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Inserate mai primescu în Viena: 
Mo'ixi. II"........ f- " «V Voffler

Alaus). Ifum-ich Sc'nihk. Aloi* 
H<> "dl. V.lhtkăs. A.Oppfbk. ./. lhut- 
•itbtrv în Budapesta : .1. V.hutf- 
l-t. Anton Al• Eclutlein Hci'lhit:
inFrankfurt: /.. Iimtbt : înHam-

burg: .1. Stfiner.
Prețulu inserțiunîloru: oseriâ 
germen dă pe o colonii 6 er. 
â 30 cr. timbru pentru a pu- 
olicare. Publicări mai dese 

după tarifa si învoială.
Reclame pe pngina Ill-n <» se

nă 10 or. v. a. seu :JU bani.
ANULU LI.

„Gazeta11 iese în fie-caro tți. 
AbonatEente pentru Ausiro-Unsaria 
J’a nnti unu 12 fi.. pe .șese luni 

6 fi., pc trei luni 3 fi.
Pentru România și străinătate: 

Pe unu anu 40 franci. pe ș6s« 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se p ren uni e r ă hi tote ofi
ciale poștale din întru și din 

afarâ. și la dd. colectori.
AbODajnentQln pentru Brașovo: 

la administ rațiune. piața mare 
Nr. 22. etagiuiu 1. : pe unu anu 
10 ti., pe ș6se luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 or. Cu dusu lu în 
casă: Pe unu anii 12 fl.. pe 
șese luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
Unu escmplară 5 cr. v. a. seu 

16 bani.
Atâtii abonam ante lo câtă și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 35. Brașovii, Mercurî, 17 (29) Februarie 1888.

Brașov» 16 Februarie, 1888.
Precum amu arătat» în revista, 

de erî. toile tiszaiste tăcuseră mare 
^oomotu din incidentală procesu
lui intentată de eătră procurorii u 
din Viena redactorului toiei poli
tice săptămânale ..Parlamentar 11, 
lir Zivnv. Acesta fusese acusatft, 
precum seim». pentru crima de 
înaltă trădare din causă ca ar li 
unu ..agitatorii panslavistii’. Atata 
număr le-a trebuită toilor» dm 
Pesta, pentru ca să strige ca din 
onra serpelui, că monarclua este 
Amenințată de „panslavismu‘ ?! de 
„panrusismiV. Nu era mse des
tulă cu atâta. Casulă lui Zrvny 
trebuia se le servescă si ca mijloc 
de suspitimiare a manitestațiuniloi u 
celoru mai nouă naționale eșite din 
sîimlu Croatiloră și alu Slovacilor» 
si așa declarară „Nemzet4 cu „P. 
jLlovd41 că Strossmaver și aderenții 
lui Hurban își fierb» păsatul u totu 
în aceeași olă cu ..agitatorulu“ 
Zivnv. .

Tn cele din urmă. esclama 
P Llovd-4 cu multă erntasă - 

îi se voră deschide ochii și celoru 
din Viena. Era sigură foia un- 
ourescă. că periculosul» agitatorii 
nanslavistă" va fi condamnat» și 
pedepsită cu totă asprimea

Se vede inse că cei dm \ lena 
nu s’au spăriatu nicidecum de 
strigătulu de alarma alu toiloiu 
tiszaiste. Ei cugetă mai rece și 
mai liniștit» și, cu tote ca misii 
mulțumiți c.u guvernul» laatte, 
nu vedu pericole unde nu suntu. 
nu se spariă de. totă umbra, ci 
mai tină contă si de faptele și 
împrejurările reale. A sttelu jurații 
din Viena au pronunțatu tmuiei- 
dictă, în urma căruia multa pri- 
mejdiosulă ..agitatorii panslavistii 
fii achitata.

Procuroriilă 
Zivnv. că prin 
vocă’ pericole in contra statului, 
propagândă unitatea religionara 
li limbistică a Slavilor», tre
cerea loră la ortodoxia și mve- 
tarea limbei rusesc!, l-a imputata 
că are abonați în Rusia, ca pri- 
mesce dela o societate de binefacere 
rusescă chiar subvențiuni și ca sta 
în legătură cu panslayiștn.

Zivnv declară, ca elu lupta 
pentru uniunea culturala a > a- 
viloră. nu pentru uniunea lorii po
litică si că na încetată a h pa
triotă bună austriacă, tocmai așa 
precum nu greșesc» Nemții libe
rali contra patriotismului prin a- 
ceea. că susțină solidaritatea nil- 
tm-ală cu conaționalii lom dm 
Germania. Pentru ca are abonați 
•m Rusia. nu urmeză, ca sta in 
serviciul» rnsescă. căci atunci ar 
trebui se lift declarații și de ins
trumentă alu Germaniei, deorece 
,,re si acolo abonați: mai departe 
im i‘ se pote imputa ca unu actu 
nepatriotică că are c.onecsiimr c.u 
reuniunea de binefacere slava> după 

de esempiu episcopul» Stioss 
maver este chiar membru ono
rarii alii acestei reuniuni.

Dovedile aduse de cătra pro- 
«mroră n’au fost de ajunsa spre 
3 convinge pe .juriu despre aceea 
că Zivnv ar amenința statul» și

a imputata Im 
scrierile sale pro-

așa au răspunsă la întrebarea, 
decă este seu nu unu „agitator» 
panslavist”, în modă negativii.

Amă amintita aici momentele 
principale ale procesului din vorbă, 
pentru ca și cetitorii iluștrii să 
aibă o ideiă. despre elu.

In legătură cu acesta procesă 
s’a încinsă in Austria și o discu- 
siune publicistică privitore la pretin
sele scopuri ale „panslavismului."

„Ună pansla vismă politică44 
scrie „Politik44 din Praga - „în 
sensul», care vor» să i’lu dea ad
versarii slavismului nici nu esistă, 
De-o uniune politică a tnturoră 
Slavilor» spre detrimentul» Au
striei n’a fostă vorbă, niciodată 
între noi/

„Nici că se va ivi vreodată.44, 
adauge numita foia, „unii pansla- 
vismă politică, decă ministeriului 
Taaffe se va nisui în spiritul» me- 
sagiului împărătesc» dela 1879 a 
realisa egala îndreptățire a tutu
rora popărelorii monarchiei.44

Etă der în puține cuvinte me
todul» celă mai ușorii de a de- 
lătura pericululii „panslavismului14. 
De ce nu voiescă se-lu practice 
și politicii din Peșta față cu Croații 
și cu Slovacii ?

Atunci ar fi de prisosii irita- 
țiuiiea, la care se supună publi
ciștii unguri, când față cu cele 
mai neînsemnate evenimente îșî 
sară din piele și voră se fiă sal
vatorii monarchiei.

