir n’a intrată în corpă. 
La atentatorulu Aubertin s’a aflată ună biletă 
din care se vede că numele lui s’a trasă la sorți 
și că elă a fostă destinată să săverșfiscă aten- 
tatulă.

Este de notată, că pe când a fostă atacată 
Ferry de atentatorii, ședința era terminată și de
putății cari rămaseră îndărătu conversau liniștită 
în culoare. Iritațiunea acestora după comiterea 
atentatului fu mare. Deputății din partida mo
derată acusă pe 4>arele intransigente, că ele au 
ațițată mereu opiniunea publică în contra lui 
Ferry și a moderațiloră și că prin acfista se dă 
nascere unoru asemeni fapte violente.

Unulă dintre deputății moderați, ce erau 
presențl, să fi strigată chiar în marea sa irita- 
țiune: „Acfista a făcut’o Rochefort cu fimenii dela 
Lanterne11 In urma acfista s’au redicată deputății 
radicali contra lui și s a încinsă o cfirtă grozavă 
între ambele grupe.

Se mai crede și vorbesce, că atentatorulă 
Aubertin și-a perdută mințile.

SOIRILE PILEI.
In numerulă de Sâmbătă s’a anunțată în ffiia năș

iră, după „Preotulă română" din Gherla, că fundațiunea 
Șiuluțiană a cumpărată domeniulă dela Ernutâ , cu 
120,000 fl. Acesta scire nu este esactă. Allămă acum 
din isvoră sigură, că domeniulă, care s’a cumpărată de 
cătră numita fundațiune, este la Vidraseu, a fostă pro
prietatea baronesei Szentkereszti și s’a cumpărată cu 
125,000 fl. Domeniulă dela Ernută s’a cumpărată mai 
de multă de romano-catolicl și prețulă de cumpărare a 
fostă multă mai mare.

—x—
Din Gilău se scrie, că ună bătrână sdravănă și în 

deplină putere de viăță, cu numele Mihailă Vidreanu, 
Intră în diltle : cestea in cancelaria preioriafâ de acolo 
în cauza unui procesă bagatelă. La întrebarea că de 
câți ani e, bătrânuli! răspunse cu sânge rece, că e de 
107 ani. Nimenea nu voia să i credă bătrânului, pănă 
când, informându-se mai cu deamăruntuiă, aflară, că în 
adevăr așa e; el este născut in o comună de pe Someșul 
rece, nu departe de Gilău. Altmintrea se (Jice că in a- 
cestă ținută muntosă au e raritate a vede âmenl de 
câte 100 de ani.

Societatea Literară 'Petru Maior ă“ a junimei ro
mâne din Budapeșla serbăză la 17 Decemvre a. c. n. a 
25-a aniversare dela fondarea sa prin o ședință festivă- 
literară ce se va țină cu acelă pnlegiu în restaurațiu- 
nea Szik-zay et. 1. Inceputulă la 7 ore sera Programa 
este următorea: 1) Cuvemă ocazională rostită de presi- 
dentulă societății Drd. Vasilie Fodoră. 2) Fericirea din 
mormentă, poesiă de C. S :rob. Declamatorfi- Drd. Deme- 
triu Florescu. 3) Filosolulă Kant, disertație de Vasile 
Bologa stud. phil. 4) Grui Sângeră legendă de Vasile 
Alexandri, declamatoră : Drd. George Dobrină. 5) închide
rea solemnă prin presidentulă societății.

—x—
Precum suntemă informați din isvoră sigură, In 

cursulă acestei ernl corpulă oficerescu din garnisfina de 
aci va da trei petreceri cu invitări și adecă una în săra 
de Anulă nou, apoi în luna Ianuarie și Februarie câte 
una. Invitările se voră face la timpulă său.

—x—
Societatea filarmonică din Brașovu va da sub di

recțiunea directorului ei de musieă A. Brandner MereurI 
In 14 Decemvre st. n. 1887 ună concertă în sala hote
lului Nr. 1., cu următărea programă: IVagner Richard: 
preludiu la Lohengrin (orchestra). Godard Benjamin: 
Concerto romintique (opus 35) pentru violină cu acom- 
paniare de orchestră (d. inâestru de concertă Max Krause ) 
Beethoven-, Sy.nphonia Nr. 3 Es-dur (Eroica) Orchestră. 
(Opus 55) a) Allegro con brio, b) Marcia funebre. Ada
gio assai. c) Scherzo Allegro vivace, d) Finale Alegro 
molto. Inceputulă la 8 fire — finitulă ia 9’/4.

—x—
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„Curierulă Balasană» din Iași află că în America 
sunta condamnați la spentjurare 16 Evrei, pentru că au 
furată nisce mantelurl dintr’o fabrică din New Vork și 
an făcută ună omoră în timpulă prădăciunei. Intre acei 
16 Evrei se află și unulă din lași, cu numele de Haim 
Șrnil, croitoră, care a stată in sdrada de josă. Mai află 
că s’a trimisă soția sa din Iași cu 5 copii ai lui, că po'e 
aceștia îlă voră scăpa de osănda, ce i s’a dală.

Din Bilioru.
Onorate D-le Redactoră! Cănd ună bărbată lumi

nată, care cu ochiulă sâu ageră pătrunde în viitorulă 
națiunei sale, care cundsce puterea și slăbiciunile ei, lip- 
sele, nâcasurile și pericolele de cari e amenințată nâ- 
mulă său, care în viâța sa altă n’a făcută, decătă <ji și 
nopte a nisuită a-și deștepta națiunea și a i arăta calea 
cea bună dueătore la scop ii; cănd urni aslfelă de băr- 
bată învăpăiată pentru limbă și națiune ne părăsesce 
atunci negreșită trebue să ne cuprindă pe toți e adâncă 
durere și faptele trecutului, trebue să ne gândimă eu 
ingrijire la viitoră.

