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Maghiarii și Polonii.
Sub titlul u acesta publică redactorulă diaru- 

lui germană „Parlamentar" din Viena, Dr. Zivny, 
ună articulu, care esprimă vederile și tendințele 
unui grupă politică, ce l’amă putâ numi grupulă 
reacționariloru austriac!. Acestă grupă se redică 
în potriva reacțiunei maghiaro-polone. Estra- 
gemă din numitulă articulu dela 24 1. c. urmă- 
târele pasage caracteristice:

„Cumcă Maghiarii nu voescă să scie nimică 
de Austria și sunt mari separatiști, pentru care 
dogmă politică esistă chiar o partidă parlamen
tară independentă cu principiele lui Kossuth, a- 
câsta amă sciut’o și amă și (jis’o de multă. Acum 
se pare, că a sosită timpulă pentru Maghiari și 
Poloni, acești aliați din tâte revoluțiunile Europei 
moderne, ca să-și depună masca, cu care au a- 
măgită lumea, declarându-se ca inimici ai Slavi
loră, Germaniloră și Românilo-u, prin urmare, 
ca adversari ai panslavismului, pangermanismu- 
lui și dacoromanismului, și c’ară fi ei purtătorii es- 
clusivă privilegiați ai patriotismului austriacă și 
ai lealității, cari în interesulă Austriei trebue să 
aibă mână liberă de a sugruma și nimici pe pre
tinșii „trădători de patriă“ slavi, germani și ro
mâni. Masca acâsta a patriotismului austriacă și 
a lealității au depus’o Maghiarii acum. In 12 1. 
c. ținti Alexandru Csanâdy în dieta maghiară, 
care în limba oficială se numesce dieta ungaro- 
croată, o vorbire, ce conține următorulă remar
cabilă pasagiu: „Am 4is« că mi-ar plăcâ, dâcă 
vântulă ar sufla corâna împărătâscă austriacă de 
pe capulă regelui ungurescă. Ar fi de dorită, 
ca acea parte a Poloniei de odiniâră, care e 
supusă Prusiei să fiă unită cu țâra nâstră, 
mai departe dorescă ca și partea a treia a 
Poloniei de odiniâră, care e supusă Ru
șiloră, să fiă unită cu Galiția și corâna, polână 
să fiă pusă pe capulă regelui ungară Franciscă 
Iosifă“. Ună imperiu maghiaro-polonă cu tra- 
dițiunl revoluționare Kossuthiste și Iagellonice se 
ridică aici pe ruinele împărăției austriace, cu 
scopulă de a combate slavismulă, germanismulu 
și românismulă și de a țină în permanență re
voluțiunile și răsbdele în Europa. Imperiulă 
maghiaro-polonă construită de Csanâdy ar avă 
după tradițiunile Kossuthiste să cucerâsca în- 
trâga peninsulă balcanică pănă la Marea 
Egeică, 6r după tradițiunile Iagellonice ar avă 
se cucerâsca. tâte țările dela Marea baltică pănă 
la Marea Negră, să-le maghiariseze și să-le polo- 
niseze.... în imperiulă maghiaro-polonă ar avă să 
piâră cu desăvârșire Croații, Sârbii, Bulgarii, Slo
vacii, Germanii, Românii și Rușii (rutenii), tâte 
aceste popâre mari ară fi condamnate la desna- 
ționalisare prin minoritatea maghiară și polonă, 
împărăția austriacă ar trebui după Csanâdy să 
fiă ștârsă de Maghiari și Poloni de pe charta 
Europei, și partea apusână a împărăției austriace 
să fiă dăruită imperiului germană, care ar sci 
apoi cum să stingă viâța Boemiloră și Sloveni- 
loră, analogă Slaviloră dela Elba... Deja se con- 
struesce în parlamentă marele imperiu maghiaro- 
polonă și se aștăptă numai momentulă bineve
nită spre a reabsâ planulă...“

„Boemii (Cehii) văcjândă aceste machina- 
țiuni maghiare și polone, care au de scopă dis
trugerea împărăției austriace, și-au deschisă ochii 
în ora a 11-a. In ședința dietei boeme dela 18 
Ianuarie a. c. a declarată Dr. Eduard Gregr ur- 
mătârele: „Gintea boemă apără în prima liniă e- 
xistența Austriei. Dela Maghiari nu se păte aș
tepta acâsta, dâcă ne aducemă aminte de legiu
nea lui Klapka (1866). Dâr Polonii? Ne putemă 
închipui, că la casă când s’ar schimba împreju
rările, pentru Poloni interesulă unei Polonie in
dependente ar fi mai pre susă decâtă interesulă 
austriacă/1 Gregr a vorbită multă și de pan-

I puțini luptă pentru acâstă ideă, pe când nu li se 
p6te imputa Germanilorfl, că sunt de părere ca 
Austria să fiă în intime relațiuni cu Germania, 
precum nu li se pdte imputa Slaviloru, dâcă ceru 
ca Austria în propriulfl. său interesă să stea în 
relațiuni intime cu Rusia.... Boemii precum și Slove
nii, precum Rutenii din Galiția și Bucovina, precum și 
Slovacii, Românii, Sârbii și Croații sunt, fiecare 
pentru sine, prea slabi de a apărâ Austria în 
contra elementelorft destructive și centrifugale ma
ghiare și polone,.. Numai în unirea politică a 
Slaviloru și Românilorfi își pdte afla Austria scu- 
tulu... Tocmai așa precum este scutulu ei și 
leala poporațiune germană austriacă.“

„Din considerațiunile de mai susă... credemu 
că trebue să recomandămu Slaviloru, ca să se 
unăscă și să atragă la sine pe Români și pe Ger 
mani (cu Germanii să caute a se înțelege, ceea 
ce se pdte face numai prin separarea națională). 
E vorba ca se se delătureze dualismulu, care în 
faptă le vine bine numai Maghiariloru și Polo- 
niloră, pentru a cărora aspirațiuni Kossuthiste și 
Iagellonice, Slavii, Românii și Germanii trebue 
să dea banii... Austria se mișcă dela 1867 pe unu 
drumă greșită, ea a crezută că va afla sprijină în 
Maghiari și Poloni, contra Slaviloră, Germaniloru și 
Româniloru.11

drepturi și așa conjurațiunea isbuti să proclame în 24 
de 6re unirea Rumeliei cu Bulgaria.

Status quo nu se mai pâte stabili acum. De aceea 
trebue o resolvare trainică a cestiunei. Teoria compen- 
sațiuniloră interpelantulă nu e înclinată a o recunăsce 
ca dreptă, cu atătă mai puțină cu privire la acele state, 
ale căroră granițe nici nu se atingă ; de altă parte o re
solvare în profitulă numai aceloră state, cari rupă trac
tatele, n’ar fi durabilă, pentru că în viitoră ară urmăr 
eseraplulă loră și alte state.

