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Situațiunea politică și Austro-Ungaria.
De când puterniculă cancelară ală Germaniei, 

a îndreptată tunete și fulgere contra Poloniloră 
și a polonismului, se serate în atmosfera politică 
ceva, ce pare a prevesti o apropiată furtună. 
Resentimentulă ce l’au produsă în Austro-Un
garia acusațiunile contra polonismului ale prin
cipelui Bismarck nu este nicidecum favorabilă, 
căci nu puteau ca aceste acusațiuni să nu lo- 
vbscă și în Polonii Galiției, cari astăzi suntă 
la guvernă în Austria, ba imputările ce le face 
cancelarulă Germaniloră din causa moliciunei 
loră atingă și pe Cehi și pe Maghiari în măsură 
nu neînsemnată.

Vomă reveni mai pe largă asupra acestei 
importante cestiuni. Deocamdată aflămă cu cale 
a reproduce ună interesantă articulă din fbia 
oposițională „Budapester Tagblatt“ delal Februarie, 
în care se aprecibză situațiunea generală politică 
în următorulă modă:

„Orizontulă politică nu mai strălucesce în 
azuriulă lui limpede și nuorl negri apară pe 
firmamentă, cari ne vestescă vijelia amenințătbre. 
Ce-i dreptă, discursurile tronuriloră și enuncia- 
țiunile oficiale ale miniștriloră europeni ne spună, 
că ceriulă ar fi câtă se pbte de senină, der o 
singură privire e de ajunsă, spre a ne înfățișa 
tbte aceste asigurări numai ca nisce pie dorințe. 
Intr’adevără, situațiunea politică în Europa e 
fbrte seribsă și conducătorii politicei esteribre a 
monarchiei nbstre pbrtă în momentulă de față 
sarcina unei îndoite responsabilități. Fi-voră 
conducătorii politicei esteribre a Austro-Ungariei 
destulă de înțelepți și tari, spre a delătura pe- 
riculele amenințătbre? Fi-voră ei în stare a con
duce mai departe corabia statului cu tbtă fur
tuna, ce se ridică, așa ca să-și pbtă continua 
drumulă fără a suferi stricăciune? Aceste între 
bări se impună fiecărui patriotă, dăr nimeni nu 
voiesce să răspundă la ele.“

,,Dbcă trecemă în revistă cele mai nouă 
evenimente politice, ne apară astădi ca cele mai 
însemnate momente politice: schimbarea ministe- 
riului în Anglia, discusiumie asupra Poloniloră în 
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parlamentului germană, demonstrațizmea navală eu- bătută capulă pentru bmenii noștri de stată con- 
ropdnăi și încurcăturile în peninsula balcanică. I”1 1 «■>
adevără, fiecare din aceste aparițiuni ar fi în j 
stare a deștepta îngrijiri. Se vorbimă mai în
tâi despre schimbarea în Anglia. Ministerulă con
servativă a cădută și este înlocuită de ună ca- 
binetă liberală. Amă avută ocasiune de a vedb 
asemeni schimbări în cursulă celoră clece ani 
din urmă în Anglia de repețite ori. Și noua 
schimbare de ministeră ni-ar pute lăsa indeferinți, 
dbcă nu ar fi fostă însărcinată cu formarea ca
binetului Mr. Gladstone, „bunulă moșnbgă44 cum 
îi dicu în Anglia. Mr. Gladstone este ună duș
mană înverșunată ală Austro-Ungariei, ba chiară 
ună dușmană ală monarchiei nbstre. De repețite 
ori șî’a vărsătă mânia în scrieri periodice și vor-1 
biri în contra monarchiei, și odată în mânia sai 
a mersă pănă a ofensa pe Impăratulă-Rege. 
Adevărată că mai târziu și-a retrasă ofensa, cu 
tbte astea acestu faptă caracterisbză destulă de 
bine caracterulă și sentimentele sale. Dbr de 
amă putb uita tbte celelalte, nu ne este ertată a 
uita marile cuvinte: „Hands off“ (josă mânile!) 
ce le-a adresată monarchiei nbstre. Cu strigarea: 
„josă mânile!“ a voită Gladstone sS-i interclică 
monarchiei austro-ungare ori-ce acțiune în penin
sula balcanică. In adevără, politicii monarchiei 
ară fi trebuită să perdă totă sentimentulu de 
onbre, ca să pbtă uita vreodată acbstă cutezare 
a lui Mr. Gladstone44.

„Nu mai puțină neîmbucurătore sunt în
tâmplările în dieta prusiană. Nu voi mă să 
capitulămă aici tbte acele stranie întâmplări, 
s’au petrecută dilele aceste în Berlină, 
siunea asupra Poloniloră cu tbte momentele ei
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Discu-

istorice este încă vină în memoria cetitoriloră I și va sprijini și pe Serbia, îndată 
noștri. Dbr ni se pare, că acbsta discusiune 
aruncă lumină și asupra relațiuniloru monarchiei 
nostre cu Germania. Numai ca în trbcătă a îm
părtășită Bismark, că în anulă 1866 Rusia a 
fost gata a năvăli asupra Austro-Ungariei. Față 
cu-o alianță Prusso-Russo-Italiană monarchia nbs- 
tră se ’nțelege că ar fi trebuită să ’ngenunche și 
— consecințele urmbză de sine. Rusia, aliatulu 
de mulțl ani ală Austriei, care de atâtea ori — 
adevărată că numai spre stricăciunea patriei nbs- 
tre — a întrevenită în favbrea dinastiei habsbur- 
gice, a fost dăr gata a părăsi pe Austria, ba mai 
multă, a năvăli asupra ei pe furișă mișelesee, 
în speranță că va duce cu sine o bogată pradă. 
Și aceeași Rusia este adi aliată cu Azistria-Unga- 
ria\ întâlnirile monarcliiloră dela Skiernevice și 
Kremsier au pusă la cale o alianță, pe care față 
cu împărtășirile principelui de Bismarck nu-o 
putemă numi nicidecum naturală și fericită. 
Dăr lucrulă de căpeteniă este, că și alianța nos
tru cu Germania pierde din valore prin nisce în
tâmplări ca cele petrecute de curendu în dieta pru
siana. Alianța cu Germania formbză temelia po
liticei esteribre a Austro-Ungariei. P6te că chiar 
întrbga nbstră politică nu consistă decâtă în 
acbsta răzimare pe Germania. Lăudatu-s’a multă 
acbstă alianță, ea încă și astădi este lăudată și 
în adevără, ea merită a fi lăudată, 
nu e aură totă ce lucesce.
Austro-Ungaria a câștigată