Pentru ce s’a făcută Hnrbaiiă „agitatoră" ?
„Budapesti Hirlap44 publică des

crierea unei visite făcute lui Hur
ban din partea unui particulară, 
care, din conversația avută, cu Hur
ban povestesce între altele urmă- 
torele:

.Hurban a vorbită între altele și 
despre causa ce l a făcută pe elu „pan- 
slavistă." Elă spuse, că pe când era 
studentă alu liceului din Pojună pană în 
a VIT-a classă a fostă eu cele mai bune 
sentimente ungurescl. a fostă unulă din
tre acei studențl, cari decopiau diarulă 
redigeată de Kossuth. Tînăriilu lui sti- 
fletu însă a iubită pe Ștefană Szechenyi 
cu totu fanatismulă. In societatea lite
rară slovacă, ce se înființase atunci sub 
președinta teologului Star, pe lângă tote 
ademenirile ce neîntreruptă i-se filceau. 
elu n’a. voită se între, ba încă despre- 
țuia pe Zaborszky. care locuia cu elu 
într o casă și care era ună membru ac
tivă alu acestei societăți.

„Odată însă, pe când elu se preum
bla cu Zaborszky pe țărmurii Dunărei, 
câțiva studențl începură să-i batjocurescă. 
ba chiar se-i insulte. Acostă accidentai 
neînsemnată a fostă hotărîtoră pentru 
întregă vieța lui. In aceea di a scrisă 
o poesiă slovacă, pe care în dina, nrmă- 
tore a dat’o lui Stur. a intrată în socie
tate și de atunci, cil sabia și cu pena, 
elă a fostă celă mai înverșunată ante- 
luptătoru ală propagandei panslaviste în 
Ungaria/

„Kolozsvâr14 dela 24 Febru
arie reproducendi'i acesta accident 
din vieța lui Hurban, ijice în- 
tr’unua articula publicată pe pagina 
primă :

„Așa s’a întâmplată; din acestă causă 
s’a făcută Hurban inimiculu plină de 

ură .și de amărăciune ală rassei maghiare, 
stricândă pretutindenea și în tote unde 
numai a putută strica; s’a făcută ini
mică din causă că 1’a.u batjocurită și 
I au insultată, tiindă că era de naționa
litate slovacă."

„Vorbirea lui Hurban nu motiveză. 
nu-lă mântuesce pe elă nici câtuși de 
puțină de faptele lui pecătdse. der fără 
îndoelă cuprindă în sine o admoniare, 
o mare învățătură, ce ar trebui se stră
bată în inima fiă-cărui Maghiară.

„Durere: și astădl este lățită datina, 
că ne batemă .jocă de cei de altă rassă, 
din causa naționalității loră. Intr’ună 
locu Slovacii, în altă locă Serbii și Cro
ații, în Ardeală însă Românii wlese.-orl 
simții inte»ipi>iați din nepricepere cu cu
vinte de batjocură. Ore pe câți din cei 
ce s’au apropiată de noi, pe câți prie
tini i-a înspăimântată pănă acum acestă 
duritate!

..Persecuția se începe deja în scolă, 
unde — din causa păcătosei treceri cu 
vederea a învățătorului — copilulil de 
Românii, de esemplil, pre adeseori este 
ținta spre, care necurmată se îndreptă bom
bardările con școlar ilară săi. Și pe când 
ar ti putută deja să ni-se întărescă. și 
noue molele capului, încă nici atunci nu 
preyctămii a lovi cm eâtc-imă cuventu vă
tămătorii, cu câte-o pișcătură umilitdre pe 
copilului roinânu, slovacă e.tc.

„Esemplulu lui Hurbanu. că cineva, 
fiă în etatea Ini de copilă ori de băr

bații î.șl întdree fața de cătră Maghia- 
rulu cehi batjocoritorii, încă și astădl se 
repetă neîncetată. Și nu avemu destulă 
sentimentă pentru a cuuosce, că prin a- 
cestă duritate vătăniătore none înși-ne 
ne stricămu, pe noi înși-ne ne slăbimă. 
Nuavemă sentimentul ă pentru a cuuosce, 
că cine batjoeuresce fără socotelă pe al- 
tulă din causa naționalității sale, acela 
sprijinesce o tendință anti-maghiară. pen- 
tru-că pe cea mai eficace cale posibilă 
consolideză pe inimicii rassei udstre.

.învățători hi scolă! Maghiari în so
cietate ! Cetiți cum s’a făcută Hurban 
„panslavistii11. Și cugetați-vă, că totă cu- 
ventulu de batjocură tăcută prețuesce a- 
t-âta, ca și cum ați da dece florini pe 
sema „kulturegylet“-ulm. Și totă cuven- 
tulă de batjocură rostită strică mai mult 
decâtă ați sci voi folosi patriei chiar si 
cu cele tnai frumose trase!11

Maghiarisarea în Secuime.
Dintre Secuime-Afoldova. Febr. 1888.

Rîitlu Trotușă isvorăsee din mar
ginea resăritenă a Secuimei, curge cam 
spre răsărită și trece în România. Aprope 
de fântâna acestui rîu e situată comuna 
Lunca de susă, apoi Lunca de mijlocii. 
Ambele să locuite — cu escepțiunea a 
vr’o 20 familii române —numai de Ciangăi, 
în numără de peste 32(X) suflete. Mai 
josu pe acestă vale e situată, comuna 
Ghimeșă-Făgetă, după care urmeză Ghi- 
me.șulu, numită de poporă Șianță, lângă 
vamă, care erășl este locuită de Ciangăi 
și Secui. Eu rnfi voiu ocupa de astă- 
dată cu descrierea comunei Glumeșu- 
Făgetă în care maioritatea locuitorilor» 
simtă Român .

Se află în acestă comună aprope 
300 familii române și vre-o 120 familii 
de Ciangăi. Românii au o biserică, nu 
mare, der corespundetore, din materială 
solidă. Asemenea au o școlă corfis- 
punc}ătore, edificată în 1873, după plană. 
Der daună că Românii, conduși de sim- 
ț.ulfl frățietății, la edificarea școlei au 

primită ceva ajutoră și dela Ciangăii 
aflători în acestă comună. Au primită 
adecă dela Ciangăi bagatelulu ajutoră 
de vr’o 50 fl. și câte-va dile de lucru. 
Românii înse au spesată sute de florini 
și sute de dile de lucru și totuși acuma 
Ciangăii țină a fi egali în dreptă cu 
Românii, pretindeudil ca. băieții loră să 
fiă instruițl din tote obiectele ciangă- 
lăesce. Acesta este ună mare peri culă 
pentru esistența națională, a Româniloru. 
cari simtă deja și acum forte maghia- 
risațl. Bătrânii sein ce i dreptă cu toții 
bhie românesce, der din generațiimea 
mai tînără, 30—50 ani de etate, se află 
unii, cari abia decă pricepi! românesce 
er între tinerime o mare parte nu scie 
niniică românesce.

Portulă la toți, și la Ciangăi, ll-e 
românescă. Copii de școlă între 6—12 
ani suntă 186. Școla o cerceteză 54 Ro
mâni și vr’o 16 Ciangăi. Ciangăii au totă 
cerută ca statuii! să edifice aici o .școlă, 
der ll-s’a răspunsă, că nu-să parale. Acum 
11-a promisă „Kulturegylet“-ulă și spe- 
reză că la. veră se voră si apuca de 
lucru.

