
atJE»A*0’4'I«BflSA ȘI ADMIKISTJKATJ’nJWEA i 
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

.GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unii ană 12 fior., pe șâse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe șâse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

âNUHCIURILE:
0 seriă garmondfl 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

SorlsorT nefranoate nu ss prlmanou. — tSanueorlpio nu se retrămltfi.

H*- 22. Luni, Marți 28 lanuariu (9 Fevruarie). 8886.

Crisa orientală, și politica rusescă.
Scimiî, că Mercur! s’an începută în Bucu- 

rescl tractările de pace sârbo-bulgare. Mai josu 
publicămu raportulu ședinței inaugurale. Atâtă 
din partea ministrului de esterne alu României, 
care a descliisu conferența, câtu și din partea 
delegațiloru Turciei și ai stateloru contractante Bul
garia și Serbia, s’a esprimatu dorința și speranța 
într’unu bunu resultatu alu conferenței de pace. 
Abia s’au începută însă aceste tractări și delega- 
iulu Sârbiei a și făcută dificultăți din care causâ 
s’au amânată lucrările conferinței pe optă dile. 
Faptulă acesta contribue numai d’a ne înfățișa 
situațiunea și mai nesigură și încurcată de cum 
este. Etă cum caracl.erisdză „TVme Ereie Presse11 
dela 6 Februarie situațiunea momentană:

,,Incă va trebui s& se pună unu preță pen
tru înțelegerea relațiuniloră orientale, căci se în
curcă din ce în ce mai multă, sosindă în fiecare 
di scirile cele mai diferite, ce se contradicu, 
încrucișăză și îngreuiază priceperea situațiunei 
diplomatice, dăcă nu-o facă chiar imposibilă. Eri 
s’au începută în Bucuresci tractările de pace 
sârbo-bulgare și îndată în cea dinteiu ședință s’a 
și ivită o mare pedecă. Delegații Șerbi să fi 
primită dela d. Garașanin însărcinarea de a trage 
uniunea bulgară în disensiunile de pace. Tur
cia înse declară, că ea nu va întră în tractări 
cu Serbia asupra acestei întrebări, care privesce 
numai drepturile sale proprie teritoriale și su
zerane. “

„In privința celorlalte pretențiuni ale Serbiei 
și Bulgariei este posibilă o înțelegere. Serbia 
bine înțeleșii nu mai pretinde o cesiune terito
rială și în ceea ce privesce cererea de despăgu
bire de răsboiu, pe care n’o ridică atâtă Bulga
ria câtă mai multă Madjid-pașa, se speră, că nu 
voră insista asupra ei. Uniunea bulgară însă nu 
p6te să se discute în Bucuresci. Aprobarea seu 
respingerea ei compete puteriloră, nu Serbiei. 
Turcia și Bulgaria suntă în dreptulă loră, dăcă 
refusă d’a se certa cu Serbia asupra conven- 
țiunei încheiate între densele, și dăcă cei din 
Belgradă voescă seriosă pacea, atunci trebue să 
renunțe la acostă pretensiune.“

„Dăr ăre guvernulă sărbescă voesce pacea? 
Răspunsulă, ce l’a dată elă la a doua notă co
lectivă, este în doi peri, ca o sentință a oracu- 
lului din Pythia. D. Garașanin declară, că, 
dedrece hotărîrile puteriloră au unu caracteră 
definitivă, nu-i compete Serbiei de a discuta nota 
colectivă. Acesta este ună răspunsă ce se pdt.e 
lua în două sensuri. Se pdte interpreta astfelă, 
că Serbia vrea să se supună, dăr mai bine se po- 
trivesce încă sensulu contrară și pe acesta îlu 
ținemă noi de celă mai corectă, căci dăcă nu cei 
din Belgradă ară fi declarată, că suntă gata de 
desarmare. Serbia ca și Grecia se pare că 
atribue noteloră colective ale mariloră puteri 
numai o însemnătate formală și se pare a nu 
crede, că puterile s’ară pută decide de a lua în 
realitate măsuri coercitive4'.

„Nici că se aude de asemenea măsuri, dăr 
se vorbesce de o nouă acțiune diplomatică, ce 
voesce s’o inițieze Rusia. Asta în sine n’ar fi 
nimică nou, pentru că și cea d’ântei notă co
lectivă s’a trimisă la Atena, Sofia și Belgradă la 
propunerea Rusiei. . Rusia rămâne ddr numai în 
rolulă său dăcă ia din nou inițiativa. Ce mă
suri va propune ei însă? Politica rusescă este ma
rele semnă ele întrebare în crisa orientală. Dăcă 
amu sci ce vrea Rusia, și cari suntă scopurile 
ei ultime, atunci amă pută să socotimă c’ună 
factoră sigură. Astfelă însă politica sa este mă
rimea necunoscută ce trebue să o căutămă. Acăsta 
îngreuiază fdrte multă înțelegerea situațiunei în 
Peninsula Balcanică. Rusia oficială tace cu de
săvârșire; fiarele din Petersburgu vorbescu, însă 
prin acăsta mărescă numai confusiunea..."