Dăr nici aici 
Prin acbstă alianță 
ce-i dreptă multă, 

dăr a și pierdută multă și este întrebarea, că 
bre câștigulă este mai mare decâtă paguba? — 
Puterile europene s’au desvețătă de a mai calcula 
cu Austro-Ungaria, căci sciu, că ce voiescă cei 
din Berlină, are valbre și pentra Viena. Și acbsta 
ori și cum este regretabilă. Dbcă însă la acbsta 
împrejurare se mai adaugă încă și întâmplări, 
ca cele amintite în parlamentulă germană, și dbeă 
se va dovodi într’o di, 
partidă 
că Germania

că luptele pasionate de 
în Germania și-au ajunsă culmea și

unită e de multă desbinată, 
atunci fără îndoială și valbrea unei alianțe cu 
ea scade și se nasce întrebarea, că bre bine a
fostă, că în anii din urmă au gândită și și-au

ducători totă numai cei din Berlină?44
„Venimă acum a vorbi despre demonstra- 

țiunea navală. Astăzi se întrunescă corăbiile de 
răsboiu europene în portulă dela Canea și acesta 
va ajunge, credemă, spre a aduce pe Grecii la 
resonu. Amă pute să întrebămă, dbcă monar
chia nbstră are vr’ună interesă de a amenința 
pe Grecia? Posițiunea de putere mare a mo
narchiei nbstre, e naturală că-i impune multe 
cheltueli, pe cari în cele din urmă le-ar pute 
economisi. Austro-Ungaria a luată parte dealt- 
mintrelea și la demonstrațiune a navală dela Dul- 
cigno, de ce să lipsbscă ea acum, când e vorba 
d’a se documenta înțelegerea între marile pu- 

. teri ?“
„Acbstă demonstrațiune navală ar fi încă 

celă mai mică rău, lucru principală este și va 
rămână încurcata cestiune a Orietului 
trebui să se resolve într’o di. 
fimu onești și sinceri, trebue să 
bmenii noștri de stată au avută 
ținu norocă în acbstă privință, 
dela Filipopolă s’a dată dela Viena parola: 
tabilirea statului quo.“ Și astăzi? Cine se mai 
gândesce astădi de a face accstă pretensiune? Dbr 
cei din Viena nici că au reținută pe Serbia de 
a purta răsboiu cu Bulgaria, și Serbia, prote- 
giata nbstră, este acll totală bătută și noi nu 
suntemă în posițiune de a face ceva pentru 
acbstă țâră. Se înțelege de sine că în urma 
acesta, simpatia ce amă avut’o pbte în Serbia 
piere și face locă unei antipatii, ba chiar urei. 
In urma acbsta, câștigă Rusia totă mai multă 
tărâmă. Ea ajută Bulgariei să-și facă uniunea

va 
să 
că

, care 
Decă voi mă 

mărturisi mă, 
pănă acum pu- 

După răscbla 
„res- 

ce acbsta va 
voi să pășescă ca dușmană contra Austro-Un
gariei. Rusia este în modă „oficială44 aliata 
Austro-Ungariei, dbr în realitate, și mai alesă în 
peninsula balcanică, este rivalulă ei, contrarulă 
ei, inimiculă ei....44

„Așa se presentă adi situațiunea politică. 
Riscămă de a fi declarați de pesimiști și de 
bmeni fricoși, dbr credemu de a ne împlini o 

dbcă arătămă cu degetulă asupra no-datoriă,
riloră negri, ce se adună pe firmamentă. O 
tempestate curăță aerulă, dbr pbte, că ar fi mai 
bine pentru monarchia austro-ungâră , dbcă 
nuorii cei grei și nuorii cei amenințători ară 
trece de astădată fără furtună.“

SMii peninsula balcanică.
După cum comunică o telegramă din Constantino- 

polă, Bulgaria nu se mulțămesce cu unirea personală. 
Ministrulă de esterne bulgară Zanov, care se află acum 
în Constanlinopolă, s’a esprimată, că elă nu s’ar fi în
sărcinată cu misiunea sa la Portă, dăcă trădările ar fi 
să se facă numai pe basa unirei personale. Zanov crede, 
că va pute obține o deplină unire a Bulgariei cu Rume- 
lia ostică în privință legislativă și administrativă și în 
schimbă e gata a face orice concesiune în cestiuni de 
formă, pe cari Sultanulă pune preță fărte mare.

Representantulă Porții la trădările de pace serbo- 
bulgare este instruită, ca să nu intre în discuțiunea ces- 
tiunei unirei bulgare-rumeliote și să nu cără dela Serbia 
nici o recunoscere formală a unirei.

Mare îngrijire domnesce privitoră la Grecia. Soi
rea, că flota grecescă a plecată la Creta, a pricinuită acolo 
mare spaimă între Mohamedani. Flota turcescă din sî- 
nulă Suda constă numai din două fregate cuirasate, care 
n’ară pute resista Greciloră. Numai scirea, că flotele 
mareloră puteri se adună în senulă Suda a mai poto
lită spaima. Garnisăna turcescă se întăresce în Creta 
la 19,000 de ămeni. Ambasadorii puteriloră au încu- 
nosciințatu pe Said-pașa, că Turcia are mână liberă față 
cu Grecia.

Scirea că agenții diplomatici din Sofia au primită 
instrucțiuni, ca să întreprindă ună pasă colectivă pe 
lângă guvernulă bulgară pentru desarmare, stă în legă
tură cu înarmările .ce le face ministerulă de răsboiu bul
gară pentru fote eventualitățile. La organisarea celoră 
două brigade rumeliote se lucreză cu celă mai mare zelă. 
In Sofia se aștăptă să sosescă- ună curieră din Peters- 
burgă cu o scrisore din partea Țarului.

Ce privesce scirea dată de «Agenția Ha vas, “ că Grecia 
’șl-ar fi schimbată atitudinea și ar fi hotărîtă să corăs- 
puntjă dorințeloră mariloră puteri, este cu totulă neîn
temeiată.

%

Bismarck în contra Polonilorti.
(Urmare și fine).