Decedatulă Iacobă Mureșiană, veteranulă luptătoră 
și dascălă ală națiunei românesc!, dintre toți anteluptă- 
torii noștri, dâră mai bine a cunoscută lipsele și năca
zurile nâstre și mai bine ne sciu instrui în lecuirea du- 
reriloră de car! suferimă. Neavândă noi altă terenă, 
căci putemă cjice, acjl mai tâte căile ni -untă închise, 
răposatulă nencetată ne sfătuia mai alesă la inființarea 
de reuniuni, cari singure ne polă salvași conso'ida’ elă 
cu sfatulă și până sa puternică, cu ună lactă propriu 
lui, ne incuragia și îmbărbăta la înființarea de asocia 
țiunl, purcetjendă de susă dela elita națiunei, ne povă- 
țuia și pe cei dela sate a face acesta arătându-ne căile 
și mijlocele prin cari putemă ajunge la acea țintă.

Multă a contribuită cu sfatulă său la inființarea ăs- 
torfelă de reuniuni, a cărora rode le și gustămă astăzi; 
s’au înființată reuniuni și în părțile nostre Ungurene, 
cari insă durere! deși unele ca Assoeiațiunea din Aradă 
și Assoeiațiunea scolei de fele din Oradea mare dispună 
de frumâse mȚoce bănescl, totuși dormă ună somnă 
greu; âr reuniunea Femeiloră Române din Aradă, deși 
fârte tânără, deja e dezbinată In vederi.

Ore Assoeiațiunea din Aradă nu s’ar pute împărți 
după esemplulă „Associațiunei Transilvane1* in sub-des- 
părțăminte? Câte fructe mari și frumâse aducă acele 
sub-despărțăminte ale Associațiunei Transilvane pentru 
poporal In sine orice întrunire românâscă are mare în- 
rîurință asupra săleniloră noștri; der când amă ave o 
reuniune de cercă, la care măeară odată în ană să se 
pâtă întruni cărturari și poporă. unde acesta ar avâ oca- 
siune a se cunâsce pre sine, ar vede lucru românescă 
și ar autji dulcea sa limbă vorbindu-se curată și nu așa 
rău după cum o vorbescă ei astăzi!

Apoi n’ar trebui să ne lipsâ-scă reuniunile nici la 
sate, instituirea de coruri vocale în legătură cu bibliot.ece. 
ărna prelegeri ținute poporului in scoli prin preoți și în
vățători, instruirea diferiteloră măeslrii folositâre peste 
ernă, ca economulă să nu mistuiescă numai ce a <âș- 
tigată peste veră, âr de altă parte prin acăsta să aibă 
o deprindere în locă de a se da beției după cum se în
tâmplă astăzi: tote acestea ară servi spre consolidarea 
națiunei, er poporulă ar ave ocasiune a-șl cunoscc ade- 
vărații săi binevoitori și a se prețui pe sine mai multă.

In părțile nâstre de unu timpă incoce poporulă, 
^durere, s’a dedată pentru fiece nimicuri a se pâri la ju
decătoria, merge la advocații unguri, cărora pentr'ună 
sfată și învățătură de multe erî viclână, mai alesă con

tra popii și dascălului, nu-i pasă că le dau 3—5 fi. 
Ținta adversariloră noștri este de a umplâ de neîncre
dere poporulă față cu binevoitorii lui, ca apoi mai nșoră 
să-și ajungă scopulă maghiarisării despre care eu toții 
viseză. In ochii loră preotulă și învățălorulă românescă 
suntă ghimpi, cari facă zarvă și conspiră in țâră

Diregâtorii, cari toți suntă unguri, când vină in co
mună in vre-o afacere suntă limbă dulce, solgăbirăulă 
însuși stringe mâna numai cu câți pâte și scie de ce, 
In vre o judecată in care bietulă țărână e judecată de-Iă 
dâre sufletulă, se cam necăjesce der tace, apoi lo'e le 
uită; adese-orl inzidară preotulă de pe amvonă și cu alte 
ocasiunl vorbesce contra dalinei rele a poporului de a 
alerga după sfată pe la străini, cei mai mulțl nu-lă as
cultă ci se vaeră că plătescă prea multă popii, și că 
dascălulă loră e prea îmbuibată in bine; înzadară aceștia 
le arată perirululă materială și morală ce-i așteptă din 
prietenia cu notarulă și solgăbirăulă ungură, inzadară le 
vorbescă contra cutărui ori culărui advocată străină la 
care alergă și care in societăți nu se feresce a’și da pe 
față dușmănia in contra Româniloră ; înzadară, <Țcâ> 'e 
spui de astea, căci cei mai mulțl totă mergă la străini 
și-lă hrănescă.

Pentru evitarea ăstoră pericule, cari adese-orl is- 
vorescă din nepăsarea celoră mai mulțl preoți și învăță
tori și din disgustarea unora, er cei mai mulțl nu voescă 
a vede primejdia ce ne amenință, ci 'șl caută numai de 
afacerile loră private, pen'ru evitarea acestora pericule 
este o imperiâsă necesitate d'a ne forma o nouă gene- 
rațiune, er pe bătrâni, cari in vremi de grele nevoi totă 
iși tragă de sâmă a’i lumina prin bane exemple și în
vățături, și mai alesă a nisul să ne câștigămă ună terenă 
mai largă în vieța bisericâscă și școlară.

l)estăinuindu-vă in liniaminte generale marile neca- 
surl și pericule in cari ne aflămă împinși de adversari, 
in a căroră mâni să află puterea pâte și din indolința 
nâsliă împinși, căci îșl facă rîsă de preoții noștri, cari 
totodată ii lingușescu când au lipsă de ei, și, prom'țen- 
du-vă de mai înainte a vă împărtăși tote cele ce se vora 
întâmpla în viața nâstră națională de aici, nu potă retăce 
cela mai nou evenimentă întâmplata la noi.