Considerândă acumă, că Europa nu dispune îni 
Orienta de o putere esecutivă, că noi nu putemă lua 
acâstă sarcină și că nici altora nu li se pdte încredința, 
de aceea numai o resolvare pe basa unui echilibru na
turală pdte fi trainică, o resolvare care nu ne ar sili să 
ne apărămă cu jertfe mari contra încurcăturiloră, ale 
căroră urmări noi ca stată vecină le-amă simți maj 
multă. Unirea personală nu dă garanții, prințulă Bulga
riei ca guvernatoră nu va împedeca mai târziu popo- 
rulă a proclama unirea și pdte chiar regatulă bulgară. 
Prințulă suzerană niciodată nu pdte fi ună bună vecină, 
cu afâtă mai puțină ună guvernatoră de încredere. Prin 
urmare o asemenea resolvare nu e nici mulțămitdre nici 
trainică, ci va provoca în curândă, cu deplină siguranță, 
încurcături și mai mari. De aceea întrebă acum, pănă 
ce nu e faptulă împlinită, ce atitudine ia ministerulă de 
esterne în acestă privință?

„Dâr acâsta presupunere s’a dovedită că e falsă; 
Maghiarii și Polonii s’au folosită de puterea ce 
le-a dat’o Austria spre a suprima și a esploata 
maioritatea precumpenitdre a poporațiunei, colo 
pe Slovaci, Ruși, Sârbi, CroațI, Germani și Ro
mâni, aici pe Ruși. Boemii suntu chiemați în 
prima liniă o da mâna Sloveniloru, Sârbiloră, 
Croațilonă, Slovaciloră și Rușiloră și a câștiga 
pe Români și Germani spre a putâ răsturna 
dualismulă maghiaro-polonă. ..“

Ministrulă președinte Tisza dice, că în împrejură
rile date răspunsulă nu pdte fi decâtă simplu și reser- 
vată, pentru că ministrulă președinte ungurescă nu pdte 
face politică eslernă de capulă lui. Elă rdgă camera a’i 
da dreptulă să nu se esprime asupra direcțiunei ce toc
mai acum deliberâză puterile europene să ia în acâstă 
cestiune.

Din peninsula balcanică.
Se aștâptă ca în cjilele acestea să se întrunâscă de

legații Serbiei, Bulgariei și Turciei în BucurescI, pentru 
începerea tractăriloră de pace.

< Guvernulă serbescă a stabilită condițiunile de pace; 
acestea corespundă motivăriloră cuprinse în declarațiunea 
de răsboiu, Din partea Serbiei s’a numită ca delegată 
MijatovicI, ambasadorulă serbescă din Londra, care 

Din par-

O interpelare în eestiunea unirei bulgare.
In camera magnațiloră, contele Iuliu An- 

d r a s s y, ca unulă dintre colaboratorii responsa
bili ai tractatului din Berlină, a adresată minis- 
trului-președinte o interpelare asupra atitudinei. a și conferită in Nișă cu regele și cu miniștri, 
ce are de gându să o ia oficiulă de esterne ală tea Bulgariei e delegată Geșov și din partea Turciei Ma- 
monarchiei față cu plănuita resolvare a cestiunei ^‘d-pașa. 
unirei Bulgariloră.

Se cjUce că totulă atârnă de atitudinea aces
tora doi delegați din urmă, dacă se va încheia pacea

dreptulă, 
germanismu, dâr a trecută cu vederea, că numai | putere armată.

Andrassy nu socotesce imposibila, ca idea unirei 
personale a Rumeliei cu Bulgaria să devină acji său mâne 
faptă împlinită. Deși numai delegațiunile sunlă chemate 
să ia hotărîri în cestiunî esterne, totuși crede că nu 
strică, ca ministrulă-președinte să daa o lămurire despre 
atitudinea ministerului de esterne.

Interpelantulă e convinsă, că dâcă aceea resolvare 
la care s’a referită s’ar îndeplini, acesta ar fi vătămătoră 
pentru pacea monarchiei și a Europei. Partea tractatu
lui din Berlină privitâre la Rumelia ostică este disposi- 
țiunea cea mai puțină trainică a congresului. Elu ar fi 
dorită altă resolvare și anume: în loculă Bulgariei create 
prin traclatnlă dela San-Stefano, care prin întinderea sa 
amenință nu numai viitorulă Turciei, ci ală tuturoră 
celoilalte popore din peninsula balcanică, congresulă să 
fi creată o Bulgariă mai mică, cu granițe naturale după 
putință, âr ceea ce era necesară pentru scutulă Turciei 
să fi rămasă ei. Dâr Anglia cu Rusia se înțeleseseră.
Spre a se garanta însă acâstă creațiune, s’a dată Tur
ciei dreptulă d’a fortifica trecătoriloră Balcaniloră și lite
ralii mării, și d’a le provedea cu garnisâne turcescl; i 
s’a dală dreptulă să numescă oficerii miliției și gendar- 
meriei. S’a numită apoi și o comisiune, ca să lucreze 
o constituțiune, pentru ca creștinii să nu mai fiă rău 
tractați și așa să nu mai ridice plângeri în contra gu
vernului turcescă. Din t6te aceste disposițiunî, numa1 
acăstă din urmă s’a esecutată. Turcia a negligeată tolă 
ce’i da dreptulă, așa că Rumelia era numai pe hârtia, a 
Turciei. Congresulă a prevădută, că ordinea creată în Ru
melia s’ar pute distruge prin violență. De aceea i s’a dată 

ca în asemenea casă să intervină Turcia cu 
Turcia însă nu s’a folosită de aceste

seu nu. ■
Pe când însă se facă pregătiri pentru încheiarea 

păcii, o telegramă din Constantinopolă ne spune, că res- 
boiulii cu Grecia este neevitabilu. Turcia se teme, că 
Serbia se va înțelege cu Grecia, și că nempăcându-se mai 
iute cu Bulgaria în ce privesce unirea cu Rumelia, s’ar 
putâ întâmpla ca și acâsta să trâcă' de partea Greciei. 
De aceea Turcia își concentrâză tâte forțele disponibile.

Ce privesce Grecia, situațiunea e forte încordată. 
La limbagiulă necuviineiosă și violentă ală ambasado- 

1 rului englesă, ministrulă Delyannis a răspunsă cu hotă- 
rîre, dicândă că Grecia respinge orice amestecă ală An
gliei. La amenințarea că flota engleză va fi trimâsă în 
apele grecescl, Grecia a răspunsă dândă ordină sigilată 
flotei, care a și pornită pe mare ; unde, nu se scie.

La 24 Ianuariu a fostă o manifestațiune poporală 
înaintea palatului regală în favârea răsboiului cu Turcia 
pentru cucerirea provinciiloră grecescl. Totdeodată s’a 
îmânată ministrului-președinte Delyannis hotărîrea popo
rului, în care se protestâză contra pasului Angliei, ce lo- 
vesce în suveranitatea națională. Delyannis a răspunsă 
că guvernulă va esecuta programulă națională.