La inceputulă insurecțiunei polone, în Parisă era 
judecată aceea cu bunăvoință. Trădările din camera de- 
putațiloră au produsă ferbere în Francia și Anglia. Dăr 
mulțămită ambasadorului francesă Lord Russel, împăra- 
tulu Franciei și-a schimbată părerea și trădările n’au 
avută rele urmări. Adi s’au schimbată lucrurile. Avemă 
mai mulțl amici în streinătate. Recunăscerea unei mo- 
narchii polone nu o veți dobândi. Vomă da Poloniloră 
scută, der decă ei voescă să resolve cestiunea polonă 
între granițele prusiane, atunci dică ca Gladstone; «Hands 
off!« („Josă mâna! < Francesii abia se potă ocupa 
acum cu Polonii, ei se ocupă acum directă cu noi. Dela 
1866 și 1870 Europa este în genere pre multă ocupată 
cu politica cea mare, decâtă ca să potă lua în conside
rare pe Poloni, der pentru aceea lupta Poloniloră se 
continuă cu puteri întărite. Timpulă repausului n’a fostă 
timpulă impăcărei pentru Poloni. Pote că sprijinulă opo- 
sițiunii este mai tare decâtă acela ală guvernului, altfelă 
nu-mi potă esplica progresulă Polonismului. (Neliniște 
in stânga.) Celă dinteiu îmboldă la lupta pentru cultură 
mi-a dată președintele secțiunei catolice în ministeriulă 
culteloră, Kre'z'k. Acâslă secțiune era în câtva o ad- 
minislrațiune polonisătore în mijloculă guvernului pru-
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siană. (Audiții Audițî! în stânga). Ea luâ interesele 
bisericei catolice și ale Poloniei sub sigilulâ regelui și sub 
autoritatea guvernului. (Aplause în drăpta. Șuerăturî 
în centru). D-v6stră, domniloră dintre Poloni, v’ați bate 
în contra năstră, dăcă ațî avă ocasiune, chiar și fără o 
denunțare de patru săptămâni. Seu vrea vre unulă din
tre d-văstră să ’și dea cuventulîi de onăre, că n’ar fa
ce-o ? (Mare ilaritate). Asta o scimă, așa de proști nu 
suntemă! (Ilaritate). Polonii se alipescă de partidele 
dușmane guvernului unde potă, așa în Reichstagă, unde 
nu se dau îndărătă a se coalisa cu partide feniane și ni
hiliste. Suntă fracțiuni, care în tote împrejurările ar fi 
în stare să nege întocmirile monarchiei. Celă ce nu vrea 
să lucreze cu noi să nu pretindă avantagiele și scutulă 
monarchiei. Asta se numea mai ’nainte escomunicare și 
proscriere. (Aplause ’n drăpta. Mare mișcare). Limba 
germană a dată pretutindenea îndărătă, în Alsația e o 
fală a vorbi franțuzesce. Asta este instreinare germană, 
fala servitorului în livrea sclipitore, care în altă parte e 
necunoscută. Ună Germană, care a fostă în Parisă,este 
încâtva o ființă mai înaltă, părtă celă puțină intre aceia, 
cari n’au fostă acolo, galonele de suboficeră. Chiar și 
în Boemia și în Ungaria germanismulă a dată înderetă. 
Chiar și Germanii suntă mândri, când se ’ntorcă din Po
lonia ca Poloni, ba chiar și cu privire Ia nume. In Si- 
lesia de susă elementulă polonă s’a lățită numai în 
deceniele din] urmă. Lucrulu a ajunsă pănă acolo 
că în Silesia de susă ună preotă nu vrea să confirme pe 
copii, fiindă că aceștia se află în serviciu la Germani. Așa der, 
noi nu purtămă luptă pentru cultură. Cu măsurile 
năstre nu ne îndreptămă în contra vre-unei religiunl, 
ci în contra naționalității. Omenii însă suntă amăgiți 
că vremă să Ie luămă religiunea. (Rîsete în centru.) 
Prin strigătele d-vostră batjocoritore nu-mi puteți dis
credita vorbele mele, v’așă pute da dovedi, încâtă cu 
jumătate v’ați îndestuli. Astfelă de ațîțărl au adusă 
după sine concediarea multoră servitori germani. Ni- 
suința d’a face pe Poloni să simpatiseze pentru Germania 
a fostă o greșălă a răposatului rege, și acum trebue s’o 
coregemă, ca să câștigămă «omeni siguri«. Acesta e 
necesară prin îmulțirea Germaniloră și împuținarea Po- 
loniloră. Pentru cea dinteiu n’avemu nici o îndreptățire 
legală, der avemă pentru espulsarea elementeloră străine; 
între acestea suntă mulți agitatori, cari potă face agita
țiuni polone cu mai mare dibăciă în Prusia decâtă în 
Rusia și cari au abusată de ospitalitate. Și guvernulă 
rusă sufere sub acăstă agitațiune. Așadăr espulsările 
suntă o măsură politică: vremă să scăpămă de Poloni, 
streini, căci avemă destui d’ai noștri. In acăstă nisu- 
ință nu ne vomă lăsa a fi turburați prin vr’o oposițiune 
căci în acestă privință suntemă înțeleși cu statele vecine 
nouă. (Aplause în drăpta. Neliniște în stînga.) Nobi
limea predă elementulă, care întreține agitațiunea; aceea 
posede în Posen încă 650,000 hectare, hectarulă aduce 
suma mijlociă de 15 mărci arendă. Suma întrăgă ar fi 
așadăr trei procente dintr’ună împrumută de 100 milione 
mărci. E întrebarea acum, că ore Prusia n’ar pută es- 
propria nobilimea polonă cu 100 miliăne mărci. Dăcă 
espropriămă pentru căi ferate, porturi, fortărețe ș. a., 
de ce ună stată să nu esproprieze pentru siguranța 
sa? (Auriți! Auriți! Mare larmă.) Să se plătăsci 
după valărea deplină, și pote că domnii s’ară bucura 
că-și potă cumpăra în Galiția său în Polonia, dăcă nu 
preferă șă-șl adăpostăscă banii în Parisă său la Monaco. 
(Ilaritate și murmure la Poloni.) Și nici fisculă dome- 
nială n’ar face cu acăsta o rea afacere. Nu dică că gu
vernulă intenționăză acăsta acum, amintescă numai că 
peste totă ar fi cu putință acăsta, pote că voră chibzui 
d-nii Poloni lucrulă și voră face înșiși o propunere în 
acestă sensă. Deocamdată guvernulă intenționăză să do- 
bândăscă moșiile polone ce devină libere și să le aren
deze la Germani, cari dau garanța că voră și rămână 
Germani, cari înaintă de tăte au femei germane. (Ilari
tate). Arendașii încetulă cu încetulă după 25 pănă la 
50 de ani devină proprietari. Creditulă d’a cumpăra 
asemenea moșii îlă vomă cere dela d-vostră. (Aplause în 
drăpta.) Atunci vomă îngriji noi pentru aceea, ca func
ționarii și soldații poloni să se convingă în provinciile 
depărtate de Polonia despre avantagele civilisațiunei ger
mane. Firesce că totdăuna cu considerarea, ca func
ționarii să nu ia în căsătoriă Polone. (Ilaritate.) Aceste 
proiecte le putemă face fără Reichstagă, ne putemă ajuta 
noi înșine print’ună împrumută în Prusia. Câtă timpă 
va dura oposițiunea în Reichstagă, vomă trebui să ne 
gândimă la mijlocele, d’a ne ajuta înșine. Nu fără în 
grijire privimă în viitoră, deși nu ne amenință pericule 
esterne. dăr cu acăslă maioritate a Reichstagului nu 
mergemă înainte. (Nelinisce în stânga și în centru.) 
Trebue să căutămă a ne mai întări; e posibilă, că pro- 
vedința, care atâta de favorabilă ne-a fostă pănă acum, 
găsesce că consciința națională germană în fața unei 
coalițiuni esterne are nevoiă încă odată de ună focă cu- 
rățitoră și limpeditoră. Trebue să arătămă, că nu pe 
piciăre de Iută, ci pe piciore de feră stămă Vomă țre 
bui să căutămă mijldce, ca să ne facemă independenți 

de politica de obstrucțiune a majorității Reichstagului. 
Nu sunt, advocatulă nnei asemenea politici; der când 
vădă causa patriei în peliculă, nu voiu temporisa a da 
împăratului sfaturi corăspumjătăre. Ar fi ună lașă mi- 
nistrulă, care nu șî-ar pune capulă d’a mântui patria 
chiar și în contra voinții unei inaiorități. (Aplause fur- 
tunăse în drăpta Șuerăturî în stînga.) Nu sunt dis
pusă să lasă a se sfărîma succesele armatei năstre în 
frecări interne și voiu găsi mijloce să lucreză în contra 
acestora. (Aplause în drepta, nelinisce mare, vii șue- 
rături în stînga și în centru.)