Iu fața acestui perictllă adencă sim
țită, Româmloră de aici li-ară trebui, 
nu ună învețătoră, și încă și acela se 
fiă silită a’șl perde timpulfi cu Ciangăii, 
ci celă puțină doi învățători buni, cari 
vîrîndă în tinerime simțăminte națio
nali, se-i învețe cundscerea și prețuirea 
limbei materne mai pre susă de tote. 
Der poporală e seracil. abia pote trăi de 
pe o di pe alta, de unde se mai pdtă 
plăti și doi învățători ’? Rămâne in sar
cina celoră eompetenți ca să se cugete 
cu seriositate asupra nujloceloră de vin
decare.

La magliiarisarea Româniloră forte 
multă contribue căsătoriele mixte, căci 
decă tină june română ia în căsătoria o 
jună de Ciangău, acesta nesciind româ
nesce — copiii și-i cresce în limba ma
ghiară; ba sciindă membru familiei ro
mânesc!, în carea s’a vîrîtă ea, toți un- 
guresce, cu timpukl limba română 
devine esclusă din acea familia. Totă 
așa se uitemplă și decă o jună română 
se mărită după ună .june ciangău, căci 
se face ciangoică eu trupă și sufletu 
Așa deră în ambe cașurile dauna e nu
mai a nostră.

Ei nu cunoscu deosebire între Ro
mână și Unguri!, ba tiindu-le și portulă 
comun, căsătoriile mixte — spre mai marea 
nostră daună — să forte dese. Fetele 
române se mărită bueurosă după Ciangăi, 
er unii dintre bărbați au începută a se 
cere se frecă la romano-catolicismă, a- 
decă să se facă unguri.

Mai amintescu în legătură cu acesta, 
că „Kulturegyletu-ulă a înființată o pa- 
rochiă reformată. în Ciucă-Szereda. ală 
cărei preot.» ne-a. și cercetată deja. De 
însemnată e, că până în presinte o ast
fel» de parochiă nn a esistatft în întregă 
com. Ciucului și e temă, că decă noi vom 
fi totă așa indiferenți ca pănă acum, decă 
nu vomă procede a lumina poporală și 
a-i inspira simțeminte naționali, nefiindu-i 
permisă trecerea dela ritulă greco-cath. 
la celu rom.-cath.. mulțl pdte voră trece 
la calvinismil.

Ne treime școli naționale și condu
cători conscii de chiămarea Ioni. Nu
mai astfelă putem» fi salvați.

Cu altă ocasinne ve voiu raporta des
pre Românii, cari locuescft spre miadădi 
dela. Ghime.șă. dealungulft graniței Mol
dovă.

Moțulu celu tinerii.
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SCIRILE DILE1.
Unu preoții harnica e o neprețuita 

comoră pentru o comună. Părintele Ionii 
Hamsea din Reșnorii. abia de opttt luni 
preotă acolo, a începută să dea frumose 
dovedi despre vrednicia și energia sa. 
A isbutită se înființeze ună corii de peste 
30 de plugari și Dumineca trecută a și 
cântată în nouă și frumosa biserică a Ro- 
mâniloră reșuovenl. E cu neputință să se 
dea deplină espresiune bucuriei poporului 
care la audulă corului a fostă mișcată 
pănă la lacrăml.

Felicitămă pe tînărulă preotă și’i 
dorinul succese și în alte întreprinderi 
salutare pentru credincioșii săi.

♦* *
După ultimele adeveriri din partea 

poliției din Sighișdra. în decursulă epide
miei de tifiisii s’au bolnăvită 107 persone, 
dintre care 26 s’au însănătoșată. 10 au 
nutrită și 71 erau la 9 (21) Februarie 
încă în tratare medicală. Boia e în de- 
crescere.

* >=
Cu privire la jăfitirea poștei din 

Praidii, cu care ocasiune ună gendarmă 
a fostă omorîtă, se comunică, că cerce
tarea a avută ca urmare arestarea visi- 
tiului. care fugise dela loculă unde s’a 
comisă furtulă și omorulă, și făcuse a- 
rătare autorității. S’a dovedită adecă, 
că visitiulu poștei a fugită din grupulă 
jăfuitoriloră ucigași, cu cari se vede că 
era de mai nainte înțelesă. Făptuitorii 
au fostă prinși lângă Reghinulă săsescă.

Adunarea generală constituantă 
a reuniunei femeiloni române din Aradn șl 

provincia.

Precum ați anunțată și D-Vostră 
d-le Red. în colonele veteranei nostre 
„Gazeteu, întru adeverii s’a și întâmplată ; 
anume la 9 (21) Februariu s’a ținută aici 
în Aradu adunarea generală constituantă 
a reuniunei femeii oră române din Aradă 
și provinciă.

Deși s’au scrisă multe, mai alesă în 
vTril>unau, din partea unora în contra 
comitetului și a reuniunei, cu tot.e a- 
ceste — post tot discrimina reritm — reu
niunea femeiloră române din Aradă și 
provincia, cu ajutoridă lui D-<)eu și a 
omenii oră de bine, este astădl pusă în 
viață pe base solide, și anume cu o în
suflețire ce ni-se pare că prevestesce a- 
propiarea unei ere mai fericite. —

La 10 ore a. m. în biserica nostră 
catedrală a fostă invocarea Spiritului sânt, 
în presența unei frumose cununi com
pusă din fruntea femeiloră române din 
Aradă și provincia.

încă nu erau 10’,’2 bre a. m., când 
sala cea spațiosă a seminariului cuprin
dea între frumoși ztigrăviții săi păreți ca 
la 160 de dame și totă pe ațâți domni.

In fața acestui publică alesă, preșe
dinta interimală a reuniunei dec-hiară a

dunarea generală constituantă de des
chisă.

Atunci Revrdss. domnă vicariu epis- 
copescă Ieroteiu Beleșiu propuse și a- 
dunarea primi cu aclamațiune. ca o de- 
putațiune să învite la adunare pe Uus- 
tritatea S’a Prea Sânțitulă d-nă Episcopă 
diecesană, Ioană Mefiană, ca pe patro- 
nulă reuniunei; și pănă atunci se sus
penda ședința.

Bărbatulă dorită, capulă tuturora în- 
treprinderiloră nostre salutare de cultură, 
se presența în adunare copleșită de unu 
viforă de aplause. ce nu voiau se mai 
înceteze.

Redeschidendu-se ședința . adunarea 
generală aclamă ca presidentă ad. boc 
totă pe d-na presidentă a comitetului in
terimală Hermina P. Desseanu. -

Atunci Inaltulă prelată, cunoscendă 
momentuositatea sublimă a adiuiărei, cu 
față veselă și cu tonă însuflețitoru pro
nunță următomlă importantă discursă 
pe care — fiind-că are să treacă în ana
lele istoriei — am onore a Vi-lă alătura 
spre publicare :

„Onorată adunare generală! Midtă 
stimateloră Domne și Domni!