„Se dice că representantulu Rusiei în Bel
gradă, d. Persiani, ar fi primită instrucțiunea 
să protesteze în contra tragerei în discusiune a 
disposițiiloră congresului, din Berlină la tractările 
de pace serbo-bulgare. Aici eră stămă față c’ună 
oraculă neclară și în doi peri. Putemă să ni-lă 
esplicămă așa, că Rusia încă și acum vrea să 
susțină tractatulă dela Berlină și că voesce să 
respingă convențiunea bulgaro-turcăscă. Dăr e 
sciută, că Serbia n’a pusă nici o condițiune de 
pace, care atinge tractatulă dela Berlinu. De 
aceea credemă, că Rusia voesce să împedece 
discusiunea uniunei bulgare la tractările de pace 
din Bucuresci și că în acăstă nisuință, deși ea 
este condusă de alte motive, se apropiă de ve
derile Porții."

„Câtă vreme nu vomă fi informați despre 
atitudinea Rusiei, câtă vreme nu vomă sci dăcă 
cei din Petersburgă voescă să grăbăscă său se 
întârzie pacea dintre Serbia și Bulgaria, câtă 
vi^me vomă fi în neclară despre aceea dăcă 
Rusia în conferența ce se va întruni earăși în 
curândă va aproba său va respinge convenția 
urco-bulgară. vomă orbeca numai în întunerecu 
și vomă fi avisați numai la presupuneri...."

„Diplomația trăesce în aceste momente, spre 
a întrebuința o vorbă cunoscută a cancelarului 
germană, din mână ’n gură,și ea n’are puterea 
de a dirige evenimeutele din peninsula balcanică 
după a sa voință. Și bărbații de stată se măr- 
ginescă de presentu la aceea de a da admoniări 
și sfaturi poporeloră din sudostulă Europei. De 
voră folosi ceva acestea său nu, ei tocmai așa 
de puțină o sciu ca și noi; și denșii se mulță- 
mescu cu speranța în susținerea păcii."

Indrăsnescă să o§rogă,”jărășl, se aducă la piciărele 
tronului maiestății sale expresiunea celei mai adânci gra
titudini personale a mea și a onorabilului meu colegă 
din Bulgaria, pentru primirea măgulitoie cu care maies
tatea sa a binevoită să ne onoreze. Câtă despre mi
siunea, care suntemă chemați să o îndeplinimu, n’am 
trebuință să dică, d-le ministru, că onorabilulă meu co- 
egă bulgară și cu mine, conformându-ne într’acăsta cu 

ideile paclnice și simțămintele umanitare, cari animă gu
vernele ndstre respective, vomă face totă ce va depinde 
de noi ca să justificămă încrederea cu care ne-au ono
rată Augustii noștri mandanți și să răspundemă la aștep
tarea mariloră Puteri, cari veghiază cu o solicitudine atâtă 
de adâncă asupra destineloră omenirei întregi.

Incredințându-ne în bunătatea divinei provedințe, 
sperămă, avemă chiar firma convingere, că vomă isbuti 
în munca nostră ori câtă de grea pâte părea la prima 
vedere, aceea de a restabili pacea între două națiuni 
surori, pe care neînțelegeri regretabile le-au despărțită 
ună minută. Reînoindu-vă mulțumirile mele pentru pri
mirea d-vostră atâtă de simpatică, facă urări sincere 
pentru sănătatea m. s. regelui Carolă și pentru prospe
ritatea regatului României.

După citirea acestoră cuvinte, Ex. Sa mai 
adaogă, într’o improvisare mai întinsă, dorințele 
sale și urările căldurdse ce le face pentru feri
cirea populațiuniloru din peninsula balcanică.

Ex. Sa d. Mijatovicî vorbi astfelă:
Domnule ministru ! Permiteți-mi să mă unescă cu 