SOIRILE PILEI.
Suntă câteva dile, de când oficiulă poștală de aci 

nu are din destulă mărci-, 6r câtă pentru diare nu are 
de locă. Numărulă de eri ală „Gazetei* nici nu s’a pu
tută espedia din causa acesta. Direcțiunea poșteloră din 
Sibiu ar trebui să ’ngrijăseă, ca oficiile poștale din țeră 
să fiă de timpuriu provădute cu mărcile necesare, ca să 
nu sufere publiculă Pe câtă suntemă informați, admi- 
nistrațiunea poștei de aci a cerută de multă să i se tri- 
mătă mărci.

—x—
Comunitatea de avere a fostului regimentu româno- 

bănatică, în adunarea sa-generală din anulă trecută, la stă
ruința neobositului președinte ală ei, d-lă generală Traiană 
Doda, a decisă înființarea unei scâle industriale pentru 
instruarea teoretică și practică a eleviloră în mai multe 
ramuri ale industriei. Pentru scopulă didirei acestei scăle 
a votată 85,000 fi. Scăla acăsta precum e plănuită are 
se fiă unică în felulă ei in Ungaria.

—x—
In afacerea institutului de credită rurală, pe care 

Ungurii vrău să-lă înființeze în Ardeală în contra institu
tului „Albina11, reuniunea economică ardelănă a ținută o 
conferință privată și a hotărită să aștepte acțiunea de- 
putațiloră ardeleni din dietă în acăstă privință.

—x—
Notămă pe următorii rătăciți, cari s’au înscrisă la 

»Kulturegylet«, cu nouăle nume .patriotice• : Afuntydn 
Peter și Merina Peter, industriași în Deva; Stojka 16- 
zsef, comerciantă în Baia de Crișu; Zsojzan Zsofi, învă- 
țătore în Zamă; Stojka Peter, învățătoră în jFWrosem. 
Dumnezeu să’i erte 1

—x—
Maiestatea Sa monarchulă a dăruită 500 fl. pentru 

cei ce au suferită daune prin inundarea Mureșului și 
1000 fl. pentru cei păgubiți prin inundarea Someșului.

—x—
Corporațiunea învățătorilor ă unguri din cerculă 

Solnocului a hotărîtă ca membrii ei să adune definițiu- 
nile cele false său necorespun^ătăre inteligența scolariloră 
din manualele de gramatică, precum și mancitățile în 
metodă și să le presinle viitdrei adunări. E vorba d’a 
se porni în fotă țăra o mișcare în contra acestoră cărți 
și să roge pe ministrulă a pune la cale lucrarea și in
troducerea obligătore a unei gramatice bune, corăspun- 
(Jătăre cerințeloră didactice.

—x—
Comanda supremă a honvediloră a dată o ordina- 

țiune, ca oficerii de stată majoră din cavaleriă să se 
esereite în viitoră a comanda tăte trei speciile de arme, 
deărece în timpă de răsboiu adeseori potă veni în si- 
tuațiune a comanda independentă trupe mixte. Chiar la 
manevre s’a observată acăsta.

Ida Ferninget, mășă din Deva, după ce fiica sa te 
17 ani în presența ei s’a otrăvită și după ce i-a spălată 
corpulă, a îmbrăcat’o și a așecjat’o frumosă pe măsă în
tre perine, s’a otrăvită și ea cu chibrite. Causa acestoră 
otrăviri e miseria.

—x—

Suntă mai multe luni, dice «Democratulă din Plo- 
escl, de când prin Ploescl ca și prin alte părți ale Ro
mâniei se preumblă niște țigănci venite din Brașovă, cu
rată îmbrăcate, și niște băețl de ai loră, care cutrierândă 
suburbiile intră prin curți și case, pe unde vădă că sunt 
dămne, atunci pe când lipsescă bărbaț'i, și se prefacă că 
avăndă să mărgă la Bucuresci pentru a’șl vedea câte ună 
părinte și lipsindu-le bani de cheltuiălă, suntă silite să 
vîndă ună inelă scumpă de aură cu diamantă ce ’lă are 
găsită de câțiva ani la Brașovă și pe care de nevoiă l’ară 
da pentru 20 de franci. Inelele însă suntă false și făcute 
astfelă ca să înșele vederea, avendă și niște litere săpate 
innăuntru, care se cumpără de domne ca chilipiră pe 
câte 5 și pănă la ună francă chiar, când valorea loră 
nu e nici 50 de bani. Astfelă, puține case au scăpată 
care să nu fie înșelate de acestă felă de escrochî, care 
se dice că ar fi în conivență cu ună fabricatoră de așa 
inele din Brașovă. Înșelătoria s’a dată pe față numai 
după ce din mai multe părți s’aă presintată asemenea 
inele pe la bijutieri, care le-au constatată că suntă false.

—x—

Au sosită din Tuia la Beni patru-spre-dece vagbne 
cu patrâne. Ună milionă de aceste patrăne este desti
nată pentru Bulgaria. Maiorulă Vancoff este însărcinată 
cu primirea loră și transportarea la Rușciuk, scrie „Te- 
legrafulă».

—x—
Principele Muntenegrului a plecată la Petersburgă. 

Acestă misteriăsă plecare dă multă bătaiă de capă celoră 
interesați.

—x—
Din se anunță oficială, că o cătă de

Bulgari au trecută granița serbescă și au jăfuită o ci- 
redă de vite, trecend’o în Bulgaria. Proprietarii viteloră 
trecură granița bulgară să ’șl caute vitele, der la Gulemanove 
au fostă atacați și omorîțl. Prefectulă bulgară din Cula eși 
la fața locului, puse să îmormănteze pe cei uciși, fără a 
lua procesă verbală oficială despre acestă casă.

Sălnică la 24 lanuariu 1886.
Onorate D-le Redactoră! Am ținută totdăuna că 

nu păte să ne strice noue Româniloră demascarea ace
lora, cari, sub scutulă posițiunei ce au, voiescă a călca 
legea și a face din liberulă arbitriu lege.