Fiindă invitată a participa și eu la 
acestă onorabilă întrunire, am venită cu 
plăcere și în mijloculă D-vostră, precum 
am mersă în totă loculă unde a fostă 
trebuință de presența și conlucrarea mea 
pentru promovarea intereseloră nostre 
culturali. Deci ve salută și eu cu bu
curia, Ddmueloru și Domniloru. văden- 
du-vfi în numără așa mare întruniți spre 
tină scopă atâtă de fiumosă și măreță, 
cum este și acela ală reuniunei acesteia, 
dorindu din sufletă. ca cerulă să vă bine- 
cuvinte cu vieță cât. mai îndelungată și 
cu resultate câtă mai bogate în aseme
nea întreprinderi salutare.

Precum .scițl, Domneloră și Domni- 
loră, una di» cele mai mărețe idei ale 
timpului nostru este și ideia. associațiu- 
nei. a întrunirei mai multoru puterllspre 
ajungerea unui scopă comună, bună și 
folositoră. ce nu s’ar putea ajunge prin 
puteri despărțite. De aceea și cele mai 
culte națiuni și popbre din lume au în
trebuințată cu multă însuflețire acâstă 
ideeă, practic ându-o cu mare folosă pe 
tote terenele; și totă de aceea toți câți 
au îmbrățoșată acea idee progreseze fru- 
mosă în tote privințele.

Voindă și noi a ne folosi de acea 
ideiă măreță a associațiunei, și anume 
dorindă și damele române din Aradu a 
se constitui într’o associațiune spre ună 
scopă măreță. încă la 31 lanuariu 1884 
s’au întrunită într’o conferință convocată 
prin mine, și ținută sub presidiul meu, spre 
a pune fundamentul» unui măreță mo- 
numentă, pentru înaintarea neamului 
nostru adecă pentru înființarea unei 
scdle române de fetițe în Aradă.

In acea conferință s'a pusă, Dom- 
, neloru și Domniloră. basa acestei intru- 

nirl, atunci șl-a alesă adunarea comite- 
tulă și pe ceilalți funcționali ai ei. și 
totă atunci a și dată comitetului însăr
cinarea de a elabora ună proiectă de 
statute, și apoi a-lă supune altei confe
rințe spre pertractare .și staverire defi
nitivă.

Conformă acestei însărcinări comi- 
tetulă a și prelucrată proiectulă de sta
tute, și supunendu-lă spre pertractare și 
staverire finală unei a doua conferințe 
convocată pe 29 Martie 1884. acea con
ferință staverindă definitivă statutele a 
autorisată de nou pe comitetulă ei se 
facă cele de lipsă pentru întărirea ace- 
loră statute, ca așa reuniunea se se pdtă 
constitui definitivă și să-și începă acti
vitatea.

Iu urma acestei a doua auctorisărl 
comitetulă avendu în vedere, că scopulă 
reuniunei espusă în statute este înfiin
țarea unei scdle române ortodoxe de 
fetițe puse sub scutulă bisericei orto
doxe române, mai nainte de tote a peti- 
ționată la consistorulă nostru de aici, 
pentru întărirea statuteloră în totă cu- 
prinsulă loră.

Aici aflu de bine a observa, că în 
contra acelei prime petiționari la con- 
sistoriu n’a făcută nimeni nici cea mai 
mică escepținne.

Ajungendu astfelă statutele la con
sistorial, și credendă consitoriulă că n’ar 
fi competinte a se pronuncia și asupra 
acelei părți din statute, ce se refere la 
recimdscerea reuniunei ca persdnă ju
ridică, a. avisată pe comitetă să esope- 
reze mai întâiu la înaltulă ministeriu re- 
cundscerea reuniunei ca atare, și apoi 
după aceea să se reîntorcă de nou că
tră biserică pentru acordarea dreptului 
de a înființa o scdlă confesională, și 
pentru regularea referințeloră dintre bi
serică și reuniune.

Așa s’a și întâmplată, căci după ce 
s’a recunoscută reuniunea de atare din 
partea înaltului Ministeriu. comitetulă s'a 
reîntorsă de nou cătră Consistoriu. pen
tru îndreptățirea de a înființa o șcdlă 
confesională și penti-u regularea referin- 
țeloră dintre biserică și reuniune.

Credă. că .și Onorata adunare va 
înțelege, că după-ce reuniunea în statu
tele ei aprobate, și de Inaltulă Ministeriu, 
a adoptată de scopă alu ei înființarea 
unei școli confessionale sub scutulă bi
sericei nostre : biserica încă era în drept 
a-șl precisa condițiunele, sub cari ar pu
tea concede acelei reuniuni o asemenea 
șcdlă confessională. Astfelă a ajunsă a 
se staveri referințele dintre biserică și 
reuniune.

Pe când ne bucuramă cu toții, că 
acestă reuniune s’a pusă sub scutulă bi
sericei nostre naționale, sub scutulă a- 
celei biserici, care fii pururea și scutulă 
părințiloră și străbunilora noștri, pe când 
credeamă, că abia va fi mai esistândă în 
părțile nostre o reuniune mai bine ocro

tită, și speramă a înființa câtă mai < u- 
rendă șcdlă de fetițe atâtă de necesară 
în aceste părți, mai alesă că și consisto- 
riulă nostru, de trei ani înedee, în totă 
anulă a indjisă în bugetulă său câte o 
miiă florenl pentru aceea șcdlă , ceea ce 
represinta ună capitală aprope de die- 
ce-orl mai mare ca acela ală reuniunei, 
pe atunci cu durere am observată, că 
s’au ridicată și voci de nemulțămire con
tra suplementului adnexată la statute, 
prin (tare se reguleză referințele dintre 
biserică și reuniune. —

Se pote că acele nemulțămirl voră 
fi provenită din presupunerea, că bi
serica ar fi intenționândă a octroa reu
niunei suplimentul^ amintită; eu însă 
potă asigura pe onorata adunare gene
rală, că din partea bisericei nu numai nu 
esistă o astfelă fie intențiune , ci tocmai 
din contră, decă onorata adunare gene
rală ar afla de bine a face careva mo
dificări în acelă suplimentă, să fiă con
vinsă, că din partea bisericei va întâm
pina totă bunăvoința. în tote nisuințele 
și dorințele sale cele bune, ca astfelă 
să se pdtă ajunge câtă mai curendu sco
pulă măreță ce urmărimă, printr’o înțe
lepți și armonică conlucrare, conformă 
dragostei evangelice.

Și decă invitată de D-vdstră am 
luată cuventulă în acestă adunare, — 
după ce atinsei» pe scurtă istoricule a- 
cestei reuniuni, aflu de bine totodată a 
dechiara, că nu aparține bisericei a al
tera drepturile cuiva, seu a împiedeca 
pe cineva întru ajungerea scopuriloră 
bune și salutare, ci din contră, biserica 
este chiămată a da totă sprijinulă și 
conlucrarea pentru realisarea scopuriloră 
mântuitor» ale omenimei.

După ce înse este faptă, că scopu
rile mari se potă realisa numai prin con
lucrarea tuturora factoriloră cliiămațl, 
în buna înțelegere și dragoste frățescă: 
astfelă spre a se delătura și cea mai 
mică umbră, de nemulțămire, dechiară, 
că dorința mea ca patronă ală acestei 
reuniuni, der și ca Archiereu, este, ca 
reuniunea se se consritue acum numai 
pe basa statuteloră aprobate de înaltulă 
guvernă.