sentimentele esprimate în modă atâtă de elocuentă de 
cătră exc. sa d-nulă delegată ală imperiului otomană, și 
mai cu semă cu cuvintele de adencă gratitudine cătră 
M. S. Regele pentru primirea grațiâsă cu care ne-a ono
rată. Eu consideră ca o onore escepțională să mă gă- 
sescă întrunită în conferință pentru opera păcei cu ex. 
sa d. delegată ală sublimei PorțI asistată de domnulă 
delegată ală principatului Bulgariei în Capitala M. 
Ș. Regelui României. Poporulă Română, sub conducerea 
totă atâtă de înțeleaptă câtă și de dămnă a augustulu 
său 'suverană, a sciută prin amorulă lui pentru liber
tatea și pentru independența națională, prin consciinciâsa 
observare a legăturiloră internaționale și a tratateloră, 
precum și prin devotamentulă său pentru lucrările păcei, 
și în consecință pentru munca înaltă a civilisațiunei, să 
câștige încrederea și amiciția tuturoră veciniloră săi, 
precum și simpatia și respectulă a întregei lumi civili- 
sate. Tăte aceste considerațiunl, unite cu amintirilegunei 
amiciții seculare, au făcută >ca poporulă sârbă să salute 
cu o satisfacțiune unanimă alegerea Bucuresciloră ca 
sediu ală conferinței. Faptulă chiar, pe lângă aceasta, 
că representanții imperiului otomană, ală regatului 
Serbiei și ală principatului Bulgariei, s’au adunată în con
ferință pentru opera păcei în capitala României este de 
bună augură nu numai pentru realisarea operei, care 
ne a fostă încredințată, der și pentru viitorulă stateloră 
naționale și pentru independența Peninsulei Balcaniloră. 
Dați-ml voe, d le ministru, să adaogă și espresiunea re- 
cunoscinței mele personale pentru dovedile de curtenie și 
de cordialitate așa de numerose, pe cari excelența vOstră 
ni le-ați dată.

In urmă răspunse d. Gheșhof precum 
urmăză:

Domnule Ministru! Mă asocieză din totă inima 
cu sentimentele atâtă de bine esprimate de cătră colegii 
mei, ex. loră Madjid pașa și d. Mijatovicî. In numele 
guvernului meu și în numele meu vă mulțumescă 
pentru grațiosa dumnâvostre ospitalitate, pentru pri
mirea, nu se pote mai binevoitdre, făcută nouă de gu
vernulă României. Alteța sa principele Bulgariei, au- 
gustulă meu stăpână, și guvernulă lui, d-le ministru, au 
fostă forte fericiți de alegerea Bucuresciloră ca sediu ală 
negocieriloră. Au vădută în acăslă alegere ună testimoniu 
dată de către marile puteri sentimenteloră paclnice, 
ințelepciunei României, și speră, că acâstă înțelepciune și 
aceste tendințe paclnice voră inspira lucrările ndstre, 
voră presida și Ia deliberațiuniie nâstre. Vă mulțumescă încă 
odată, d-le ministru, și termină formândă urări căldu- 
răse pentru sănătatea m. s. regelui și pentru prosperi
tatea României.

Conferința de pace în Bucuresci.
In „Monitorulă oficială" ală României suntă 

publicate discursurile rostite cu ocasiunea deschi
derii conferinței pentru încheierea păcei între Serbia 
și Bulgaria.

D. M. Pherekycle, ministrulă afaceriloră streine 
salutândă de bună-venire pe delegații turcă, serbă 
și bulgară, și, urîndă ca opera de pace pe care 
o urmărescă să fiă încoronată de succesă, 
adause:

In expresiunea urăriloră pe cari le facă nu suntă 
dominată numai de interesul^ română. Fără îndoială 
avemă și noi trebuință de pace ca se continuămă cu se
curitate lucrareu ndstră internă pe calea progresului și 
să urmămă a perfecționa organisarea forțeloră nostre 
productive. Cu tote acestea, decă îmi permită, în acestă 
împrejurare solemnă și înaintea d-vostră, d-loră delegați, 
să vorbescă de noi înșine, este ca să justifică prin pro- 
priulă nostru exemplu câtă de multă dorimă să vedemă, 
în inferesulă directă ală țăriloră d-văstră, cari ne suntă 
amice, isbenda fericită a lucrăriloră d-vostre. Amă avută 
noi înșine să trecemă prin grele încercări; cu sacrificii, 
uneori durerose, făcute intereseloră combinate al? tulu- 
roră, amă ajunsă la situațiunea politică de care ne bu- 
curămă astăcp. Voescă să dică, d-loră delegați, că do
rința năstră viă de a vedea țările d-v6stre amice des- 
voltându se și prosperândă ne inspiră înainte de tote în 
esprimarea urăriloră nostre.

Ex. Sa Jfa(Z/zd-pașa răspunse:
Domnule ministru! Simtă, înlr’adevără, greutate ca 

să răspundă cum merită discursulă elocinte pe care l’a 
pronunțată excelența văstră, și dificultatea pentru mine 
e naturală, căci cuvântarea d-vostră are o mare impor
tanță politică, atâtă din causa ideiloră înalte ce exprimă 
câtă și a sentimenteloră nobile și patriotice, cari le inspiră. 
Cu tote acestea, ași crede că ași lipsi datoriiloră mele 
decă ași lăsa-o fără răspunsă. Dați-mi voiă, mai ântăiu 
domnule ministru, să rogă pe excelența vostră, in nu
mele augustului meu suverană, să mulțămescă viu m. s. 
regelui României, pentru grațiosa ospitalitate ce a bine
voită să ne acorde în Capitala sa, pentru săvârșirea mi- 

I siunei năstre importante.