Domnia-Văstră ați dată locă în colonele bătrânei 
„Gazete" tuturoră acelora, cari voiau a face cunoscute 
publicității astfelă de acte de volniciă și de aceea spe- 
reză, că nu-mi veți denega nici mie puțină spațiu în 
aceea prețuită făiă, pe ală cărei drapelă între alte mac- 
sime se vede a fi înscrisă și aceasta: „Gutta cavat lapi- 
dem, non vi sed saepe cadendo." Pe românesce: Fa- 
că-se numai cunoscute lăte actele de volniciă, căci și 
tirania odată va trebui să înceteze. Aderentă acestei 
macsime, vină a vă împărtăși următorele :

încă în Decemvre anulă trecută 1.885 mi-se ceru 
estradarea listei fecioriloră din 1866, cari ajungă acuma 
la asentare. Ca preotă română am estrasă din matri- 
cula betezațiloră, care chară Domnului pănă în diua de 
astătji se portă încă în limba română, am estrasă (Jică 
aceea lista în limba română și am inaintat’o oficiului 
notarială. Ce se vecjl însă? Adjunctulă notarială Simay 
Antal, după cum afirmă cu scirea șefului său, îmi res
pinge lista din următorele motive: Nru. 45—885

-----;:---- Reve- k. î.
rondului Domnă I. S. parochă gr. cat. în Sălnică.

Estrasulă născuțiloră și ală botezațiloră, ce lăți 
înaintată, sub •/. se retrămite cu aceea îndrumație, ca să-lă 
faci de nou în limba maghiară, și se binevoiesci a mi-lă 
trimite câtă de curendă.

Trebuia să se retrămiță și pentru,aceea, că starea 
părintelui, indicată în estrasă, nu se păte pricepe, — 
mai departe însă, fiindă limba maghiară cea oficiăsă, te 
rugămă s’o iai în considerare. Dela primăria comunală. 
Sălnică 1885, 9 Decemvrie. (Urmăză subscrierea adjunc
tului notarială și a subprimarului.)

La acestă scrisăre i-am respunsă cumcă limba 
.oficiăsă a bisericei române este limba română în care 
se părtă matricula. Negă cumcă limba oficiăsă este 
limba maghiară și în comuna curată română, căci apriată 
(|ice articlulă de lege 44 din 1868, §. 5 cumcă limba 
protocolară în comună este aceea, de care se ține maio- 
ritatea poporațiunei. însoțită de aceste motive am înain
tată de nou lista cătră oficiulă notarială cugetândă cumcă 
adjunctulă notarială se va fi mai înțelepțită și va înainta 
lista locuriloră mai înalte, și fără a fi „magyar nyelven 
kiâllitva" (făcută în limba maghiară).

Acesta însă urmândă pote instrucțiuniloră primite 
dela șovinistulă sub-pretore Kâvâsi din Tașnadă face o 
nouă năsdrăvăniă în înșirarea de motive. Stă și acăstă 
hârtiă în traducere fidelă!

Nr. 48—885 „ , , ,
---- j—7----- Reverendului domnă I. S. preotă 

gr. cat. în locă. Susț'năndă recercarea nășiră din 9 I. c. 
sub numărulă 45, și în urma răspunsului d-tale de sub 
N-rulă 22 din 9 a 1. c., te îndrumămă la articululă de 
lege 44, § 5 din anulă 1868. De nou înaintatulă es
trasă sub /, ți-lă retrimitemă, alăturândă sub 2 /. o ti
păritură, pentru ca s’o întregescl în limba maghiară, cu 
atâtă mai vărtosă, că cunoscl pe deplină limba maghiară, 
și astfelă pentru neplăcerile ce s’ar nasce de aici te fa
cemă responsabilă. Vădlendă că adjunctulă S. A. voiesce 
a se juca de a baba ărba am ținută lista la mine aștep- 
tândă să vădă ce va mai urma și din acestă lucrare 
ilegală a adjunctului notarială. Se apropia anulă nou, 
cândă într’o bună diminăță ună trimisă ală adjunctului 
îmi cere lista acuma fiă și în limba română. Ii venise 
adecă d-lui adjunctă o pedăpsă în bani și poruncă aspră 
de a înainta acea listă.

Astfelă dară bunulă patriotă șl-a cam friptă dege
tele în spuza șovinismului. Bine ar fi dăcă toți patrioții. 
cari cu călcarea legei voescă a face merite, ar păți-o ca 
marele cunoscătoră de legi, adjuncLulă S. A.

După cari primiți asigurările deosebitei stime ce 
Vă păstreză.

“ I. S. preotă gr. cat.



Nr. 18. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Gio venale Vegezzi-Ruscalla.
„Românulă“ dela 2 Februariu publică ur- 

mătdrea interesantă corespondență din Italia:
Giovenale Vegezzi-Ruscalla, publiciste italiană și 

cetățenă română, unulă din cei mai ardențî amici ai 
României, a încetată din viâță la Torino, după cum s’a 
anunțată deja, în etate de 87 ani, după o scurtă ma
ladie și cinci ani după ce-șî perduse vederea, țliarulă 
italiană din Roma «11 Diritto* anunțândă mortea emi
nentului filo-română Vegezzi-Ruscalla dice, că deși pre- 
văcjulă, nu mai puțină durerăsă ne sosesce notița morței 
adevăratului patciarchu ală filo-româniloră italianî. Per- 
derea lui Vegezzi-Ruscalla — adaogă „II Diritto* — va 
fi nu atâtă de multă simțită printre Italianî, precum va 
fi la Bucuresci și în tdtă România, unde a devenită 
forte poporară numele lui Vegezzi-Ruscalla*.

Născută la 4 Septemvre 1798, Vegezzi-Ruscalla 
era unulă dintre cei mai distinși publiciști, aparținendă 
acelei falange de omeni mari si de apărători glorioși ai 
drepturiloră naționalitățiloră, acelei generații puternice, 
care a dată omeni iluștri în tale ramurile cunoscințeloră 
omenesc!.

Vegezzi-Ruscalla s’a ocupată cu multă ardore de 
filologia neo-latină, a tradusă multe opere portughese, 
francese, spaniole, etc.; elă era membru ală Academiei 
din Portugalia. Din limba englesă și din cea germană a 
tradusă mai multe cărți privităre la agricultură și la 
geologie, din limba spaniolă poeme, din cea română mai 
multe nuvele istorice: elă era membru și ală Academiei 
române; n’a uitată nici limba polonă, traducendă din 
acâstă idiomă mai multe romane. Der publicațiile cele 
mai întinse ale ilustrului scriitoră și venerabilului amică 
ală țârei nostre suntă monografiele etnografice.