După acestea reeomandându-vă pace, 
dragoste, și bună înțelegere, de «rari a- 
vemă trebuință în tot.e lucrările nostre, 
și împlorândă de nou binecuvântarea ce
riului asupra D-vdstre .și asupra lucră- 
riloră D-vdstre. — Vă poftescă a. continua 
lucrările D-vdstre. după ce d-na presidentă 
a dechiarată adunarea generală consti
tuantă a reuniunei femeiloră române din 
Aradă si provincia, de deschisă.u

Aplause sgomotose și îndelungate 
a întâmpinată frumosa vorbire a. înal
tului prelată, âr adunarea, decise în tma- 
nimitate, ca acelă discursă sâ între la 
protocolă din cuvântă în cuvântă.

___________ 'Va urma.)

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(1)

Chiuituri seu hori de jocu
de. prin Clriw. culese do loanti Borta tiu ’mv. 

în Tolgieșiu.

De-așu trăi câtă petra’n viiă 
Nu iau fată cu moșia 
Se'ml poruncesc» ea mie; 
Ci ml-oiu lua una săracă 
Numai ochii ei se-ml placă.

*
*

Trecuiu valea mortă de sete, 
Mă’ntelnii cu doue fete, 
Fetele cu pantlicl nonă 
Țucu-mi-le pe-amendouâ, 
Și pe una totdeuna, 
Er pe una câte-odată 
Să nu fiă supărată.

♦
♦ ♦

Am unu drăguță câtu unu iedu 
Când îlu scapă in erbă-lă perdu; 
Pare’ml bine că-i ș'așa 
Că sare câte-o vâlcea.

* *
Dis’o maica cătră mine:

Lasă ulițele, câne !
De maica n’am ascultată, 
Nici bine nu ml-a umblată. 
Că câte maica ml-o spusă 
Tote ia. spate le-am pusă.

Râu-i omului atunci
Când îșl dă boii pe junei, 
Și fetele după slugi.

De-i fata câtă de găzdacă 
N'are destre numa-o vacă. 
Numa-o vacă șl-o junincă 
Cu cea vacă se îmbracă, 
De junincă’.șl ia oglindă 
Totu se cată și se strîmbă 
Să vedă câtu-i fie mândră.

♦ *
Fetele de pe la noi 
Facă-le Duinnerjeu oi
Și pe mine păcurară 
Să ședă eu ele pe deală.

*
Semena-ml-așă busuiocu, 
Da mă temă ca’ntinde locă 
La bădița pîngă clopă; 
Sămena-ml-așă tămăiță.

Da mâ temă c'a'ntinde viță
La bădița pe uliță.

♦
Șl f

De-aiu fi mândră de Română 
Pune-țl-așă gurița’n sînu, 
Dâr nu ești de legea, mea, 
Ne-amă iubi, der n’omu putea.

$
0

Biue’i stă lelii gătată
Totu cu haine dela șetră,
Der mai bine i-ar ședâ
Când Je-ar fi făcută ea;
Nu’să de mâna ei făcute,
Ci’să luate pe băncuțe.
Sâracile șetrele
Cum îmbracă fetele, 
De n’ar fi armenă cu șetră 
N’ai vede fată’nbrăc.ată.

« *
Susu-i ceriulă de pămentă 
Fete ca la noi nu suntu, 
Ba deu suntă și pe-alte sate 
Da’sft cu gurile căscate.
Cu cămeși păcurărescl
Cu pole de sacă de pescl.

Strigături poporale
din Câmpia Transilvaniei, culese de A. IM, inv.

Multă mâ’ntrebă thinda rară
Doru-inie de badea eră ;
Dâr mie cum să nu’ml fie
Că’să singură și pustiă.
Muntele-i munte de petră
Totă doresce câte-odată, 
Deră eu. sufletă de omă.
Cum n’așă ave nici ună doră ?

»
* ♦

Voiă bună câte-odată, 
Nu potă fi totă supărată : 
Voiă bună când și când 
Nu potă umbla totă plângendă ;
Dela gură voiă bună.
La inimă glotă și tină,
Dela gură voiă-ml facă 
Din inimă plângă și tacă.

Lasă-me maică să dorină
Că nu mi-i da după domnă. 
Că’să copilă de Română 
Nu mi-i da dup’ună străină.
Lasă-mâ măicuța mea
Să ședă eu cu cine-oiu vrea
Că rușine nu’i ave.
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Intemplări diferite.

încercare de sinucidere. In Clușiu 
sări în săptămâna trecută vendătorulă 
de covrigi cu sare Franz Jan în Some
șul ti mică cu intențiunea de a se sinu
cide. O calfă de morarO l'a scosă din 
apă încă viu.

Lupii impușcatu. Sâmbătă sera pe 
la o’ , ore vănătorulu Ionti Silea din 
Cârstiană a împușcat la capătulfi uliții ce 
duce spre pădurea Cârstianului untî lupă 
frumoșii și bine nutrită.

Sinucidere. Din Șimlenlă Silvaniei 
se comunică, că mediculă de acolo Dr. 
Kopp s'a împușcată. Cum se vorbesce, 
nenoroc-itulă avea să lupte în tiinpulă 
din urmă cu perplexități materiale.

Incendiare. Femea OpraAndreiu din 
Cliezdi-Oșorheiu se înamora în soldatulă 
Iuliu Kovacl. care însă nu voia să scie 
de bătrânica Opra. Acesta afla că Ko
vacl umblă să câștige dragostea Măriei 
B. Ca să’șl răsbune pe acesta, se furișa 
Opra în odaia Măriei B., puse cărbuni 
aprinși în lada cu rufe a acesteia și. ca 
se fiă sigură de succesulă punerei fo
cului. arunca pe deasupra și lampa cu 
petroleu. Din norocire Maria B. se 
întorse curendu acasă și cu ajutorată ve- 
ciniloră stinse foculă. Opra e arestată.

Dela poliții. ErI sera s’a găsită la 
berăria orășenescă de aci o broșe. Pă
gubașa pote întreba la căpitănatulu oră
șenescă.

Concertulu d-lui C. Georgescu
Duminecă sera s’a dată concertulu 

d-lui Constantină Georgescu după pro- 
gramulă anunțată.

înainte de t6te e necesarii să ac- 
eentuămă, că d-lă Georgescu n’a venită 
aci cu pretențiunl de artiștii, dovadă că 
densulu merge se mai facă încă studii 
mustrate. Din contră, a venită aci ca unu 
modestă cântăreță, care în dramulă său 
spre Milană, unde vrea se’șl continue 
studiele, dă prin orașele cu poporațiune 
română câte o producțiune spre a’șl pute 
câștiga atâta câtă să’ntempine cheltuelile 
cele mai urgente, fiindă avisatu numai 
la mijlocele sale proprii.