Grecii să temă să nu le blocheze flota englesă ar
senalele din Salamina. De altmintrelea flota grecescă a 
luată posițiune fundă completă înarmată și echipată. 
Credința generală e, că aparițiunea flotei englese în apele 
grecescl va grăbi evenimentele.

Visitațiuni școlare în Austria.
Monarchia austro-ungară după introducerea dualis

mului este împărțită în două emisfere, dintre cari partea 
austriacă ne representă emisfera luminâsă, eră emisfera
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ungară ne representă emisfera umbrâsă. In Austria ces- 
tiunea naționalitățiloră din (Ji in di face progrese mai 
îmbucurătâre în favorulă diferitelor^ naționalități, cari 
constituescă emisfera occidentală a monarchii nâstre. In 
partea austriacă scâlele de tâte categoriile aștâptă cu bu- 
curiă și cu veseliă nespusă visitațiunile organeloră șco
lare ale guvernului pe la diferitele categorii de scâle 
pentru că sciu conducătorii scâleloră, precum și proprie
tarii scâleloră, că organele guvernului întreprindă visi
tațiunile lorii scolastice numai în scopulă de a vedg sin
guri cu ochii loră proprii necesitățile, scăderile și greută
țile, cu cari au de a se lupta diversele scâle, atâtă în 
privința didactică, pedagogică, higienică, câtă și în pri
vința materială, și apoi de a căuta mijlâcele prin cari 
să se delăture tâte greutățile și relele prin concursulă 
guvernului. Așader în Austria când vine o autoritate 
mai înaltă școlară vine numai spre a să informa despre 
necesitățile scâleloră și spre a le afla pedecile, ce le 
stau în drumă de nu pottk face progresele dorite și aș
teptate.

Nu e totă așa și în emisfera ungară. Aici vină 
autoritățile scolastice guvernamentale în visitațiunl, nu 
ca să studieze necesitățile scâleloră, scăderile și greută
țile loră în scopulă, ca studiândă starea scâleloră apoi 
pe basa convicțiuniloru și esperiințeloră să întrebuințeze 
mijlocele cele mai salutare, spre a se delătura scăderile 
și spre a să face îmbunătățirile necesare. La noi, scâlele 
confesionale nu aștăptă autoritățile guverniale scolastice 
cu nici o bucuriă, pentru că sciu, că acelea nu le facă 
visitațiune cu scopulă de a le aduce vr’o îmbunătățire în 
nici într’o privință, din contra visitațiunile le potă aduce 
numai greutăți, neplăceri și necazuri, pentru că organele 
nâstre nu să întereseză atâtă de adevăratele interese ale 
scoleloră, ci ele caută să veqlă în câtă domnesce în scâle 
spiritulă curentului șovinistică maghiară și în câtă i s’a 
imprimată scotei spiritulă maghiară modernă patriotică. 
La noi organele scolastice începăndă dela ministrulă de 
înstrucțiune și pănă la celă din urmă înspectoră de scâle 
n’au altă misiune în visitațiunea loră decâtă de a căuta, 
ca căpăulă și ca ogarulă, pentru ca să afle scăderi în
chipuite la scotele nemaghiare spre a le înfera îndată cu 
ferulă celă negru, ca a<ji mâne să le potă stinge, fără 
nici o milă, viăță.

Acăsta se pâte face fârte ușorii, pentrucă legile 
actuale școlare și regulamentele cele multe ministeriale 
au atâtea prescripțiunl oraculâse, încâlă te pâte prinde 
în cursă la fotă momentulă, pe lângă aceea pretensiu- 
nile suntă în tâte privințele fârte exagerate, așa că sărma
nele scâle nemaghiare este preste putință, ca să Ie pâtă 
împlini pe lângă încordarea tuturoră forțeloră materiale 
și spirituale. Scâlele nâstre confesionale suntă în Un
garia ca și plantele din partea dosnică, de aceea ele 
nici nu potă să progreseze, din contră au dată îndgrgtă 
de când se află sub privegherea guvernului actuală, care 
caută să împedece desvoltarea individualitățiloră na
ționale. |

Acuma să vedemă, ce face ministrulu de instruc
țiune austriacă Gautsch în visitațiunile sale.

Ministrulă Gautsch a întreprinsă în luna lui Ia
nuarie o călătoria la Praga în scopulă de a vede cu 
ochii săi starea tuturoră scâleloră de diverse categorii și 
de a-și câștiga în persână date autentice despre adevăra- 
rata stare și despre adevăratele necesități. Mai ânteiu a 
visitată grădina botanică, după aceea s’a dusă la scâla 
normală germană, unde a visitată tote patru cursurile, și 
cu aeăstă ocasiune s’a informată cu deamgruntulă des
pre tâte lipsele, promițândă că va căuta după putință 
a le delătura. După aceea a visitată scâla industrială 
de stată și a asistată în unele clase la instrucțiunea teo
retic^ și la desemnă. Cu acăstă ocasiune direcțiunea 
a arătată, că localitățile pentru lucru nu suntă întru tâte 
corespundătâre. Ministrulă a promisă, că va căuta să se 
satisfacă dorința direcțiunii. După aceea a visitată scâla 
industrială artistică, unde a inspectată cu cea mai mare 
mulțămire lucrările espuse din partea scolariloră și a 
profesoriloră. După aceea ministrulă a cercetată scâla 
normală a Cehiloră. Ministrulă a inspectată și acestă 
stabilimentă cu cea mai mare minuțiositate și a promisă 
și aici, că va stărui ca să delăture prin sucursulă sta
tului tâte scăderile ce se găsescă, ca acesta institută 
să-și pâtă îndeplini frumâsa misiune conformă recerin- 
țeloră 'actuale. într’o clasă tocmai să propuneau cân
tările. Atunci ministrulă ceru dela respectivulă profe- 
soră să pună pe elevi să cânte imnulă națională cehică, 
cari îlă cântară cu cea mai mare precisiune spre de
plina mulțămire a ministrului. După aceea visită poli- 
techniculă germană, unde întrebă pe fiecare profesoră, ce 
dorințe speciale ar ave de a-i propune. Mai cu semă 
se plânseră profesorii dela institutele chemice și fisicale 
asupra loeahtățiloră respective, dicendă că n’au lumină 
destulă și nici ventilațiune corespundătâre. Și aici arată 
ministrulă cea mai bună intențiune adăugendă, că va 
căuta, ca câtă mai curendă să se delăture tâte relele.

După aceea visită politechnică cehică. Și aici a 
provocată pe singuraticii profesori ca să-i arate ce do

SOIRILE DILEI.
Deputatulă Olay a adresată ministrului de comerciu 

Szechenyi interpelarea: «Adevărată este, că la serbarea 
închiderii esposițiunii ministrulă a sărutată prințului de 
corână mâna ș. a. ?« Ministrulă răspunse: »Da, este 
adevărată; rogă să ia camera la cunoscință rgspunsulă*.