Multă vreme n’a fostă cestiune importantă pe care 
elă s§ n’o fi tratată în presa italiană cu adâncimea de 
vederi și cu claritatea, pe care ’i le cunoscă toți. Arti
colele lui fură în mare parte reproduse și comentate și 
de presa străină și mai alesă de diarele române din 
Bucuresci, lași, Graiova, etc., precum și de Ziaristica 
română de peste munți

In timpulă din urmă, censu/â cu multă asprime 
tratatulă dela Berlină, mai alesă spoliarea nedreptă pe 
care Rusia, folosindu-se de somnolența Europei, o făcu 
României, luându-i, una din provinciile cele mai frumose 
și mai înfloritare: Basarabia! Vegezzi-Ruscalla a fostă 
mulLă vreme înaltă funcționară ală ministerului de es- 
terne în Italia, trecu pe urmă la celă de interne, și fu 
inspectoră generală ală temnițeloră; la Cameră a fostă 
de mai multe ori trămisă a represinta Italia și în cele 
din urmă era representantulă provinciei de Lucea; elă 
a ocupată mai multe sarcini guvernative, pe care le-a 
împlinită cu dibăcia și patriotismă. E vrednică de în
semnată, că în viața sa, acestă ilustru publicistă s’a ocu
pată multă de România. Elă era unulă dintre cei din- 
teiu filo-români care a profesată o simpatiă profundă 
pentru sentinela latină dela Dunăre, care de 18 secole, 
în mijloculă atâtoră vijelii, își ținu neatinsă naționalitatea. 
Urmărindă cu dragoste și răbdare tote evenimentele ce 
frământară țera nostră, ori ce Zl de durere și de res
triște pentru Români, era și pentru densulă o di de 
doliu.

Dela 1830 elă a începută să apere drepturile po
porului română cu atâta energiă și eficacitate, încâlă 
esemplulă lui Iu urmată de alți sciitori celebrii ca Ed- 
gard Quinet, Ubicini, Michelet, ele., cari produseră opere 
renumite cu privire la națiunea română dela Dunăre. 
Vegezzi-Ruscalla netezi drumulă, și în urma lui mulțl 
publiciști îmbrățișară cu ardore causa Româniloră; ceea 
ce se vede lămurită din Ziarele italiane: „La Libertă,* 
»La Capitale," >11 Cittadino di Savona," „l’Ilalie,* »La 
Gazzetta di Torino,* „La Lombardia* și. mai cu deose
bire, „La Riforma," și >11 Diritto6', două diare cari au o 
stimă și o afecțiune limitată pentru România. In acestă 
din urmă nota simpatică o ține susă unulă din princi
palii săi redactori politici și direcloră ală părții literare. 
Amă numită pe comandorulă și profesoră B. E. Maineri, 
amică ală țârei ndstre. In timpulă răsboiului din 1877-78 
tată presa italiană făcu urări căldurăse pentru triumfulă 
Piemontului Orientală, cum îlă chema regretatulă Vegezzi- 
Ruscalla.

Și n’a fostă nici o cestiune privitore la Români, 
pentru care Vegezzi-Ruscalla să nu ia condeiulă spre a 
le apăra interesele cu tată aprinderea tinereței, de și 
etatea îi era de 87 ani, și continuă a serie pentru na
țiunea română cum, nu de multă, se potă vedea prin 
Ziarele italiane din Turin, Milană, Genova, Savona, cari 
publicară articole tarte meritose asupra cestiuniloră na
ționale ale României.

Și, muțlumită acestui sprijin și sprijinului altoră filo-ro
mâni cari’i imitară esemplul, România înumără astăZÎ în Ita
lia întregă și mai alesă la Roma, multe ilustrațiuni de ale pre
sei cari susțină drepturile naționale române. In „Dirito" și în 
„Reforma* am văZută nu o singură dală scrieri cugetate 
bine, cu privire la națiunea năstră, Italia, o Z'cea și o 
repeta adesea ori regretatulă Vegezzi Ruscalla, ori de 
câte ori apără pe România, se apără pe densa, pentru 
că esislența ei este întemeiată pe dreptulă de naționali
tate. Domnulă Cairoli, fostă președinte ală consiliului 
de miniștri, amică intimă ală d-lui B. E. Maineri, care 
nu puțină a contribuită prin intervențiunea sa pe lângă 
d. Cairoli, spre a recunăsce mai repede proclamarea re
gatului Română, intervențiune, care ’i-a atrasă din partea 
fostului minis.ru ală țârei Ia Roma, d. Nicolae Crețulescu, 
conferirea Coronei României; d. Crispi, fostă ministru, d. 
Oliva, fostă ministru, fostă directore ală diarului »La 
Riforma", deputată in parlamentulă italiană și publicistă 
și care cunăsce limba română, ocupându-se în ultimulă 
timpă cu traducerea poesieloră regretatului C. A. Rosetti 
și unulă din cei mai asidioși lectori ai diarului «Româ- 
nulă,‘ care se primesce dela 1870 la Biblioteca Camerei 
deputațiloră; domnulă Primo Levi, directoră ală Z>aru^ui 
«La Reforma* tînără cn mare talentă; d, B. E. Maineri, 
publicistă italiană cunoscută și pe care în curând spe-

rămă, că orașulă său natală îlă va trimite să repre- 
sinte națiunea italiană în Parlamentă, suntă dintre 
cei mai inteligenți apărători ai poporului română ; pu- 
temă cita apoi cu recunoscință și alți apărători și prie
teni ai României printre persănele ce ocupă funcțiuni 
înalte în statală Italiană, ca actualulă președinte ală con 
siliului de miniștri Depretis, precum și foștii miniștri 
Mancini, Bacceli, etc. Cornițele Tornelli, representantele 
Italiei la Bucuresci, comandorulă Malvano, directorulă ge
nerală ală politicei srăine italiană, comandore Ptiioleri, 
directorulă generală ală ministerului de esterne, etc. etc., 
și ar fi prea lungă să vorbimă aici de ceilalți filo-români. 
Acum legăturile de prietenie și legăturile de sânge între 
aceste două națiuni surori suntă destulă de bine con
solidate, mulțămită sprijinului desinteresată ală Ziaristicei 
și ală mai multoră persăne politice emininte, cari dau 
inspirațiune unora din Ziarele locali și din provinciele 
italiane. (Va urma.)