Anume reposândă romanofaguta notară din Beiușă 
Benedek, să făcu mare sfară ’n țără cine să-i urmeze în 
postulă cela grasă? Cine altuia decătă fratele d-lui fi- 
szolgăbirău, notarulă din Ginta, Beliczay? Nici vorbă să 
aibă măcară curagiu ună Română d’a recurge, deși Ro
mânii voră fi în majoritate față cu Ungro jidanii in eo- 
mitetulă omunală totuși nici măcară bocotanulă Erdeli, 
(nepotă ala fostului Episcopă Erdeli din Oradea), ori de^ 
putatulă Vegșeu, ori alții n’au cutezată contra voiei d-lui 
fisolgăbirâu a-i incuragia să recurgă și se a.egăca notară 
vr'ună Română. Astfelă numitulă notară fu alesă cu 
aclamațiune.

Prin mergerea notarului Beliczay din Ginta la Be- 
iușă, deși locuia centrală Ginta e comună maghiară. însă 
celelalte 3 comune aparținâtdre notariatului fiindă româ- 
nesci și locuitorii acestora declarase că le trebue notară 
care scie bine românesce, adecă Română, asceptamă cu 
siguritate alegerea unui Română. Ce să ve<ji însă, acela 
dela care fotă lumea ascepta cu acâstă ocasiune îndrep
tare, losifă Pința, preotă in Suplacă, vr’o 10 ani fostă 
administratoră protopopescă, care după însăși declarația 
sa cu ocasiunea alegeriloră dietale a lucrată pe sub mână 
totdenna contra candidațiloră naționali, contra d-lui dr. 
Georgiu Popa, refer, școlară in Aradu, de două ori, ase
menea contra d-lui adv. Emerică B. Slănescu de 2 ori, 
âr acum la alegerile din ăstă anu, deși numai cu vorbă 

bună l’au fostă recereată adversarii, a votată dinpreună 
cu 4 votisanțl ce suntă in Suplacă pentru guvernamen- 
talulă Markovits. Ddmne feresce să fi rămasă pasivă! 
inzidară insă tote așteptările bărbațiloră de bine români. 
D. Pința a lucrată așa că cei doi ori trei Români câți 
au concurată, vădândă uneltirile acestui domnă, încă îna
inte de alegere ș’oră retrasă actele, âr când d lă fiszolgă- 
birâu Pâlinkâsy Imre vesti alegătoriloră numele celoră 
candidați, aceștia strigară: nu ne frebuescă, ci ne trebue 
unulă care scîe românesce. La acestea d-lă Pința strigă: 
„tăceți măi! acela nl-a fi nolarășă pre care l'a vrea 
Măria Sa, luminatulă. prâ mărilulă d nă fisolgăbirău“. 
La aceste cuvinte năcăjiți âmenii erupseră în batjocuri, 
ba și Ungurii Gintani strigară: >ce felă de popă e acela, 
care nu ține cu poporulă său! Multămită ven Consis
tară arădană, că nu pe d-lă Pința l’a numită protopopă 
ală Belului, după cum D-sa aștepta.

Bihordnulu.

Sinodulu tunetului protopopescă gr. cat. 
al ti Dergei.

Din comitatulă Solnocă-Dobeca, Noemvre 1887.
Domnule Redactară/ Cu bucuriă viu a vă relata 

despre sinodulă protopopescă gr. cat. ală Dergei, care 
s’a ținută în 22 Noemvre a. c. în comuna Chechișă. O 
cji de sărbătore a fostă acâsta pentru preoțimea din a- 
cestă tracta. Deși acesta tracta e forte întinsă, toți 
preoții au alergată, tineri și bătrâni, ca să se sfătuâscă că 
ce e de făcută? Și cum trebue apărate biserica și scâla 
in aceste timpuri vitrege în care trăimă sub actualulă 
regimă.

In 22 Noemvre diminâța, după ce s’a celebrata 
servițiulă divină de bravulă și zelosulă protopopă ală 
tractului Dergei, Ioană Hațegană, ca pontificante, cu mai 
mulțl preoți, prin o vorbire însufleți tare și bine nimerită 
i-a bineventată pe preoții din tracta pentru presen- 
tarea loru in așa numără frumosă și ii rogă ca sâ’i dea 
sprijină la desbaterea obiecteloră momentose pentru care 
s’au adunată, și cu o salutare de : „bine ați venită fra- 
țiloră“ dechiară ședința deschisă.

Intre obiectele ce s’au pertractată mai interesante 
au fostă: cum s’ar pute estirpa din poporă concubina- 
tulă și patima spre bețiă, cari viții, cu durere trebue să 
o mărturisim^, așa de tare s'au lățită între poporă. După 
o lungă desbatere se decide: să se reînprospeteze deci- 
siunea sinodului Archidiecesană din 1869, ca concubi- 
narii renitenți să fiă lipsiți de sepultura (înmormântarea) 
solemnă și alte sacramentalii, afară de boteză, și îneâtă 
va fi cu putință, să se cerce și ofieiele civile. Mai încolo 
binemeritatulă protopopă Ioană Hațegană cetesce ordi- 
națiunea Escelenței Sale Dr. Ioană Vancea cu datulă 23 
Iulie Nr. 2202 cu respectă la tacsa ședuleloră (bileteloră) 
de eununiă in viitoră, care statoresce, pe lângă celelalte, 
să se ia dela fiecare căsătorită tacsă de 15 cr. pentru 
inființându-Iă fondă scolastică traetuală. Sinodulă pri- 
mesce cu bucuriă acâstă ordinațiune a Escelenței Sale, 
cu atâta mai vârtosă, căci acesta fondă scolastică trac- 
tuală deja a fostă înființată prin zelosulă protopopă și 
cu inima română, Ioană Hațeg mă.

Este cunoscută că acesta protopopă bravă câtă de 
multă se interesâzâ de sărtea poporului lui’șl încredin
țată și vâ<jându-șl câteva scâle din tracta amenințate de 
scolele de stată, ce simtă ridicate în spinarea scâleloră 
ce'oră confesionale, ș’-a propusa încă acuma 2—3 ani 
să înființeze ună fondă scolastică traetuală, ca cu tin- 
pulă, din interesele acelui fondă, să se ajute scâle și 
școlarii dela scâlele confesionale, unde aceste (scâle)

FOILE TON O.