—x—
După cum află ,,Jog“, ună consiliu de miniștri a 

discutată asupra §-lui 54 din proieotulă de lege muni
cipală. Se d>ce că guvernulă e dispusă a lăsa să cadă 
partea acestui paragrafă ce privesce judecătoriile. O ho- 
tărîre definitivă nu s’a luată.

O broșură volantă a apărută în Budapesta care 
în modă fârte violentă atacă «Kulturegyletulă* din 
Clușiu. jEllenzăk11 (jice, ,,că vr’ună (Jiaristă jidană o fi 
scrisă după inspirațiunea vr’unui Valachă; atâta e sigură, 
că nici ună Maghiară n’o fi scrisă, pentru că ună ast- 

’elă de Maghiară prăpădită nu se află în lume/1 — 
«Prăpădită ună Maghiară cu minte? Frumâsă «cultură*, 
minunăția ta din Clușiu!

—x—
Reuniunea femeiloru române din Aradă și pro

vincia își va ține balulu din anulă acesta Joi în 25 
februarie s. n. în sala dela „Grand Hotelă1'. Venitulă 
este destinată în favorulă Reuniunei.

—x—
Adunarea estraordinară a comitatului Odorheiu în 

ședința sa dela 24 Ianuariu n. a votată cu unanimitate 
o sumă de 450,000 fl. pentru „ânteia cale ferată sg- 
cuescă*. Linia Iiașfalău-Odorheiu încă în anulă acesta 
are să fiă gata. .Ellenzek* își esprimă bucuria, că în- 
ceputulă deja s’a făcută ca «gloriosulă poporă sScuescă* 
să fiă scutită de invasiunea rusescă.

—x—
Tinerii meseriași români din Secele voră da în 18 

'30) Ianuariu, în Hotelulă internațională din Cernată, o 
serată declamatorică musicală, ală cărei venită e desti
nată pentru ajutorarea și sprijinirea învățăceiloră români.

rințe speciale ar ave fiecare profesoră. Și la acestă in
stitută i se spuse ministrului, că localitățile pentru che- 
miă și pentru fisică nu corespundă întru tâte, despre 
care scăderi se convinse ministrulă în persână asigurândă 
totădeodală pe corpulă profesorală, că câtă va sta în 
puterea sa va căuta, ca fără întârdiare să se delătureze 
tâte scăderile, câte le-au putută observa cu acăstă oca
siune. După aceea a visitată institutele cele nouă me
dicinale cehice dela Universitatea cehică pentru anatomiă, 
fisiologiă, patologiă. Și aici a întrebată ministrulă pe 
diferiții profesori despre dorințele ce le-ar avă fiește care 
pentru specialitatea sa, încuragiându-i și însuflețindu-i pe 
fiecare. Peste totă ministrulă a căutată ca să se infor
meze cu deamăruntulă despre tâte necesitățile și despre 
tâte îmbunătățirile, cari ară fi de lipsă spre a pute pro
gresa învățămentulă sub auspiciile și sub conducerea sa.

Corpurile profesorale au rămasă în tâte privințele 
mulțămite și satisfăcute de visită ministrului, vgtjândă cu 
câtă solicitudine și cu câtă interesă urmăresce ministrulă 
de instrucțiune lucrurile atâtă în institutele germane câtă 
și în cele cehice. Au avută tâtă dreptatea corpurile di
dactice ca să se bucure pentru venirea ministrului de in
strucțiune la Praga, pentru că acela numai vindeca pâte 
tâte relele, cari ar esista într’adevără, eră nici decâtă să 
se târnă să nu le vină vr’o admonițiune pentru cele ce 
nu depindă dela bună voința și putința corpuriloră di
dactice. Ce fericite suntă naționalitățile din Austria, că 
la ele a răsărită sârele dreptății și ală egalității și la 
ele a încetată despotismulă egemoniei rassei germane.

Der la noi? Guvernulă actuală ungurescă nu nu
mai că nu sprijinesce instrucțiunea pentru desvoltarea na
ționalitățiloră, din contră, în potriva celoră mai clare și 
mai precise prescripțiunl afe legii actuale scolastice, pe 
Românii din Bănată și din Aradă nu-i lasă nici cu banii 
loră proprii să ’șî înființeze gimnasii românesci. Și acăsta 
o face actualulă ministru din acea causă, ca nu cumva 
gimnasiile românesci să facă concurență gimnasiiloră un
guresc!, cari au privilegiulă de a cresce tinerii români 
în sensă patriotică, facându-i să urască și să se rușineze 
de totă ce-i românescă, ba și de părinții loră, după cum 
a făcuta mai deunăcjile faimosulă inspectoră de scâle 
Moldovân Gergely, care s’a rușinată să se ducă la în
mormântarea mamei sale. Apoi acestă omă mai Qice, 
că este Română. Astfelă de omeni ca Moldovân G., 
voescă să crăscă șoviniștii maghiari din tinerii români. 
Mai anulă trecută să răspândise faima, că guvernulă ac
tuală ar fi aplecată a da Româniloră din Caransebeșă 
voiă ca să ’șî întemeeze gimnasiulă de multă cerută, dăr 
nici pănă astădl nu vedemă realisată dorința frațiloră 
bănățeni. Pănă când âre să mai aștepte Românii - din 
Bănată realisarea dorință loră ? Ce facă deputății națio
nali din dieta din Pesta față cu cestiunea gimnasiului din 
Caransebeșă și din Aradă ?

Programa: 1. «Cuvântă de deschidere*, ținută de V. 
Domșa, preotă. 2. ,La România*, choră de bărbați. 3. 
«Odă ostașiloră români*, poesiă de V. Alexandri, decla
mată de Condorii Lascăru. 4. .Cânteculă Haiducului*, 
cântată »solo« cu acompaniare de N. Bazărea 5. ,Mama 
Anghelușa*, canționetă, representată prin X. X. 6. «Tu- 
doră Vladimirescn*, duetă cu acompaniare. 7. «Sergentulă» 
poesiă de V. Alexandri, declamată de Constantinii De- 
cusară. 8. «Latina gintă*, choră de bărbați. înainte de 
pausa din mijloculă nopții, 13 tineri voră esecuta : 
.Călușarulă* și «Bătuta*. Prețurile de intrare: loc. I, 
80 cr.; loc. II, 60 cr.; loc. III, 40 cr. de persână; de 
familiă 1 fl. 20 cr. — StudențI și militari jumătate. In- 
ceputulă la 7 âre săra. Supra solvirl se primesce cu 
mulțămire și se voră chita prin diaristicâ; ele se voră 
adresa d-lui N. Bă zărea, în Turchișă, Săcele. Onor, 
publică română din tâte părțile să binevoiască a se con
sidera prin acesta învitatu din partea comitetului aran- 
giatoră.