DIVERSE.
Louise Michel. — Vestita anarchistă neîntreruptă 

preocupă tată pressa francesă. De când e eliberată fără 
voia ei, >amărîta Luisa*, tată vorbește și fantaseză de 
revoluțiuni, ca să scape acestă lume de nevoile sociale. 
Ună Ziară francesă cu satiră bine nimerită caracleriseză 
pe »marea cetățenă*. piarulă scrie următbrele: Louise 
Michel declară în manifestațiunea sa, că înainte de tate 
se încercă a reforma lumea, și numai după ce va desrobi 
lumea de grelele cătușe ale ignoranței, se va re’ntarce 
în prinsore. Spre acestă scopă înainte de a pleca la 
plimbarea ei de dimineță, a luată cu sine o bucățică de 
pâne nâgră și o duzină de batiste spre a șterge cu ele 
lacrămile poporului. Mai antei făcu o visilă lui Henri 
Rochefort; Louise Michel își scăse batista ca se ștergă cu 
ea fruntea renumitului anarchistă. «Frate — ZIse ea — 
pentru ce lucri, când așa de bine iți tigneșle lenevirea?* 

mea Luisa — replică Rochefort, — 
ocupată.
să ’mi cumpără ună Trouillebert. 
altădată, când voiu fi mai puțină ocu-

Sera trebue să mergă în
— „Pardon, iubita 
der veZI, că sunt 
hotelulă ,,Drouot“, 
Las’că vomă vorbi
pata; și pănă atunci trebue să ai răbdare, scii că toți 
lucrămă ca se putemă trăi:<. Louise Michel i-a întinsă 
pânea. „Mulțămescă ,Zise Rochefort, te-am invitată la 
dejună, și n’ar fi frumosă ca se mancă fără nici ună 
apelită. Ai face bine însă de te-ai distrage puțină. Pof 
tesce ună „chek“ pentru firma lui Rothschild, și o lojă 
în featrulă Alcazar, unde voră danța astă seră canca- 
nulă“. Louise a suspinată adâncă și s’a depărtată. Am- 
ploiații firmei lui Rothschild au primit’o cu mare com- 
plesanță și cu distinsă onore, spunendu-i, că baronulă 
Rothschild doresce a plăti ,,chek“-ulă. luaintea renumi
tului banchieră erau grămădite o mulțime de telegrame 
și scrisori; ochii săi priveu osteniți la numerii cei uriași 
er mișcările-i erau agitate. „Cetățene, Zlse Luisa cu 
oreși care surprindere, scoțându-și o a 
pentru ce lucri ? pivnițele tale suntă pline 
,,01 iubită d-șoră răspunse complesantulă 
o astfelă de vieță trăimă acuma, încâtă 
săraci le este permisă ca se lenevescăil.
mântată 
tre. Se 
la lucru, 
lucrurile
— Nu ne plângemă în contra sorții, răspunseră ele, lu
crămă și iubimă. E dreptă că scumpă e traiulă, der 
tată ne mai rămână doi-trei bani se ne cumperămă câte 
ceva. Și în sfârșită nu peste multă o să sosescă primă- 
vera, când fericite ne vomă desfăta cu amanții noștri sub 
umbra arboriloră. Nu ne conturba tu, Luisă amărită 1“
— ,.O — murmură marea cetățenă, — ce a devenită 
acestă poporă 1 Mergă la prietenulă meu Lisbonne și îi 
voiu povesti năcazulă meu. Numai elă mă pricepe, că 
elă se numesce Maximus și e așa de înțeleplă ca 
Larochefaucauld. A intrată în cârciuma lui Bagno, și 
acolo văZu pe Lisbonne în societatea mai multoră omeni 
beți. — Ce vădă ochii mei — esclamâ Luisa amărîtă, 
scoțându-și batista a treia, ca să ștergă fruntea înfier
bântată a prietenului. «Concetățene, tu lucri?* 
spăriată se uită la ea »—D6mnă — răspunse 
șită — n’ai voi să-mi fi casieriță? Sapristi, ce 
ar fi asta pentru mine! »O sută de franci îți 
pe Z1* — «Bani, mie bani — sbierâ Luisa 
Luisei Michel?! Ah! e prea multă! Te urăscă,
miserabilă! Rămasă bună idei liberale, rămasă bună re
forme, de cari am visată. Er tu sclavă miserabilă, ia 
cepulă singură dela buțile de bere! De aZI încolo îmi 
voiu petrece și eu și încă astă sără o să mă ducă la 
teatrulă Alcazar, ca să vădă danțulă cancană!* — In 
teatru sunetulă viforosă ală aplauseloru s’a sfârșită deja 
și Grille d’Egont, vestita danțătare, ședea tocmai în ca
mera ei desbrăcându-se de trico, când a intrată Louise 
Michel.
veritate 
vei scăpa suburbiile năslre? Cu 
lescă ți-a succesă să fi atâta de poporală?» 
farmecă?
mea, privesce la aceste tricouri! CreZi, că pentru mine 

doua batistă, 
de aură !<l — 
bancheră — 

numai celoră 
Luisa înspăi-

’și-a întorsă spatele și s’a grăbită în Montmar- 
întâlni cu două cusătorese, cari mergeu repede 

„Suroriloră — Zise Luisa — rău se plătescă 
femeesci. Pentru ce nu vi le forțați drepturile?1

Maximus 
în sfăr- 
reclamă 
plătescă 
— mie, 
tu lume

«Cetățenă Grille d’Egont — Zlse Luisa cu se-
— creZi, că cu canoanele tale necuviinciose 

ce farmecă diavo-
— Cu

replică Grille d’Egont — cu muncă, dâmna

e o plăcere, ca să mă îmbracă în tate sările în acești 
pantaloni strîmți și ore întregi să mă chinuescă în ele?* 
— Louise Michelă nu răspunse nimică, ci scăse o a 
patra batistă, ca să ștergă piciorele domnișărei Grille 
d’Egont. — Servitorulă lojeloră a audită în sera aceea, 
că o domnă bătrână, când eșise din Alcazar, Z>se încetă 
întru sine: «Fiindcă tată lumea lucrâză, prinsărea e 
uniculă locă, unde poți să lenevesc!!«

r. *
*

Ucigași groznici. — țtiarele din Petersburgă scriu 
despre următorele: La o cârciumă din Mizronetra 10 
bărbați mascați au cerută năptea să li se deschiZă. 
Când cârcimărița deschise ușa, unulă dintre mascați 
aținti ună pistolă spre ea, și o amenință cu ntarte, de 
nu-i va spune, unde își păsteză banii. Când făta crîș- 
măriței văZu primejdia în care se află mamă-sa, înge- 
nunchiâ înaintea tâlhariloră și sărutându-Ie mânile, îi 
rugă ca s’o omore mai bine pe ea decâtă pe mumă-sa. 
Tâlharii au intrată în casă și au spartă tate mesele și 
dulapurile luândă tote obiectele de valore. N’au găsită 
însă multă și înșelați fiindă în speranța loră, au ho- 
tărîtă să-și răsbune în contra mamei și a fetei. Le-au 
legată pe amândouă și au împrăștiată împrejurulă loră 
patru brațe de paie și după aceea le-au dată focă. 
Nenorocitele în curendă au și murită. Nici crîșmarulă 
n’avu o sortejmai bună, cu tote că a isbutită să sară afară 
prin ferăstră desculță și numai într’o cămașă; afară însă 
erau postați mai mulți tâlhari, cari l’au chinuită cum
plită : l’au ținută o oră întregă în gerulă celă mai mare 
pe bietulă omă, vărsândă tată mereu apă pe corpulă Ini, 
pănă ce l’au făcută sloiu de ghiață 
înfricoșată tâlharii s’au depărtată, 
crîșmarului se ascunse neobservată 
autoritățiioră acâstă 'faptă barbară 
prinde pe vr’o câți-va din tâlhari, 
vecină.