EicționarvL poporalii.

(Cuvinte românescl clin jurulă Năseudului. de poporfl grăite 
și totă pentru poporu alcătuite-)

adunate de dascălulu Iulin Bngnariii.
(Urinare.)

199. PZe/^ncâ=pârulă care’lă pună muierile în codi, ca
să fiă mai lungi și mai grose.

— Taie-țl, frate, o pletâneă 
Și-’țl fă frânghii la găleți. 
Că altulă nu mă mai vedî!

200. Fra»ă=ovâsulă ori grâulă âmblătită și strînsă la
olaltă într’o grămadă.

201. FeZezuescă=siringă spicele și paiele, cari se mai
află prin grăunțele âmblâtite. — Lucrulă acesta 
se săvârșesce cu o greblă scurtă, der mare la colți, 
care se numeșce .greblă de arie*.

202. Cocârstate=p]ieinte.
203. Dârdăiescă, dârdăire=a ți se scutura dinții în gură

— de frigă.
204. ?'âZceriM=medică, do'toră de fălci, de dinți,’ den

tiste.
205. Hâfcală=6ie bătrână și tea.

206. Țolincă=\o\t> rău și subțire, făcută mai multă din
materială de cânepă.

207. 7’i<n<Zr«=haină rea, veche și sfârticată.
208. Pocla:<ă=j)0dulă de-asupra .imjii ]
209. Bo^dw=avută, bocotană, bocșană.
210. Brihanu=fole, pântece. Acesta are ună brihană

câtă ună solgăbirău.
211. Tircotire=a mulge d. e. o vacă cu vârfulă dege-

teloră.
212. Burcașu, burcă=țigană de cei răi, cari diua pe

la amâtjă te tocă intre ochi.
213. Mărădicu=n6m0 ; erede, rămășiță. Mărădică rău,

adecă nâmu rău, bună pe plută de ciucăi.
214. 7'araH/w/e=unelte ori chiar și haine.J
215. Țiclă—piseO, cucuiu.
216. Bondrânjescă=z lucra ceva rău. De ai>-I subst.

»bondrârijală“=lucru de clacă.
217. Besnă— basmă; poveste. — Dute’n băsnă, adecă:

în poveste; să fi de poveste, de rîsă la lume.
218. Moșdrdgă=omti leneșă și slrîmbă, care d’abia se

clăteșce dinfr’ună locă intr’altulă.
219. S»iW<î=lemne picate unulă preste altulă; locă bu-

renosă.
220. (?ro/io/ii=smidă, ori smnidă.
221. 7'araJo<w=larmă, sgomotă; cioroboră.

222. Alcarnu plur. alcamuii=ponfuri; figuri. Acesta-i
omă cu multe alcamurî, adecă: cu multe ponturi.

223. Sorbușcă=7.am& acră ori dulce îngroșată cu puțină
fărină.

224. 7owo/m=eâță, negură.
225. Aacaj«/ă=:nâcazU, neplăcere; greutate.

Dragă ml-a fostă lumea mie, 
Dintr’a mea copilărie, 
Nici acum nu mi-i urîtă, 
Da-i cu năcăjală multă.

226 AWei'e—partea cea golă și mai înaltă a unui munte. 
Prin părțile Ardeiului din spre România înțelegă sub >ne- 

deieu balurile, ort maialulă.
227. 7?a/?d=hotărilă.
228. Jigană, gigană=plină de viâță.
229. 7->oj7anM=gr6znică, arțăgosă, omă cu capulă amână
230. Crtc«=sumană scurtă și strâmtă.
231 £>«6â=căpută (rocă) scurtă de postavă.
231. J/w)we=lieurire; sclipire. Ii mnijăscă ochii de

somnă.
232. JoZucZâ=înflătură, ce numai d’abia se cunosce.
233. Pușcă—înghițitură. A storsă o glajă de vinarsă

dintr’o dușcă, adecă : dintr’o înghițitură.
234. Gun^ar/temorbosă (la limbă mai alesă),
235. Căndrăluescă=se cârlă, se sfădescă; se împungă

cu vorba.
236. Zn^reca/â=ingreunată, împovorată. Femeiă îngre-

cată; tărâsă, gravidă, în starea darului. 
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suntii periclitate de sculele de stata. In propusulă lui a 
fostă sprijinita de preoții ți învățătorii tractulu’, oferin- 
du-se preoții a conferi tiesee care căte 1 tl. v a. pe ană, 
eră învățătorii câte 50 cr. Abia s’a înființată acesta 
fonda de 2—3 an: ți astăzi dispune de ună capila'ă de 
215 11. v. a., ceea ce Eseelența Sa cu bucuria a luată 
spre sciință.

Deși acesta capitală e forte modestă, totuși cu 
bucuriă mărturisimă, că și pănă acuma șl-a arătată fruc
tele sale binefăeătore, procurându-se din o parte din in 
teresele lui cărți la școlarii inisert din Chiachi-Gârbău și 
Panticeu. Decă ne voma aduce aminte, că cu câtă furiă 
au năvălită contrarii noștri asupra scoleloră confesionale 
din Chiachi-Gărbău și Panticeu, prin înființarea scăleloră 
de stata in amintitele comune, silindu-i pe părinți a șl 
înscrie pruncii la scăla de stata, precum s'a întâmplată 
și in anulă trecută în Ciachi-Gârbău, trebne să mărtu- 
risimă, că ăntăiu numai și numai zelului neobosită și 
iubitului protopopă tracluală Ioană Hațegană și după 
aceea preoțiiorb Ioana Drăgană ți Demetiiu Ziroba. ca 
directori scolastici, și braviloră învățători avemă de a-le 
mulțămi că aceste seăle inflorescă, pe când scălele de 
stată din Ciachi Gârbău și Panticeu progreseză ca raculă, 
la cea dăntăiu desființându-se postula de ună invățătoră, 
ără cea din Panticeu este in agonia morții. Decă ar fi 
toți preoții la culmea misiunei lorO, câtă nu ama putea 
face!!