—x—
Scirea despre complotulu, ce s’ar fi plănuită în 

contra regelui României și despre care foile maghiare 
(jicău că Ungurii I’ară fi descoperită, este o pură inven- 
țiune. țliarele din România au și desmințit’o.

—x—
Ministrulu de resboiu română, generală Fălcoianu, 

a demisionată și va fi numită șefă ală statului major 
generală. Interimulă ministerului de răsboiu l’a luată 
ministrulă Brătianu.

—x—
O telegramă spune, că prin Bucuresci alaltăerl au 

trecută în Sofia 12 oficeri și 80 sub-oficerî ruși.
—x.—

In contra principelui de Wales s’a plănuită unu 
atentată, care însă la timpulă său s’a zădărnicită prin 
abilitatea poliției. Plănuitorii atentatului ară fi dina
mitarzii, cari tocmai ca nihiliștii au voită să arunce 
în aeră trenulă, cu care principele călătorea în Chester. 
Acestă atentată era să se îndeplinăscă imediată lângă 
orașă.

—x—
Ună greu mirosă se răspândise erl în totă Bra- 

șovulu. In urma cercetăriloră făcute, se descoperi că 
causa a fostă o observare murdară a Codiței patriotice 
din locă., Avisă consiliului sanitară polițienescă!

Industria de casă.
Sânte jude, 10 Ianuariu n. 1886.

Ori câtă ne vomă încorda, nu vomă putea ridica 
națiunea, pănă ce nu vomă deștepta și lumina popo- 
rulă, care e inima și sufletulă națiunii, și pănâ ce nu-i 
vomă îmbunătăți starea matevială.

Pentru ca poporulă nostru să ajungă la o stare 
materială mai bună, trebue ca cei cu carte să-i arete 
m’jlâcele, ce-i facă cu putință acăsta,precum și modulă 
cum să întrebuințeze timpulă.
, Dacă vomă lua în considerațiune ocupațiunile po
porului, și acelea le vomă compara cu timpulă, care-lă 
olosesce spre împlinirea acelora, vomă afla, că pe câtă 

e de ocupată poporulă în timpulă verei, pe atâtă are mai 
multă timpă liberă peste ărnă; deși nu petrece poporulă 
timpulă, seu cea mai marejparte a Zileloră de ernă, fără 
ocnpațiune, totuși le-ar pută acelea folosi mai bine.

Dela împărțirea bună a puterei lucrătâre și dela fo- 
osirea aceleia în ună modă câtă de bună atârnă nu 

numai starea bună a familiiloră singuratice, ci peste totă 
a poporului întregă. Unde nu se folosesce întregă pu
terea lucrătâre, ori cu aceea nu se produce decâtă pu- 
,ină câștigă, acolo domnesce sărăcia.

Aceea, cari cunoscă ocupațiunile poporului de pe 
sate, surită convinși că puterea lucrătâre ar putea pro- 
iuce ună capitală mai mare și s’ar pută face avere. Câte 
sute de mii de mâni lucrătâre petrecă erna fără de nici 
o ocupațiune? Cine n'a esperiată că âmenii dela sate 
în serile de ernă deja pe la 7 âre se culcă sub 
pretestă, că nu au de lucru? Datorința amiciloră înain- 
tărei și culturei poporului e dară a nu trece cu vederea 
acâstă stare dăunâsă, și totă așa e datorința fîesce-că- 
ruia fiu cu carte ală poporului, sg caute ca sg nu lase 
în neactivitate atâtea mii de brațe lucrătâre.

Din ramurile industriei ar veni a se alege acelea, 
care: a) ară da ocupațiune familiei întregi la mică și 
mare; b) ală căreia materială crudă se află în abnn- 
anță în comună; c) care materiale pretindă puține spese 
e manipulare; d) care sg fiă potrivite priceperei indivi- 
urile a poporului. Astfelă de ramă ală industriei, pe 

ângă altele, ar fi și împletitulă paieloră pentru facerea 
pălăriiloră de paiă, de grece paiele se află și la noi în 
abundanță și lucrarea cu ele ar da ocupațiune și la celă 
mai mică membru ală familiei Voiu aminti folâsele ce 
tragă alte națiuni și popâre din împletitulă paieloră. 

împletitulă paieloră e lățită în Italia, Belgia, Elve- 
ia, Anglia și Germania. In cantânele Aargau și Frf- 

burgă din Elveția trăescă la 70 mii de poporani din îm- 
etitulă paieloră.
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Cei cari se pricepă în asemenea lucrări, să în/ețe ; 
poporală la măestria industriei manufacturai!, ba s’ar I 
pute înființa scoli anumite, s’ar pută înt'oduce industria 
domestică chiar și în scălele poporale de pe la sale.

Dăr nu numai paiele, ci și lemnele ară pută să 
servăscă ca materială pentru industria domestică, căci i 
cu durere trebue să mărturistmă, că poporulă mai că i 
nu scie folosi averea ce zace în pădurile cele dese între 
care locuesce. I

Noi, învățătorii și preoții poporului, cari suntemă 
mai deaprăpe chiămațl a lumina și educa poporulă, ne i 
plângemă și ne jăluimă din tote părțile, că avemă salare 
de totă rele și și acelea le căpălămă din repartițiuni i 
aruncate pe poporă și încă cu mare nevoe, uneori chiar 
prin întrevenirea deregătoriiloră civile politice, din aceste i 
salare abia putemă trăi de pe o Zi Pe alta. '

Dăr ăre cine e causa la starea nostră decădută I 
materialicesce? Să examinămă bine și cu deamăruntulă 
starea de față a lucrului, și ne vomă convinge întru ade- i 
vără despre acăsta. Ore cine să ne ridice starea nostră 
a preoțiloră și învățătoriloră Ia o stare înflorităre? Va 
răspunde cineva, că poporulă. Așa ar fi să fiă, însă tre
bue să recunăscemă cu durere, că bietulă poporă nu o 
păte face acăsta, din justa causă că: a) poporulă e nelu
minată spirituală; b) poporulă e săracă, adecă de totă de- 
că<Jută materialicesce; c) poporulă cea mai mare parte 
nu scie ceti și scrie, nu scie calcula (cugeta), nu scie fo
losi și câștiga timpulă prin ocupațiunl active; d) popo
rulă nu scie nici o măestriă, ba nici agrii săi nu-i scie 
cultiva după recerința timpului presinte; e) poporulă în 
starea, în care se află, nici pe sine nu se păte ridica 
din sărăciă la o stare înflorităre materială.

Dăr învățătorulă și preotulă au tocmai chemarea 
a arăta poporului, cum să’șl îmbunătățăscă sărtea, scă- 
pândă de lipsă și de nevoiă. Atunci și ei voră sta bine. 
Și ăre cum vomă putea noi face acăștă întreprindere sa
lutară, care întru adevără depinde dela noi a-o face?