Dupâ acestă faptă 
O fetiță de 8 ani a 
în grajdă. Ea povesti 
și poliția a isbutită a 
cari erau din sătulă

* 
*

Băeții clown-ului. — Pe paiațulă circului «Barella,* 
din Sinigaglia, Franciscă Beckert, tribunalulă de acolo 
l’a condamnată la 6 luni arestă, pentru că-șt tracta ne
umană pe băeții săi. Pertractarea a aruncată lumiăă 
asupra încercăriloră oribile, la cari suntă supuși băeții 
pentru acestă carieră. Sărmanii băeți erau plini de răni 
și de umflături, și spre groza celoră presenți au istori
sită, că tatălă loră s’a obicinuită a le înfunda gura, ca 
se împedece plânsulă și vaetele loră. Prin vecinii lui 
Beckert, deja de multă era cunoscută înaintea lumii, bar
bara tractare a băețiloră din partea tatălui loră și îna
inte de ce l’a trasă tribunalulă la cercetare, publiculă 
deja 
când 
ună 
fostă 
iadă 
după

de multă îlă condamnase, și în ajunu'ă arestării, 
s’a presenială Beckert în circă, publiculă a făcută 
sgomotă atâtă de mare, că directorulă circului a 
nevoită a-lă trimite afară.
cu
ce

>

Se auZiau strigăte: „în 
elă, omorîți-lă.“ Sgomotulă s’a liniștită numai 
poliția a împrăștiată publiculă.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.*) 

Convențiunea bulgaro-turcescă.
CONSTANȚINOPOLtT, 3 Fevruarie. — 

I Sultanulă a sancționată convențiunea bulgaro- 
turcâscă. înalta P6rtă a așternută mariloră pu
teri acâstă convențiune, convocândâ conferența 
pentru rectificarea ei.

După „Times“, convențiunea cuprinde ur- 
mătdrele puncte: a) Amândouă părțile recunoscă 
tractatulă dela Berlină ca valabilă afară de acele 
puncte cari se modifică prin noua convențiune. 
b) Statutulă administrativă ală Rumeliei orien
tale se va revida. c) Anumite sate turcesc! în 
ținutulă Rhodope din Rumelia orientală rămână 
supuse înaltei Pdrte. Prințulă Bulgariei este 
numită guvernoră ală Rumeliei orientale pe timpă 
de cinci ani. Numirea lui se face fără a apela 
mai departe la marile puteri, e) Prințulă Bul
gariei se obligă a veni în ajutoră Turciei cu con- 
tingentulă armatei sale în casă de răsboiu.

Cursulu pieței Brașovii
;in 2 Februariu st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.53 Vând. 8.58
Argint românesc « 8.43 8.50
Napoleon-d’orî . » 9.95 > 10.G1
Lire turcesc! . . > 11.26 » 11.36
Imperiali . . . » 10.22 10 32
Galbeni .... » 5.86 » 5.92
Scrisurile fonc. » Albina* « 100.— > 101.—
Ruble Rusesc! . » 122.x/a » 124.«/4
Discontulă 7—10 ’/o pe ană.

Editoră : lacobă Muresiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiann.

minis.ru
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ttfnranJiî la bursa da Vlexaa
din 2 Februariu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 101.45
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.95 
[mprumutulfl căilorti ferate 

ungare......................... 152.35
Amortisarea datoriei căi

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.05

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 126 80

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 113.—

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

miștt........................... 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 103.76 
Bonuri rurale transilvane 103 75

Bonuri croato-slavone . . 103.75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.......................   98.50
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 117 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 84.10 
Renta de arg. austr. . . 84.30
Renta de aurii austr. . . 112 30 
Losurile din 1860 ... —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 871—
Act. băncel de credită ung. 306.50 
Act. băncel de credită austr. 299.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’orI .... 10.01 —
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 

| Londra 10 Livres sterlinge 126.25

1

Se caută

0 casă de închiriatuPentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fi. 
Pentru repețiri se aedrdă

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6. 
cr 10.

următdrele rabate:

voiri și reduceri și peste

Pentru repețiri de 3— 4 ori ................................... 10° O

H 7 7 V 5— 8 77 « • • • • 15° 0

77 77 n 9—11 77 ...... . 20° 0

77 77 77 12—15 77 . 30° 0

V 77 n 16—20 77 • • • • • 40° 0

Dela 20 de repețiri în susă • . . . . 50° E 
O

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
cele însemnate

4- 20

mai susă.

pentru instalarea

Gendarmăriei r. ung.
Ofertele resp. se primescu la comanda de flancu 

G-endarmeriei din Brașovu, Ulița negră 
1-2

a
Nru. 399.

CANCELARIA NEGRUTIU I
în Gherla.-Szamosițjvâr

k-

MF'deschide abonamentă pe anulă 1886 la:"®S
„AMICULfJ FAMILIEI. “ Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numer- 

câte 2—3 cdle; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențifici, a măi 
nunte de instrucțiune și dis tracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregu e 4 fl. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANtJ.“ Revistă bisericdscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23/4—3Vi 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 abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în'timbre poștali.

—î— Abonații voră primi unele premii de valdre și’și voră putd procura cu prețuri fdrte reduse tdte opurile din’-edițiunea ndstră. —— 
GOLEGTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

- Toții acolo au apărutii și se află de vendare : IZZZZZ
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. Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 1885 în limba 

italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.
Collecta de Recepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50 cr. 
Apologie. Discusiuni filologice și istorice maghiare privitdre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi.

în vorbire și scriere invederită și aprețiată de 
Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu.
20 crj la 60 cr. 
Dulfu. Prețulă 30 cr. Ifigenia 
Branda său Nunta fatală.

Elă trebue să se însdre. Novelă de Maria Schwartz,

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

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

Economia pentru scolele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulu 30 cr. Petulantulă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulu 
50 cr. Tesauruliî dela Petrdsa seu Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologîcă de Dionisiu O. Olinescu. Prețulu 20 cr. 

îndreptar teoretic și practic pentru în vățămentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiall), a învățăto- 
riloră și a altoră bărbați de scdlă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulu 1 fi. 70 cr.

Mi cu lu mărgări tară suflete seu. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulu unui esempl. broșurată e 15 cr., — legații 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl-- — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe iedne frumdse. Prețulu 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

V i s u 1 ă prea sântei vergure Maria a Născătdrei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumdse. Cu mai multe iedne fru
mdse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

—- Manuală de Gramatica limbei române pentru scdlele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din NăsSudă. Prețulă 30 cr. —

Ună vo-

în Tau- 
Schițe din 
traducere

Tipografia ALEXI Brașovă.