După ce s’a mai alesă prin aclamațiune de fiscă 
traetuală Ioană Petrană preotă In Fizeșiu și de asesoră 
ală ferului matrimonială de I instanță Ladislau Popă 
preotă in Poptelecă, cari se voră propune Prea Ven. 
Ord. Metropolitană spre întărire, mulțămindu-le de pa- 
ciență și cu ună „se ne întelnimu sănitoșl frațiloru11 șe
dința se închide.

Etă ce pote face una protopopă, care nu are altă 
înaintea ochiloră, decâtă înflorirea tractului preste care 
este pusă, cum e și Ioană Hațegană, pe care ceremă 
dela banula Dumnezeu să ni-lă țină întru rnulți ani.

Aci nu potă să lasă neamintită pe preo'uiă locală 
pentru osp.talilatea eu care amă fostă primiți la bo- 
gata’i mesă.

Incheiu și eu cu: să ne vedemă sănătoși și câtă 
de desă, frațiloră ! Unii preotu românii.

Cine suntft scutiți de serviciulu gloteloră.
Ministrulă ungurescă de honvezi, br. Fejervâry, a 

emisă o circulară cătră tăte organele administrative din 
țeră, prin care face cunoscută, că dela serviciulă glote- 
loră suntă scutite urmăiorele persăne:

Funcționarii neapărată de lipsă ai diferiteloră mi
nistere, fără considerația, decă ei aparțină clasei I ori 
II de glotațl; apoi medicii comunali și de cercă, cari a- 
parțină clasei a II de glotațl, precum și cei ce aparțină 
clasei prime, decă afară de ei nu se află altă medică în 
respectivele comune; directorii, profesorii și studenții de 
la universități, dela scălele superiăre și medie, precum 
și dela scălele poporale, intru câtă aceștia suntă neapă
rată necesari pentru continuarea neconturbată a învă
țământului; personalulă îngrijitoră și susțiitoră ală soci
etății «Crucea roșia"; în comitate: fișpanii și vicespanii, 
notaruiă comitaten-iă, pretorii și sub-pretorii ; în legisla- 
țiunile orășenesc!: primarulă orașului, proto-notarulă, că- 
pitauulă de polițiă, consilierul^ afaceriloră economice ți 
raporlorulă afaceriloră militare; în orașele cu consiliu 
regulată: primarulă și căpitanulă de polițiă; in comune: 
judele și eventuală notaruiă comunală.

Afară de persănele pănă aci numărate, mai suntă 
scutiți de serviciulă gldteloră: inlregă per.sonalulă poli 
țienescă, directorii insiituteloră de nebuni, împreună cu 
medicii ți personalulă necesară; medicii spitaleloră, îm
preună cu îngrijitorii și inspectorii acestora, și șefii far- 
maciiloră. Apoi: funcționarii căiloră ferate, precum și 
muncitorii dela aceste căi; toți câți suntă apl câți la ofi
ciile de postă și telegrafii, societățile de navigare, func
ționarii băncei austro-maghiare; personalulă vigiliei sil- 
vanistice și financiare de stată, profesorii și ajutătorii 
profesoriloră dela clinicele universitățiloră ; procurorii re
gesc!, președinții tribunaleloră, jucjii de cercă și jucjii ne
apărată necesari ai tribunaleloră; in fine personalulă su- 
pravegliiătoră ală aresturiloră și ală insiituteloră corec- 
ționale.

Mulțămită publică. Domnule Redacioră! Cu mare 
bucuriă vină a aduce, în numele cărturariloră și întregă 
poporului română de aici, mulțămită publică m. on. d n 
Ioană D. Neamțu, preotă română în Nemigia română. 
Aeestă domnă marinimosă a binevoită a imulți și îmbo
găți biblioteca poporală bisericească română de aici cu 
următărele numerăse cărți:

1. „Bucătăria națională» de Hințescu.
2. „Grundriss der Geographie von Europa" I Theil 

Gratz.
3. „Studii asupra Instrucțiunei publice în unele din 

statele cele mai înaintate ale Europei» de C. Costaforu 
BucurescI 1860.

4. „Procedura Cărții Funduarie,< de Gregoriu Ta- 
mașiu Miculescu, Brașovă 1872.

5. „Lâmieo degli ammalati, Manuale per tutti 
quelli," Lipsia 1882.

6. „Amiculă poporului" pe 1885.
7. «Modulă de Educațiune său crescerea vechiloră 

Egipteni, Persienl, Greci și Romani» de Moisi Bota, Si
biiu 1858.

8. «Manuală asupra Procedurei în cause mai mă
runte procesuali civile» etc., de losifă Popă. Brașovă 
1878.

9. .Tortenelmi konyvtâr. 62 fiizet, Aldor Imre. 
Budapest 1879.

10. .Ortografia cu litere latine pentru Români *, 
Blașiu 1841.

11. „Indreptariu practică în iote afacerile finan- 
țiale" de Georgiu Popă. Blașiu 1879, în 2 broșuri.

12. „Starea (Precuvântarea) bisericei in Bucovina- 
de br. Șaguna, Sibiiu 1851.

13. „11 nuovo Testamento" de Giovani Diodati, 
Londra 1875.

14. «Le Nouveau Testament». Brukseles 1874.
15. «Transilvania", foia Asocciațiunei pe 1876
16. „Istoria revelațiunei divine a ambeloră așeză

minte» de Gavrilă Popă. Sibiiu, 1869. Tomulă II. trei 
broșuri.

17. »Analile Societăței academice române ■. Tomulă 
1., III șî IV-a legate în una, anii 1867. 68 și 69.