Acăstă întreprindere o vomă putea face în modu-lă 
următoră: 1. Să învățămă pe poporă carte, adecă cu tălă 
ocasiunea bine venită să îndemnămă poporulă să-și tri
mită pruncii la scolă, să spunemă poporului, că ce e 
scăla și învățătura, și ce folăse ar putea trage omulă 
dăcă ar sci scrie, ceti și calcula. 2. Să spunemă popo
rului, cum-că în timpulă presinte dela ună economă se re- 
cere să scie mai multă carte, decâtă a sciută ună preolă în 
vechime, să atragemă atențiunea poporului la ămenii în- 
teligențl care-șl învăță pruncii loră nesiliți de nimenea, 
și spre ce scopă o facă acăsta. 3 Să învățămă popo
rulă mai bine ași cultiva agrii săi, ca aceea să-i aducă 
mai multe și insutite fructe. 4. Să învățămă poporulă 
ași cultiva grădinile de pomi, de legume, vieritulă, pre
cum și stupăritulă, din care ar trage cu timpă venite 
grase. 5. Să învățămă poporală, pe lângă acestea, și in
dustria domestică, ca în timpulă ernei să aibă ocupa- 
țiune, prin care asemenea ar avă ună isvoră sigură de 
venite. 6. Să îndemnămă poporulă, să-șî dea pruncii la 
felurite măestrii d. e. la măsăriă, lemnăriă, olăriă, co- 
jocăriă, și la alte măestrii folosităre ect. 7. Să arătămă 
poporului că dăcă generațiunea lui tînără ar învăța și 
întreprinde pe lângă altele și însușirea măeslrieloră in
dustriale. nu ar fi silită Romănulă a-și cumpăra pe banii 
săi: corfă, pălăria, măsă, scaunulă, carulă, plugulă, grapa, 
ola, blidulă, farfuria, pocalulă, peptarulă, cojoculă, țun- 
dra, ciobotele, și alte manufacturi, dela poporele străine, 
de altă naționalitate; ci tăte acestea și le-ar cumpăra și 
procura cu banii săi propri dela fiu, nepolă, frate, con- 
sângănulă și nămulă său rumânescă, și s’ar înavuți și 
înbogăți Românii unii pre alții, ar ajunge poporulă la 
o stare înflorită re materială.

Când poporulă, prin ostenelele năstre, va ajunge 
să scie puțină carte, așa ca să’șl pătă ajuta trebiloră 
sale și să scie de ce să s’apuce și cum să ’nvertăscă lu- 
crulă, ca să’șl pătă îmbunătăți starea materială, atunci 
va fi bine și de noi, preoții și învățătorii.

Ca mai repede să-ne putemă ajunge acestă măreță, 
sântă și salutară scopă, ar fi de recomăndată, ca să 
ia disposițiuni capii noștri bisericesc! și reuniunile în- 
vățătorescl, ca în tăte scălele să se introducă industria 
domestică.

Ar fi lucru recomandabilă, ca în vacanțele de veră 
ale acestui ană scolastică, cu puține spese comune, să 
se înființeze în tătă țăra mai multe cursuri suplimentari 
de industriă, la care cursuri din totă tractulă protopo- 
pescă să ia parte câte ună învățătoră poporală, care 
apoi mai târziu ar învăța industria de casă pe toți în
vățătorii din acelă tractă protopopescu, și așa cu puteri 
unite s’ar introduce industria domestică în tăte scălele 
năstre confesionali poporali, unde generațiunea tînără a 
poporului ar învăța industria manufacturată, și multă în 
5—10 ani industria domestică s’ar lăți în tătă țăra. 
Spesele acestoră cursuri suplementarl de industriă, ar 
consta pe totă tractulă proiopopescă celă multă 15 fl. 
v. a. Ună tractă protopopescfi costă din câte 24—25 și 
din câte 30 comune bisericescl, și așa s’ar veni pe o 
comună b'sericăscă câte 60 ori 70 cr. v. a. Aceste nu 

ar fi spese mari pentru ună scopă așa sântă și salutară, 
tocmai dăcă aceste spese sar câștiga prin colecte bene
vole dela ponoră.

In anulă trecută am fostă deschisă unfi cursă su
plimentară de industriă, care cursă l’am și făcută cu
noscută publice pe calea Ziaristică, și din justa causă 
că înștiințarea s’a făcută tare târdiu, s’au presentată 
fărte puțini învățători poporali, spre a lua parte la în
treprinderea și învățarea industriei manufacturai!, însă 
iară domnului, că s’a făcută în industriă ună progresă 
îmbucurătoră.

Deci precum în anulă trecută așa și în acestă ană 
am onăre a mai deschide ună cursă de industriă manu
facturate, încependă dela I pănă la 31 Augustă a. c. 1a 
care cursă de industriă învită cu onore pre toți on. 
d-ni învățători a lua parte. Propunerea se va ține gra
tuită, în scăla confesională gr. cat. din Sânte-jude.

La acestă cursă se voră propune următărele obiecte 
manufacturael: a) împletirea corfeloră, și deosebite îm
pletituri frumăse din materialulă numită speteză. b). îm
pletirea cosciuguriloră din rătițe, aluni și carpeni, c). 
mpletirea și pregătirea pălărieloră de paie.

Doritorii de a se presenta la învățarea industriei se 
voră primi cu tătă plăcerea pe lângă următărele condi- 
țiunl: 1). Voră avea a trimite pănă la l-a Maiu a. c. 
2 fl. v. anticipative pentru procurarea materialeloră de 
ipsă. b). Voră avea a plăti la presentarea în fața locu- 
uî anticipative pentru viptă numai 10 fl. v. a. și pentru 
cuartiră, vestmintele de pată și spălatulă vestminteloră 
numai 3 fl. v. a.

La lucru dără frațiloră 1 toți din tote părțile, și în 
scurtă timpă vomă fi norocoși, cu ajutorulă atotă pu
ternicului D-deu, a gusta cu plăcere din fruclulă ostene- 
leloră năstre. Dretru Gr ama

înv. poporala și prof. de industr. domestică.

suntemă revoluționari și nu dorimil ca poporulă să 'și 
facă justiția.

Justiția poporului e told’auna o hîdăsă fantomă 
plină de sânge și cu cuțitulO între dinți; dorimil justiția 
rece și nepărtinitore a togeloră negre; alâtiî numai ca 
acăstă din urmă să nu prea desprețuăscă pe cea dintâiă, 
căci unii lucru trebue știută: când cea dinteiu îșl în
cruntă privirea și se mișcă, adică justiția poporului, apoi 
cea de a doua, adică justiția togeloră negre, numai p6te 
avea locă.

In alte țări, și la noi chiar, însă în alte timpuri, 
orașulă ar fi Zisă deja de multă cuventulă său ; și de și 
pote să fimă greșiți, dâr credemă totuși că acestă orașă, 
care e amenințată cu otrăvire de cătră criminali jidani 
este în totă dreptulă de a se răfui puțină cu denșii: 
când cineva voesce a mă ucide, am totă dreptulă de a 
mă apăra; și mă apără în totdăuna cu arme egale.