Acesta a înțeles’o partea cea mai 
mare din publiculă română, și o spu- 
nemu cu mare bucuria, chiară și pu
bliculă neromână afară de vre.-o câțl-va, 
— cari nu erau informați despre sco - 
pulă concertului și de aceea nici 
n’a pretinsă dela unu elevii încă o deo
sebită prestațiune artistică. D-nulă ge
nerală de Pokay, de esemplu, i-a trans
misă tînărului cântăreță feEcitările sale, 
recunoscendu-i talentulă de a pută de
veni ună bună cântăreții și urându’i în 
acestă sensă.

Mărturisimă, că a surprinsă forte 
neplăcută pe toți binevoitorii tânărului 
eântărețu, vădendă strania oposițiune ce 
s’a făcută dintr’o parte modestei sale

Lasă^me măicuță’n pace
Se ședu eu cu cine’ml place, 
Că rușine nu țl-oiu face,
De țf-a fostă dragă lumea
La urîtă nu mă’ndemna ;
Uritulă și traiulu reu
Te duce la făgădău, 
Dragostea și traiulu bună 
Te întorce de pe drumu.

■
* £

Du-mă Domne de p’aici 
Unde-i dilele mai mici,
Că pe aici s’au mărită 
Si dmenu s’au răit.ă.

♦
+ *

Badea negru ca corbulă 
Dragu’ml-e ca sufletulă, 
Badea-i albă ca laptele 
Mândra ’ntdrce spatele.
Bădița celu albineță,
E ca grâulă săcărețu
Hă duci în tergu n’are preță, 
Der bădița negriciosă
E ca grâulă celă frumosă.

„Marițo cu ochii verc|l“.
Cântecă poporală din Săcele, culesă din gura 

poporului de I>. Doyirrhi.
I.

FrunduEță bobuleță (
Marițo cu ochii verdl, j 

întreprinderi, după ce denstilă n’a ve
nită aici să concureze pe nimeni și după 
ce, spre a’șl pute desvolta talentulă său 
încă prin studiu, avea uevoiă| de ajutoră 
și de încuragiare.

Vorbuidă de concertă, bucata din- 
tâiu. „Page, Ecuyer, Capitaiifr e o scenă 
lirică forte grea, pentru a căreia esecti- 
tare se cere multă studiu. Pote că vomă 
ave ocasiune se-lă putemă audi pe d-lă 
Georgescu multă mai bine după vr’lină 
ană doi de studiu la conservatoră. „Ro
manța Toreadoruluiu din opera Carmen 
a esecutat’o mai bine, er romanța „Vor- 
rei morire“ de Tosti a cântat’o forte bine 
secerândă aplausele publicului. „Pe va- 
lulă măriri și „Dauțulă iubitei mele“ 
le-a cântată de asemenea cu multă suc- 
cesă. Se vedea că le simte mai bine, 
căci aceste două bucăți din urmă suntă 
composițiunl ale d-sale și precum aflămă 
mai mulțl dintre auditori și-au espri- 
mată dorința de a și-le pute procura.

D-lă Frank, pianistă escelentă, care 
a acompaniată pe piană pe d-lă Geor
gescu, merită totă recunoștința, mai 
alesă că l’a acompaniată gratuită și i-a 
pusă totă gratuită și pianulu la dispo- 
sițiune. D-lă Krause e ună distinsă vio- 
linistă, care a și fostă viu aplaudată de 
publică pentru escelentele sale esecu- 
țiunl.

La concertă a luată parte nume
roșii pubhcă, cum rare-orl se vede la 
astfelă de întreprinderi.

Ca inclieiare mai spunemu, că d-lă 
Georgescu e angajată de ună impre
sarul în corulă seu pe timpulu câtă va 
sta la Mila.uă, avendă acesta a’i da t6tă 
întreținerea cât timp va sta la conserva
toră, 6r după terminarea studieloră, ve
nitele de pe ună ană să fiă ale impre- 
sariului.

îi dorimă cele mai frumdse succese.

Ateneulu românii din Bucurescl.
l’rograinn eonferințelorii publice pe an. 188S:

Duminecă 14 Februarie: D. C. Esarcu : 
Discursulă de deschidere. D. A. Odo- 
bcseu: Edificiele rotunde și pătrate cu 
dom circulară. Edificiulă Ateneului.

Duminecă ăl Februarie: D. Gr. To- 
cilescu: Luptele partideloru din trecută.

■Joi 35 Februarie: D. Taclie lovesc,u 
Despre credință

Duminecă 38 Februarie: D. Ionescu 
Gion: Entusiasmulă în trecuta genera- 
țiune.

Joi 3 Martie: D. Al. Djuiara: Re- 
presentațiunea minoritățiloră.

Duminecă l> Martie: D. Gr. Laho- 
vary: Crim inalii la diferitele popore.

Joi 10 Martie: D. V. Laskar: Socia- 
lismulă de Stată.

Duminecă 13 Martie: D. B. Ștcfă- 
nescu dela Vraneea: Calitățile și defec
tele țăranului română.

Joi 17 Martie: D. Gr. Mania: Ron- 
sard și epoca lui.

Duminecă 30 Martie: D. dr. N. Ga- 
roflid: Hypnotismulă, sugestiunea hyp- 
notică din punctulu de vedere ală șciin- 
ței și ală legiloră.

Vin’ puiule vin’.
Ficiorului se nu’i crecll

Vin’ puiule vin’, 
Că feeioru-i mare câne ( 
Vine sera pe la tine )

Vin’ puiule vin’.,
Pănă te dă de rușine,

Vin’ puiule vin’.

II.
Fotă verde ș’o lălea, 
Vin’ bădițo de me ia!
Eu înândruțo-atuncl te-oiu lua, 
Când mă-ta nil-a niunera 
Iarba de pe nouă lunci 
Și frunda din patru nuci.

III.
Ea țl-a număra atunci, 
Când-a face plopuhî nuci 
Și răchita mere dulci.
Că n’are nici trei parale 
Să-mi taie plopulă din cale, 
Să pună punte peste mare. 
Să-mi trecă Iorgu călare.

rv
Pe malulă Seretului 
Paște calulă Iorgului:

Joi 34 Martie: D. Ștefană C. Mi
tul ilescu : A fi și a părea.

Duminecă 37 Martie: D. C. C. Do- 
brescu : Haiducii.

Joi 31 Martie: D. lancovcscu : Pro
prietatea mare și noile teorii sociale.

Duminecă 3 Aprilie: D. C C Arion: 
Bogății și săracii.

Joi 7 Aprilie: D. Dr. Frecăiă : Ca- 
racterulă.

Duminecă 10 Aprilie: D. Gr. Pău- 
ceseii: Imbunetățuea sortei țeranului.

Joi 14 Aprilie: D. G. D. Theodorescu: 
Miturile lunare : vercolacu.

Duminecă 17 Aprilie: D-ua Dr. Cu- 
tarida-Crătuuescu: Hygiena. Decă hygiena 
trebue se fiă obligatorie în scolele de 
fete.

Joi 38 Aprilie: D. Anghelă Deme- 
trescu: Poemele omerice.

Duminecă 1 Mai: D. St. Vasilescu : 
Trei cuvinte.

Joi 5 Mai: D. Dr. Clementă: Con- 
servațiunea forțeloră la copii din punc
tulu de vedere hygienică.