18. .Frantzia Gramatika", de Zakâny losef, De- 
breezân 1828.

19. «Walachische Sprachlere ftir Deutsche," von 
Andreas Clemens. Ofen, 1823.

20. „Metodica calculărei în capă, Viena 1860.
21 «Cinstitulă Paraclisă a S. Mucenică Mina" Si

biiu 1850.
22. .Viata după morte", de Ioană P. Papiu. Clu.șiu 

1870
23. «Epislolariu», de Sava B. Popoviciu. Sibiiu 1863
24. „Schematismus V. Cleii Szamos-ujvariensis [gr. 

rit. cath.“, Szamos ujvarini 1867.
25. «Tragedia lui Somsonă", de Ioană Baracă, Si- 

bi u 1864.
26. „Az ordog Bibliâja», irta K. Papp Miklos, Ko- 

lozsvar 1879.
27. „Kiskepes naptâr", 1887-ik âvre.
28. «Bibliai Tortenet», irta Huszâr Kâroly, Buda

pest 1879 ll-ik kiadâs.
29. «Manual de conversatione de linqia italiana», 

de Luigi Ces. Dr. Pavissich, Veena 1853.

30. ,Creștin>smă gr. cat. deprinsă în legea sa" de 
Dr. Augustină Laurană. Oradea-mare 1878.

31. «Orații ținute Ia nunte țărănesci». Sibiiu 1867.
32. .Catechismulă antropologică pentru scălele po

porale". de Pavelă Vasiciu. Timișăra 1870.
33. Szamtan es Algebra", de Dr. Klamarik Jânos, 

Budapest 1877.
34. „Catechese pentru pruncii școlari din scălele 

elementare poporale1' de Titu Budu, Gherla 1877.
35. „Raportulă XIII, despre gimnasiulă superioră 

gr. cat. din NăsăudO," pe 1881/2.
36. ,,ll Nouvo Testamento*1 de Gioviană Diodati 

Trieste 1868.
37. Epistolia D-lui nostru Isusă Christusă,1' 1882.
38. ,. Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri“ 

etc. de losef luvencio, Buda 1810.
39. „T. Livii Patavini Historiarum Libri.‘: Franc- 

forti et Lipsae 1778.
40. C. lulli Caesaris Commentarii de Bello Gallico 

civili accedunt libri de Bello Alesandrino Africano et 
Hispaniensi1, de Christof Cellari 1797.

Acesta e ună forte frumo.-ă numără de cărți do
nate de susă lăudatulă D. Neamțu.

Dea ceriulă ca să aibă rnulți imitatori în ajutorarea 
bibliotecei năstre, carea se află încă numai in fașă. Rogă, 
cu acâstâ ocasiune, pe domnii autori români de scrieri : 
religiăse-morale, istorice, naționale, economice, fisice, hi- 
gienice, poetice și poporale etc., să binevoiască a-șl în
tinde obolulă d-sale literară din când în când bibliotecei 
amintite. Astfelă cetindă poporulă cărți folosităre, se va 
îmbogăți atâtă spiritualminte, câtă și materialminte, prin 
urmare va progresa.

Apoi astăzi poporulă română este consciu de sine 
și se deșteptă, căci au trecută timpurile vitrege, când 
persecutații autori români desperați esclamau :

Intr’ună secul0 de pierZare 
Cărți Românii nu cetiau, 
Incâtă plini de desperare, 
Autorii le ardeau.

Deci să cetimă! Să cetimă multă și bine.
De lângă Calea lui Iraianu, Betleanu (în comită- 

tulă Solnocă-Dobăca) in 10 Decemvre 1887.
Simeonii Moldovanu, 

învățătorii, ca bibliotecară.

SCIR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

BUDAPESTA, 12 Decemvre. — Starea să
nătății deputatului Literaty s’a schimbată spre 
mai rău. Este periculă.

BERLINU, 12 Decemvre. — Cancelarulu 
Bismark s’a bolnăvită, der curândă s’a fă
cută mai bine. Se tjice, că medicii i-au ordo
nată liniște, și să se rețină câtă numai se va 
putea dela lucru.

PARIStT, 12 Decemvre. — Falliăres a re- 
flisată mandatul ă cu care l’a însărcinată preșe
dintele republicei, deărece nu i-a succesu de a 
forma ună cabinetă concentrându întrînsulă t6te 
nuanțele republicane.

PARTS, 12 Decemvre — Atentatorulă Auber- 
tin declară înaintea parchetului, că va spune 
Marți cine suntă complicii lui, decă pănă atunci 
acești complici ai săi voră fi omorîtă pe toți 
membrii fostului cabinetă Rouvier.

Tiîte parele condamnă cu indignare omo- 
rulă politică ce l’a comisă pressa demagogă și 
ceră modificarea legii de pressă.
8'38^ Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 

niei'‘ ă 5 cr. se pot ii cumpăra in totungeria 
lui I. GliOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Ediloră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel JIuresianu.

237. Ciutuză=vnch de rassa moldovenâscă, grăsă in 
trupă și mică la corne.

238. Minunduă, mninunea=privighităre. Așa se nu- 
mesce o păsăruică mică și de colăre surâ, carea prin 
cânteculă său melodiosă, desmerdătoră și plină de dul- 
ceță, face ca lumea să se înece in plânsă!

Ea — minunâua — se dice a fi făcută dintr’o fe
tișcană tinără și frumăsă, pe care a blăstămal’o mamă-sa 
în di de sărbătore, — nevrândă a-i urma sfaturile și po
vețele părîntescî.—Era adică îndrăgostită intr’ună licioră 
frumosă ca bradulă, verde și robusiă ca stânca ’n munte, 
cu a căruia sprâncene căprii și ochi negri ca mura— în 
vreme de tămnă — s’ar fi mândrită in basme măreții 
»FețI-frumoșl!“

Cu tăte că feciorulă nu avea asămenință pe tăte pla
iurile țării, totuși mama fetișcanei nu-lă putea vede în 
ochi. Âmblat’a pe la vrăjitore, făcutu-i-a imputări, ocă- 
ritul’a cum numai a sciută mai rău, ca doră-dără va 
pută arunca intre fecioră și fată sămânța uritului; der 
fără nici o ispravă. — Tinerii-să tineri și pace !