Dăcă ună cază analogă s’ar fi înîămplată în Gre
cia' de esemplu, fie cine îșl p6te închipui, că făina otră
vită ar fi fostă deja plămădită cu sângele otrăvitorului și 
justiția ar fi fostă forțată să sfințescă faptulă îndeplinită, 
^oi Românii însă suntemă poporă paclnică și răbdătorii.

; răspunsa la mesagiulu tronului. Col- 
propune unu amendamentu esprimându 
sa de rău, că țăraniloru nu li se face 
cu privire la luarea în arendă de mici 
Oii a plin combate amendamentulu con-
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LIPOVA (Bănatu), 27 lanuariu. — In valea 
Mureșului esundarea apei causeză încă neîncetată 
mari stricăciuni. Comunele Lipova și Radna 
sunt parte mare inundate, multe clădiri s’au sur- 
lată, dăr nu s’a periclitată viăța nici unui omă. 
Autoritățile facă totă posibilulă spre a da aju
toră grabnică locuitoriloră și a ușurâ miseria 
loporațiunei.

LONDON, 27 lanuariu. — In camera co- 
muneloră se continuă discusiunea asupra proiec
tului de
ings ] 
lărerea 
ușurări 
moșii.
siderându-lă ca ună votă de neîncredere. Glad- 
s t o n e susține amendamentulă, ia asupră-și res
ponsabilitatea., ce-o involvă primirea lui și-și es- 
prirnă speranța că va fi primită cu mare maio
ri tate. După acăsta puindu-se la votă amenda
mentulă fă primită cu 329 contra 250 voturi. 
Prin urmare guvernulă a fostă bătută. 
Ileakbeach recundsce importanța votului și 
propune amânarea ședinței pănă Joi. Amânarea 
s’a primită.

Otrăvirea de eătre Ovrei a gardei peni
tenciare din Piatra.

Următorulă faptă criminală ni-lti povestesce 
„Corespondința provincială44 din Piatra în Mol
dova :

In săra de 31 Decemvre, șefulă regimentului locală, 
colonelulă G. Boteanu, se pomenpsce cu o grabnică ștafetă 
dela comandantulă gardei penitenciarului Pângărațî, prin 
care cere urgentă ună numără de soldați pentru paza 
penitenciarului, de vreme ce tătă garda fără causă cu
noscută, că(juse ca trăsnită la pământă, fără ca nici ună 
soldală să dea semne de viăță; de o cam dată colone
lulă creiju, că e cestiunea de vre o petrecere între sol
dați, cu ocasiunea anului nou, și că ștafeta nu avea a- 
cestă căracter urgentă, decâtă numai din prea marea tămă 
a căpitanului, comandantulă gardei, de vr-o evadare’ în 
timpulă veseliei generale; lucrulă însă nu era așa, și că- 
pitanulă nu relatase decâtă purulă adevără. In conse
cință deci, colonelulă trimise pe mediculă regimentului, 
St. Predescu,^ă constate faptulă; mediculă merse și spre 
marea mirare a tuturora se constată, cu cercetări știin
țifice în regulă și cu procese-verbale și mai în regulă, 
că tălă garda fusese fulgerată de otrava vegetală conți
nută in pânea distribuită soldațiloră. Și fiindcă lucrulă 
fu luată în pripă, ajutărele medicale administrate la timpă, 
cu alte cuvinte, vomitivele ce se putură găsi la îndemână 
scăpară pe nenorociții soldați de o mărie sigură, fără ca 
consecințele inerente veninuriloră vegetale să se pătă 
crede cu siguranță că s’au înlăturată. Văndătorii acelei 
pânl, înzestrați cu celă mai neînchipuită curajă ală cri
mei și fără tămă de pedepsa legiloră, nu se oprescă aici 
și desfacă din acăstă otrăvităre marfă de alimentare și 
regimentului locală; aceiași scenă: de astă dată însă co
lonelulă luă trăba pe mânecă, cum se Z'ce, donunță fap
tulă administrației, constată din nou causa otrăvirei și 
poliția împreună cu mediculă orașului și ală regimentu
lui, St. Predescu, merse fără veste la culpabili, constată 
calitatea pânei, și proveniența făinei ■ încheia procese-ver
bale în regulă și dădu pe criminali judecății. Făptuitorii 
însuși, luațl de scurtă, nu negară faptulă, și singuri deci 
mărturisiră că faina loră nu era alcătuită decâtă din 
măzăriche, neghină și tărîțe de grâu. ,

Pitarulă jidovă unită cu Șmil Torce, făinară jidovă 
și-au propusă deci să învenineze înlrega armată și păte 
înt.regulă lârgă; însă numai pe creștini; căci de altmin- 
trele faptulă e fărte curiosă : pităria (brutăria) unde se 
vinde acestă pâne debităză marfă de acăsta și jidoviloră 
și creștiniloră; rezultă întrebarea: cum de nu s’a con 
statată nici ună casă de otrăvire asupra unui jidană ? 
Și faptulă acesta este fărte gravă; elă singură e suficientă 
spre a denota vădita intențiune de a ucide numai pe 
creștini. Și adică de ce nu ară fi așa ? Și de ce adică 
făinarulă Șmil Torce n’ar vinde făina otrăvilore creștini
loră, de vreme ce elă a mai fostă dată încă odată în 
judecată pentru acestă faptă, și justiția a găsită că vr’o 
câțiva lei amendă suntă de ajunsă pentru a pedepsi pe 
criminalulă jidană. După chiar aceste fapte petrecute, 
brutarulă vinde pâne și făinarulă macină făină. Noi nu

DIVERSE.
Ovațiuue oribilă. — Din Valencia se relatăză: Tî- 

năra dănțuilăre Dorida era să se cunune acum cu fiulă 
unică,ală unui bancherii. La 3 c. signora Dorida a de
butată în ,Excelsior« și acăsta era să fie representația 
de adio. Frumăsa dănțuităre primi flori din tăte părțile, 
iar dela orchestră i se dete ună coșă, ală cărui capacă 
era făcută din flori. De căda coșului era aternată ună 
biletă cu aceste vorbe: »Deschide-mă, frumăsă copilă*. 
Tînăra fată ridică capacu și în acelă momentă săriră pe 
pieptulă ei doi —• ghițcanl (cloțani) mari... Ea începu să 
se apere cu mânile de aceste animale scârbăse, dăr în 
curendă cătju la pămentă, plină de mușcături și svărco- 
lindu-se ca o epileptică. Medicii declarară, că signora 
Dorida va pute scăpa cu viăță, dăr mintea ei cu greu 
va mai fi întrăgă. Unii cjicii, că autăra acestei fapte urîte 
este viitărea săcră a fetei, care era contra căsătoriei fiu
lui seu cu Dorida. Lumea e forte iritată, că pănă acum 
autoritățile nu se ocupă de acăstă afacere.