Duminecă 8 Mai : L. B. Floresc.u: 
Poetulă Grigore Alexandrescu.

■Joi 13 Mai: D. A. Macedonsl i: Des
pre poesia română.

Duminecă 15 Mai: D. C. Disescu: 
Dreptulă de revoluțiiuie.

NB. Conferințele care se vor adăuga 
pe lângă cele susă indicate se voră pu
blica prin diare.

Dare de semă și mulțămită publică.
La balulu arangiată în 4 Februarie 

st. n. în favorulă Reuniunei femeiloră 
române, pentru șc.ola de fetițe, au bine
voită a contribui:

D-mi: Nicolae Ordamoviel 2 fi., 
Teofilă Fauru 1 fi., Iosifu Ciura 1 fi., 
Dr. Simionu Caiană 2 fl., Kremniczki 
Jacob 2 fi., Alexandra Ciura 2 fl., Mi- 
hailă Cirlea 3 fi., Persian Mârton 1 fi.. 
Idilă Macavei jun 2 fl. Alexandru Danciu 
2 fl., Tabakovic.I Zoltan 1 fl., David 
Șamu 2 fl.. Simeonu Cisteanu 1 fl., Da- 
vidă Caudin 3 fl., George Morară 2 fl., 
Absolonă Fauru 2 fl., Iulia Bădău 1 fl., 
Ionă Ternovtiiă 2 fl., Romulă Coțoiu 1 
fl., Kâtay AVien 2 fl., Nicolae Moldovană 
2 fl., Elena Cobori 2 fl., Ionă GaU 3 fl., 
Nicolae Mladină 1 fl., losifă Draia 2 fl.. 
Alexandra Filipă 5 fl., Laurențiu Popă 
2 fl., Georgiu Danciu 2 fl., losifii Co
bori 1 fl., Horacsek Hauptman 1 fl. 
Hakman 1 fl., Klaus 1. fl.. Chadlos 1 fl., 
Otvos Martius 1 fl., Petru Fizeșană 2 fl.. 
Safundjie 1 fl., losifii Crișană 2 fl., Cor- 
nehu Munteană 1 fl.. Vâsărhely Lajos 
2 fl., Scwab 1 fl., Iuliu Miiț 1 fl. 50 cr., 
Neuman Adolf 2 fl.. Lovi 1 flijli Georgiu 
Ivașcu 3 fl., Alexandra Ivașcu 2 fl.. Te- 
ronțiu Giurcliescu 2 fl., Dionisiu Jefleană 
2 fl.. Ivanovicl Rudolf 2 fl.. Nicolae Dru- 
mar 2 fl.. Heidler AV. 1 fl., Sclireiber 
Emflia 1 fl.. Eduard Eblea 1 fl.. Georgiu 
Truța 1 fl.. Georgiu Balta 2 fl.. Ianoi 
Jozsef l fl.. George Anca 2 fl.. Nicolae 
Oprișa 2 fl.. Szabo Denes 2 fl., Petra 
Mladină 1 fl., Petru Manea 1 fl., Gre- 
goriu Suciu 2 fl., Arteniu Mărțiușă 2 fl., 
George Șturza 1 fl., Zacharie Ciora 1 fl., 
Nicolae OnicI 1 fl., D-na Iulia Văsino 
10 fl. . D-nii: Sabină Teulescu 1 fl., 
Ioană Munteană 1 fl.. Teodoră Vâtca. 
1 fl., Victoră Bariță 2 fi., Dimitrie Cun- 
țană 2 fl., Simionă Sturza 2 fl.. Răcz- 
kovy Lajos 2 fl.. Lanes Giurcliescu 2 
fl., Nicolae Lobonță 2 fl., Deomsiu Ada- 
moviciu 2 fl., Ioană Iancă 2 fl.. Dr. Ba-

Uniî firă paste, 
Altulă nasce
Și nimică nu se cuudsce.

V.
Foiă verde de cicore,
Vine Iorgu meu călare
Cu cămașa albă fl6re 
Spălată de fată, mare 
Și sventată prin diorl
S’o aibă de sărbători.

VI.
lorgule, batista-țl pică, 
Sai, Marițo, ș’o ridică !
Ș’o ridică binișoră
Să-i caijl neichii mai cu dorii 
Când-a fi ca se mă’nsoră.

VII.
Ș’am clisă verde bobuleță, 
Marițo cu ochii verdl,
EșI afară de mâ vedl 
Pănă. suntă grânele verijl, 
Că de se voră secera 
Tu în dramă vei aștepta 
Totă de mine-i întreba. 

siliți Preda 3 fl., Romulă Furduiu 2 fl., 
Paulă Stoica 2 fl., Nicolae Cirlea 1 fl., 
Silviu Lazaru 1 fl.. Ioană Cioră 1 fl., 
Augustină Meteșă 1 fl., Ioană Laszlo 
protopopii 1 fi., Alexandru Maeaveiu 1 
ti.. Alexandra Tobiașă (?)

A incursă preste totu suma de 150 
fl. 50 cr. Spesele au fostă 87 fl. 50 
cr.; prin urmare resultă ună venită de 
63 fl.

Subscrișii venimu a ne împhni cea 
mai plăcută datorință, esprimându-ne, în 
numele comitetului, cea mai căldurdsă 
mulțămită și recunoscință tuturoră sti- 
mateloră domne și onorațilorii domni, 
cari au binevoită a contribui și a par
ticipa. arătândă și cu acestă ocasiune 
interesulu ce-lă nutrescă față de Reu
niunea nostră.

Abrudii. în 6 18 Februarie 1888.
Amia Gali, Alexandru Ciura,
președintă. _______ ____ __ secretară.

Serata Brahms-Grieg.
Serata, ce se va da Joi îu 1 JMartie 

n. sera la 8 ore în sala școlei ev. de 
fete în Grdveră și despre care amă a- 
mintită in numărulu de erî ală foiei 
nostre. are următorală programă:

E. Grieg: 3 Sonate pentru piană și 
violină C-moU, Op. 45.

Brabms: a) „Mainacht“ Op. 43, b) 
„Liebestreu“ Op. 3. Cântece pentru ba- 
ritonă cu acompaniare de piană. „Adagio11 
pentru piană și vioEnă din Sonata Op. 
78. „Wie bist du meine Kdnigiirt11, Op. 
32, pentru baritonă cu acompaniare de 
piană. „Triou C-moll. Op. 101. pentru 
piană, violină și violoncelă.

Programulă îlă esecută: D-șdra 
Olga Grigorowicz (violmă., D-lă Ernst 
Hintz (baritontrt D-nh Hugo Krummel 
(pianăi, Max Krause (violină), C. Pbschl 
(violoncelă i.

SCIRi TELEGRAFICE.
(Serv. part, alu „Gaz. Trans.“)

PariSU, 28 Februarie. Se vor
besce. că generalului Boulanger 
i-se va lua comanda de corpu.

Varșovia, 28 Februarie. In (ți- 
lele din urină s’au cumpărații can
tități colosale de cereale destinate 
pentru locurile întărite cu șanțuri 
Luck, Rovno, Dubno și alte gar- 
nisone vestice. In guvernamen- 
tulu Lublinfi s’a făcutil din nou 
recenseinântulii eailoru, provisiu- 
niloru și articuleloru disponibile 
pentru trebuințele armatei.