VăZ^ndă deci scârla de babă, că nu pote isbuti nici 
pe o cale, intr’ună din Dumineci, pe când popiclca era 
în slujbă, se desbrăcă de vestminte și astfelă lăsată în 
costumulă Evei, se trânti cu fața la pământă și începu 
a’șl blăstăma fafa in feliu și formă, rugându-se lui D-Zeu 

ca să o facă o păsăruică, carea în tătă vieța sa se cânte 
numai „de jale".

D-Zeu, ca ună indurată, a ascultată blăstămulă bă- 
borniții, și astfelă biela fetișcană din momeniulă acela s’a 
prefăcută într’o păsăruică mică, pe care Românii opin- 
carl — talpa țării —o numescă „minunâuă", âr domnii 
cei cu minte mare, ornitologii, „privighetăre",

Carea cântă minuneșce, 
Precum nu se pomeneșce; 
Din prânZită pănă la cină 
Cântă jalnică pe opeină; 
Din cină până ’n prânZită 
Cântă ’n codrulă veștejită.

Mamă-sa nu o-a văZută de atunci mai mul'ă, căci 
n’o cunoscea; iubitulă său însă s’a întâlnită odată cu 
dânsa intr’ună desătă de tufișă — Cum o zări, socotindă 
că-i ceva pasăre, întinse pușca să-i tragă una de cea grea; 
der ea Z'se:

— ,Ho, ho, ho, nu mă ’mpușca, 
Că nu-să puiu de păsărea, 
Ci-să o pruncă tinerea, 
Prefăcută ’n Minunea 1“
— „De ești pruncă tinerea 
Prefăcută’n Minunea 
Atunci ești drăguța mea!"
— „Da; eu sunt drăguța ta, 
Dâr ceva te așă întreba: 
N’ai văZută pe maică-mea ?♦

— ,Pe maică-ta o am văZută
Pilă nâgră frămâniândă.
Și din ochi lacrimi vărsândă.

AuZindă Minuneua așa vorbe din rostulă feciorului, 
’i Z,se:

— „Du-te tu la maică-mea
Și îi spune ei așa:
Pită să nu mai frământe, 
După mine nu se cânte;
Că eu pănă în prânZită 
Cântă in codrulă vesteZită, 
Din prânZită pănă la cină 
Cântă de jale pe opeină!"*)

picândă acestea se repeZi la fecioră, îi dădu o țiră 
de clonță, apoi se făcu nevăZută, sburândă în groholulă 
codrului.

Cine vre să o vaZă și să o auZă câniândă, ducă-se 
la primăveră în Dumbrava Năsăudeniloră ori în altă locă 
pădurosă și.acolo de sigură va auZi ună frumosă con
certă de privighitori! fir dâeă nu-i va plăcâ cânteculă, 
aștepte pănă la cealaltă iarnă, când, fiindă bună drumă 
de sanie — pe calea ferată— pă>e veni la mine în Hor- 
dou să mi spună în buză, că nu e adevărată aceea ce 
am scrisă aici! (Va urma).

*) A se vedâ „ Afinuneaua", baladă popor, din jurulă 
Năsăudului, publicată in «Gazeta Poporului» pro 1886
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Uxrn&lu ia burxc de Vkna
lin 10 Decemvre st. n. 1S37.

Bursa de Bucurescl,

Rentă de aură o0/0 .
Rentă de hârtii b^l, . . 83.50
(mprumutulă căiloră ferate 

ungare ..................... 148 -
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung.
(l-mă emisiune) ... 9510

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu el. de sortare 103.50
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.......................... 103.50
Bonuri cu el. do sortare 103.25
Bonuri rurale transilvane 104. - | Londra 10 Livres steriinge 126 30

. . 98 15 Bonuri croato-slavonc . . 104 25
Despăgubire p. dijma de 

vini ung.....................
ImprumutulO ju premiu 

ung.............................
Losurile pentru regularea 

Tisei și Segedinului
Renta de hirtiă austriacă 79.10 , 
Renta de arg. austr. . . 81 25
Renta de aură austr. . . 110 70 
Losurile din 1860 . . . 183 25
Ac(iunile bănce) austro- 

ungare ..................... 874 —
Act. băncel de credită ung. 281.— 
Act. băncel de credită austr.275.25 
ArgiDtulă —. — GalbinI 

împărătesei ............... 5.95
Napoleon-d’orI .... 9 99
Mărci 100 împ. germ. . . 61 90

I

I
98801 Renta română (5%).

122.75 Renta rom. amort. (5°/0) 
» eonvert. (6°/,)

' 12^?5 împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
tone, rural (7°/0)

Cota oficialii dela 19 Noemvre st. v. 1887.

Cursuiu pieței Brașovu
din 12 Decemvre st. n. 1887.

Credit
»
»

*

I»
» urban

Cump.

93'/,
96—
91 —
34—

105—
91>/4 

103—
96—
87'/,

vend.

>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. -------

< » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14. */4
Rancnote auslriace contra aură. . 2.03

»
națională a României 500 Lei------

9P/i
97—
92—
36 —

106—
92‘/4 

104—
97—
88'/,

15.—
2.04

Bancnote românesci . . , . Cump . 8.54 Vend. 8.57

Argint românesc ... 8.49 • 8.52

9.96 • 9.99

Lire turcescl.......................... » 11.27 » 11.30

Imperiali.............................. » 10.26 . 10.29

GaibenI.................................. » 5 87 » 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 101.— » 102.- -

n ' n fi°/o 98.— - 99.—
Ruble Rusesci...................... > 110.— • 111-V»
Discontulă ... > 7—10»/, pe ană.