Nou abonamentu 
la

„ Gazeta Transilvaniei".
Cu I lanuariu 1886 st. v., s’a început unft nou 

abonamente, la care învitămtf pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.sprijinitori ai foiei nostre.

Pretultt Abonamentului:J
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
„ ș6se „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi
,, șăse „ 20 ,,
„ unu anii 40 „

Rugămă pe domnii abonenfî, ca sS bine-voiască 
reînoi de cu vreme abonamentul^, ca sS nu sea-șl 

întrerupă espedițutnea diaruhii.
Domnii ce se voră abona din nou sd binevodscă 

a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.
Administrațiunea.

Editorii: lacobtt Mnresianu.
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Ctorsuln la bursa da Viena

din 26 Ianuariu st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • • • 101 45 1 Bonuri croato-slavone . . 103 75 
Rentă de hărtiă 5°/0 • • 92 95 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.........................152.00
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 9875

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 112 75

Bonuri rurale ungare . . 104 — 
Bonuri
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 103 90 (

cu ci. d6 sortare 1C3 75
rurale Banat-Ti-
............................. 103 75

cu cl. de 'sortarel03 75

Despăgubire p. dijma de
vinu ung............................. 98.25

Imprumutulti cu premiu
ung.....................................117 75

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 123 60 

Renta de hărtiă austriacă 84 25 
Renta de arg. austr. . . 84 40 
Renta de aură austr. . . 112 29 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 869 —
Act. băncel de credită ung. 304 50 
Act. băncel de credită austr. 298 40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5 94
Napoleon-d’orI .... 10.01 ll3 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.35

Bursa <1© Bucuresci..
Cota oficială dela 11 Ianuariu, st.

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6%) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/0)

1)

Renta
Renta

>

împr.
Credit

»

>

> (5»/0) . ..
Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă . 
Bancnote austriace contra aură.

„ (5°/o)
» urban (7°/0)

> (6°/o)

v. 1886.

Cump. vând.

87 88
92% 93%
85 86
30 32

101 101%
83 84%
95 98
88 89
80 81
1111, 1130
— —
— —
16. 16%

. 2.01 2.04

Cursulu pieței Brașovu 
din 27 Ianuariu st. n. 1886.

Bancnote românesc! .... Cump. 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’or! .... 
Lire turcesc!.................
Imperial!.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. «Albina» 
Ruble Rusesc! ....
Discontulă >

Cumandele din afară se efectu^ză promptă I

„Pesitru sesom&lia de
Toilete pentru mirese, balft și pentru stradă

se confecționezi! după moda cea mai nouă, în timpulă celă mai scurtă și cu 
prețuri fârte'ieftine în

Magazinulu cu articole de modă pentru Ddmne

mmm?7.

------------- ISrasovu. Piața mare-------------, —

cari totodată recomendă marele lorii depositu de Satin-Mervilie, Satin-Lyon, și 
Atlasuri. Catifele de mătase și Plușu, Vbille, Creppe, Gaziru și Cașemiru ne- 
gru, precum și în tdte colorile moderne. Matlaseuri spaniole Chantilly (Nou-
tate), Dentelle și stofe orientale și Volanuri late. Sortie de baiu și eventaille, 
floti, chinille, pene, buchete cu aură și argintă, Rișurl, Marabu și panglice,
precum și Ciorapi, Mănuși de mătase în tâte lungimile și în tdte colorile de

seră cu prețuri fdrte solide.

La cerere se trimită mostre franco.

8.58
8.50
9.98

11.26
10.22
5 88

100.—
122.%

7—10 »/0 pe

Vând. 8.63
• 8.55
» 10 G2
• 11.36
• 10 32
» 5.94
» 101.—
. 124.—

ană.

BCJ" Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 

Transilvaniei* se polii cumpăra în tutungeria 

lui I. GROSS.

■ ■ ’l

’ ’ ’
Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6.

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

ce se publică 
cele înseninate

Pentru repeți r I se aedrdă următdrele r abate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori 10’.

11 i» » 5— 8 11 15’.

11 H 11 9—11 11 20".

11 11 11 12—15 11 30".

V 11 11 16—20 11 40’.
Dela 20 de repețiri în susă 50’.

pe mai multe luni se facă în- 
mai susă.

Pentru anunciuri 

voiri și reduceri și peste

B69

Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abona la f6ia 

ndstră de aici încolo că avemă încă în reservă numeri dela începutul!! anu
lui 1885, prin urmare potă sâ aibă colecțiunea intrigă.

Administratiunea «Gaz. Trans.»

CANCELARIA NEGRUTIU
in Glierla.-Szamosujvâr

AMICULU FAMILIEI.“ Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numeri 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențifici, amă
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe«anulă întregii e 4 fl. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANtJ.11 Revistă bisericâscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23/4—31/* cdle; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
siuni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulă de abonamentu pe anulă întregii e 4 fl, — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.
—Abonații voru primi unele premii de valdre și’și voru pute procura cu prețuri fdrte reduse t6te opurile din edițiunea ndstră. — 

COLECTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPL ARIU.
--------- Toții acolo au apărutu și se află de vendare : -

Biblioteca Săteanului Român- Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fdrte interesante și amusante. Prețulă la tdte patru 1 fl. — câte 
una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fdrte interesante și amusante. Prețulu 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 
italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretului M. S. Regina României. Prețuit! 15 cr.

Collecta de Recepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulu'50
Apologie. Discusiuni filologice și istorice maghiare privitdre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețuia 30 cr. Renascerea lirnbei românești în vorbire și scriere iiivederită 
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulu fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulu reduși! (dela 1 fl.’2O crj la 60 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulu 30 cr. Ifigenia 
ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulil 30 cr. Branda său Nunta fatală, 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulu 20 cr. El u trebue să se însă re. Novelă de Maria Schwartz, 
de N. F. Negruțiu. Prețulu 25 cr. Hermană și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulil 50 cr.

Economia pentru scdlele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețul fi 30 cr. Petu lanțul ă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulil 
50 cr. Tes.aurulă dela Petrdsa său Cloșca cu puii ei de auru. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulil 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru învăță mântuit! intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiali), a învățăto- 
riloră și a altoră bărbați de scălă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulă 1 fl. 70 cr.

Mi culă mărgări tară suflete s că. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl.. — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlar! de ambe sexele. Cu mai multe icăne frumăse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 5 0 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Vi sulă prea sântei vergure Maria a Născăfdrei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumdse. Cu mai multe iedne fru- 
m6se. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

= Manualii de Gramatica lirnbei române pentru scdlele poporal! în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din Năsâudă. Prețulă 30 cr. »

I

1885 iu limba

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unii vo-

în Tau- 
Schițe din 
traducere

Tipografia ALEXI Brașovă.