Berlinâ. 28 Februarie. Acțiele 
Băncii rusesc! au scăzută dela 
48-70 la 38-50

Cursulu pieței Brașovft
din 28 Februarie st. n. 1888,

Bancnote românescl . ( ’ump. 8.52 Vend. 8.55
Argintă, românesctî , 8.47 r 8.50
Napoleon-d’orî . 10.02 •n 10.05
Lire turcesc!.... 11.32 ii 11.37
Imperiali................... 10.32 ■?* 10.37
GalbinJ........................ 5.88 5.92
Scris, fonc. „Albina^ 6° 0 „ 101— 102—

.. " .. 5^ .. 98— n 99—
Ruble RusescI . . . „ 107— ii 108—
Discon tulu . . S'/j—8% pe ană

Cursulu la bursa de Viena
din 27 Februarie st., n. 1K8H.

Renta de aurii . .. ...................
Renta de hârtiă .............................82.90
împrumutul»! căiloru ferate ungare . . 148,25
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) , . . 93.70
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii uugare (2-a emisiune) . . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostil ungare,(3-a emisiune) . . . 109.— 
Bonuri rurale ungare.............................iqj.___
Bonuri cu clasa de sortare 103.75
Bonuri rurale Banată-Timișu ... 103.60
Bonuri cu cl. de sortare ...... 103.60
Bonuri rurale Transilvane................... 104.—
Bonuri croato-slavone ........................ 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinu un-

guresctt ........................................... 99.75
Imprumutultl cu premiulu ungurescil . 119.25
Losurile pentru regularea Tisei șiSege-

dinului ....................................' . ° sq
Renta de hărtiă austriacă............................. 77.55
Renta de argintă austriacă .... 78.80
Renta de aurii austriacă............................108.20
Losuri din 1860 , ... .... 132^75
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 856^__
Acțiunile băncei de credita ungur. . . 2(54*75
Acțiunile băncei de credită austr. . .. 268A5
Galbinl împărătesc! ... ... 5^
Napoleon d'orl .... . . , . . IO',
Mărci 100 împ. germane...................  . 62.17*/
Londra 10 Livres sterlinge................... 126.80

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Se deschide abonamente pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. IliaiTi beletristică și encielopedicu-literaru — cu ilustratului. — Cursulu XII. - • Apare in 1 și 
a liniei in numeri câte de 2 -3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schite, piese teatrali 

mai departe t-racteză eestiunl literare și sciențitice cu retiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria- și străinătate; și prin glume în mare 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile 
din familia o 
tate 10 franci — lei, plătibih și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Piară bisericescul, școlară și literară - cu ilustrațiuni. Cursulu XTV. Apare în broșuri lunare 
câte de 2'-_>— 3' > cole; și publică portretele și biografiile arcliiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, -mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiunl, mai alesîi funebrall, -apoi studii pedagogice-didactice și scientifice-literarl; și în urmă, totă soiulu de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. -Prețulu de prenumerațiune pre anula întregii 
e 4 fi. — pentru România 10 franci- lei, plătibili si în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu tottt alu patrulea esemplaru.
Alinieri <le probă se Iriniitii gratisu orî-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU” în Gherla Sz-ujvâr. Transilvania. ‘W-
—< ■■ L ■■ . —

Totfi de aci se mai poti'i procura și urmfitdrelo cărți din editura- propria:

15 (ți 
ș. a. 

vi (ița 
parte 

_ vieței; și preste totfi nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
petrecere nobilă și instructivă-. — Prețuiri de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 H., pentru România și străină-

Apologie. Disensiuni filologice și 
istorice maghiare privitor© la Români, 
învederit-e și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Sila.și. — Partea I. Paulii Hun- 
f’alvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire si scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. lOp complet). 
Broșura 1. II. și in. Prețulă bro.ș 
L. II. câte 40 cr.—Broșura IU. 30 cr 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuventări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anu. de I. Papiu. 
Ună volumil de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de. acestă soiu apărute 
până acum — avendă și o notiță isto
rică la fie-eare serbătdre, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modulă cum s'a stabilită 
respectiva serbătdre. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi- 
de Emilia Lungii. Prețulu 15 cr. 

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețulu 20 cr. 
Idealulu pierdutu. Novelă origi- 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre- 
15 cr.
Opera unui omu de bine. Novelă

originală. —Continuarea novelei: Idea
lulu pierdutu de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

• Fântâna dorului. Noveță poporală 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Codreaniî craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

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

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz. traducere

Negruță. Prețulu 25 cr.
Branda seu Nunta fatală.

nală

lina

nală 
țulă

de

de

F.
Schiță

din emigrarea lui Drago.șă. Novelă is
torică națională. Prețuită 20 cr.

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

Probitatea în copilă riă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulu 10 cr.

Hermanu și Doro tea după W. de 
Goetlie, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețulti 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte, după Eupide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulu 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte, după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulti 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
loanu St. Șuluță. Prețulu 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimuasiului din Fiume- 
prin Vincențiu Nicoră. prof. gimnas. 
— Cu portretulu M. S. Regina Româ
niei. Prețulu 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumil de 192 pagine. cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulu redusă idela 1 fi. 20 crd la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de loanu Popii Reteganu. 
Unu volumil de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulfl dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de auro. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulti 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea I, II, III, II'. cuprindă materii 
forte interesante .și amusante. Prețulti 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comereiu .și cherniă. Prețulă 
50 er.

Economia pentru sculele popor, de 
Roșiii. Ed. 11. Prețulu 30 ci'.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulu 
eleviloră normali preparandialli. a în- 
vețătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgova-nă, profesorii pre- 
parandialil. Prețulu unui esemplară cu 
porto francată 1 fl J 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-nnil opă. întocmită după lipsele 
scdleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlil și recoman- 
dănnl mai aleșii directoriloră și înve- 
țătoriloril ca celoru în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulu 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesorii la 
gimnasiulă din Năseudă. — Manualii 
aprobată prin ministeriulă de culte .și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886. ” ...... ..
Prețulu 30 er.

Gramatica limbei 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumil de peste 30 
cole. Prețulti 2 fi.

Manuală de stilistică de ioană F. 
Negruță, profesorii. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică, cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de total 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pbte întrebuința

T.

Nr. 13193.

române lucrată

cu multa folosii de cătrâ preoți, învă
țători si alt! cărturari români. Pret.ulă 
1 ti. 10 cr.'

Nu me uita. Coleețiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă .«. a. Prețulă 50 er.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii preparan- 
dială. Prețulti 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarului sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulă unui 
esemplaru broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai tină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculii mărgăritarii sufletescii. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secse.le. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe iedne frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50- -3 fior.; 
100- -o fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu iedne fru- 
mdse. Prețulă unui esemplară spedat-ă 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată .și spe- 
dată franco e 15 cr.

'Tipografia A. AIUREȘIANU, Brașovîi.