0 Sz 51l'im7- Arveresi hirietmeny.
A „Georg Tiirks Solin“ csodtoinege hitelezoi ditai kinevezett hi

telezoi vâlasztmânynak 1887 £vi Noveniber 116 22-ik napjân hozott hatâ- 
rozata alapjtin a csodtomeghez t.artoz6 leltârozott ingdsâgok (butor es pa- 
pirgyâri berendezesi ttirgyak ăs papir-k^szletek Am anyagok) ^rtăkesitdse 
czeljâbdl ezen ingosiîgok valamint a csodtomeghez tartozd Osszes kove- 
teldseknek, nyilvânos ârverdsutjân leendo elârverez6s6re hatâridoiil tolyb 
1887 dvi Deczember ho 19 ik napja, illetve kovetkezd napjai mindenkor 
d^lelott 10 orakor tiizetik ki.

Mirol a venni sztîndekozok azon hozzeadâssal ertesittetnek, liogy 
az ârveres a helyszindn a Bolonya kiilvârosban fekvo „Tiirk“-t£le papir- 
gyâr helyist5g£ben fog megtartani, es liogy az ingdsâgok egyenkănt, de 
a lehetos^gig nagyobb rdszletekben ds a leltâri beesăron aloi is, de min
denkor azonali kdszpdnz fizetds mellett fognak a legtobbet igeionek ela- 
datni es birtokbe bocsâttatni.

Brassdban, 1887 dvi December 116 7-6n.
A hitelezoi vâlasztniâny ds csodtonreggondnok felkdresdre:

1—3 Neines Peter, m. kozjegyzd.

Avisu d-loru abonați!
3Rugămu pe d-nii abonați ea la reînoirea prenumerațiunei să 

bine/oiaseă a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și sft arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. IliANS*

DICȚIONARU
germano-românU

DE

THEOCHARALEXI
A NOUA MnÂ de EXEMPLARE.

Opfi aprobatu tle Ministerulu Instrucțiunii Publice 
alu României sub Nr. 11,230 din 27 Octomvre 1866.

Agreații de Maiestatea Sa Carolu I. Regele Româ
niei, conformii notei Înaltului Seu Cabinetu din 26 (8) 
Decemvre 1866.

Se află de vendare la fote librăriile notabile.

fi. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemplarul!!.
Librarii primescu raliate forte considerabile. 
A se cere exemplare din Tipogralia ALEXI, 

simții coiitra-iacute.

AMICULU FAMILIEI, piară b.d trRtică și enciclo
pedică-literară cu ilusfrațiui.I, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei în numeri de câte 11/3—2'/2 cole 
cu ilustrațiuni frumăse; și publică articlu sociali, poe- 
siâ, nuvele, romanurl, suvenirl de călătorii ș. a. ■—• 
Mai departe tractezi cestiuni literare și scientilice, cu 
reflesiune le cerințe'e vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța soc-.-lă a Remâniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poperațiuni dm patrii și străi
nătate: și prin unioră dulce și satiră alâsă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisuesce a întinde tuluroră indi- 
vi<|iloră din familii o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregi e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibilf și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biseti<6-că, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare în broșuri lunare 
de ' âte 2*/4—3'/4 cole; .șt publică arliclii din sfera tu
turora sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — | 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienfitice- 
literarl. — Prețulă de abonamentă pe anulă înlregă 
e 4 11. — pentru România 10 bunei
tibili și în bilele de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szaniosujvâr, unde se mai află de ventțarc și ur- 
mătorele cărlî:

Puterea amorului. Nuvelă de I ui na 0. Z Ro
vinară. Prețulă 20 cr. invederilă și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă

Idealulu pierdută. Nuvelă originală de Paulina completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă bro.ș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăte trei împreună

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 
țiunei. După Ernest L^-gouve, membru ală academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu Nuvelă originală de Emilia 
Lungu. Prețulă 15 cr.

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

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comediă in 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului din Eiume prin Vincețiu Ni<Oi»ăprof. gim- 
nas. Cu poriretulă M. S. Regina României. Prețulă 
>5 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr.

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 cole.

lei noi, plă-

de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele,
Ioană Popă Reteganulă.
Prețulă 60 cr

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologică de D. O. Olinesdu. Prețulo 
20 cr.

Apologia. DiscusiunI filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesci în vorbire și scriere

parandialî), a învgțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țulă unui esemplară eu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nostră pedagogică abia atlămă vre-ună 
opă, inlocmiiă după lipsele scăleloră nostre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directorilor^ și învgțătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române uentru sca
lele poporali in 3 cursuri de Muxitnă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Nâsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin lnaltu|(j Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu resciiptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei in 
SCOla poporală pentru învățători și preparancjl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

a a
a a a • 
a a a a a a
a a a

C. 7. Rovinară. Prețulă 15 cr.
Opera unui omu de bine. NuvMă

a

Prețulu 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. — costau 1 fl. v. a.
— de Pân

codrului. Baladă

cr.
90

le-
cr.

a e 
a a
a a a

de ru-

Cele uiai ettiue cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș' cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gală in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fi., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciunl și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esemplară 
broșată 1R cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icOne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumăse. Cu 
mai multe icăne frumăse Prețulă unui esemplară 
espedată Iranco e 10 cr.. 50 esemplare 3 11., 100 esem- 
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețulă unui

a
Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III.

IV. cuprintțendă materii forte interesante și amusante. 
de Georgiu Prețuiu la t6te patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. Prețulă 50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pentru înveță-
mentulu intuitivă în folosulă eleviloră normali (pre- escmplară legată e 15 cr.

de Georgiu

Continuarea nuvelei: .Idealulu pierditu 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulo 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se însore. Nuvelă de Mai ia Schwarfz 
traducere de N. E. Negruțni Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Nai apune istorică după Waths- 
mann, de Ioană Tar.co. Prețulă 30 cr.

co- 
co-

Ed.

a a

e

Tipografia ALEXI, BrașovQ.

a*