Nr. 22. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Unâ conflictti diplomatică.
Cu privire la conflictul^ dintre representan- 

tulfl englesă, Sir Horace Rumbold, și pri- 
mulu ministru alu Greciei, Delyannys, gă- 
simă în „Neue Freie Presse“ următdrea corespon
dență din Atena:

Marțea trecută s’a petrecutu aci unii lucru ne mai 
pomenită în analele diplomației. Ministrulă președinte De- 
lyannis se afla în cabinetulă său de lucru, când se anunță 
Sir Horace Rumbold, representantulă Engliterei. Era 10 
și jumătate înainte de amâdă. Representantulă Englite
rei comunică d-lui Delyannis o (depeșă primită chiar în 
diiua aceea dela lordulă Salisbury, prin care primulă 
ministru ală Engliterei învită pe representantulă reginei 
Victoria Ia Atena, să declare șefului cabinetului grecescă 
că Englitera, în unire cu marile puteri, este hofărîtă să 
împedice cu ori-ce preță o acțiune a flotei grecescî con
tra Turciei, și că în casă de necesitate flota englesă va 
constringe chiar și cu forța flota grecăscă la inacțiunea 
dorită de cătră puteri. Tonulă depeșei lui Salisbury era 
amenințătorii și a lăsată o adâncă impreșiune asupra 
d-lui Delyannis, care după ce a luată cunoscință de de
peșe, a adresată d-lui Rumboldă următârele cuvinte: 
„Luarea în cunoscință a depeșei d-lui marchisă ’mi-a 
făcută cea mai durerosă impreșiune.*  La aceste cuvinte 
representantulă Engliterei replică: »Sunt totă o dată 
poftită să vă repetă și verbală, că tote puterile, și mai 
cu seină Germania, suntă înțelese, ca să procedeze în sen- 
sulă depeșei*.  Sir Horace Rumbold a mai cerută să i 
se de și ună respunsă imediată la decisiunea cabine
tului englesă. D. Delyannis ca ministru constituțională 
nu putea să dă acestă răspunsă mai nainte d’a se sfă
tui cu colegii săi și a face raportă la rege, dăr repre
sentantulă Engliterei repetă din nou cererea sa.

*) Unti felia da fldrt,

D. Delyannis începu atunci să esplice representan- 
tului Engliterei, care suntă datoriile s’ale ca ministru 
constituțională și acăsta întratâta îlă supără pe d. Rum
bold, în câtă dânsulă întrerupse pe ministrulă cu cuvin
tele: D-t’a uiți, că aici nu te găsescl în camera d-tale 
său înaintea unei mulțimi de omeni, unde ești obicinuită 
să ții discursuri; acum te afli înaintea representantelui 
guvernului britanică. “ — „Instrucțiunile mele suntă pre
cise/ adause Sir Horace, totă mai iritată, »și noi vom 
împedeca pe Grecia d’a face resbelă cu Turcia, dăcă nu 
voesce să se supună." In urma acestoră cuvinte, d. De- 
iyânnis declară, că până când va sta dânsulă în fruntea 
afaceriloră, Grecia nu se va supune. Acăstă declarațiune 
a întărîtată atâtă de multă pe representantulă englesă, 
în câtă îlă făcu să-și uite de sine și să strige de trei ori 
cătră ministrulă președinte: «Atunci, plăcă.*  D. Delyan
nis se sculă după acăsta și întărse spatele Englesului 
spre a părăsi odaia, dăr Englesulă furiosă mai strigă de 
vr’o trei ori „Goddam« șapoi să retrase trântindă ușa 
într’ună modă fărte sgomotosă.

Acestă incidență a produsă cea mai regretabilă im- 
presiune. însuși regele a fostă atâtă de penibilă atinsă, 
în câtă nici n’a voită să primăscă la paiață pe Sir Ho
race Rumbold, care de sigură a voită să dă esplicațiuni 
în privința celoră petrecute. Guvernulă grecescă, în 
unire cu regele, a comunicată representanțiloră grecescî 
de pe lângă curțile străine, că nici regele nici guvernulă 
nu voră mai întrețină relații cu Sir Horace Rumbold. 
Ministrulă a trimisă apoi pe ună representantă ală său, 
ca să predă legațiunei englese respunsulă la depeșa d-lui 
Salisbury, care a fostă negativă.

SOIRILE DILEL
O defraudare de timbre s’a descoperită printr’o 

întâmplare în ministerulă culteloră și instrucțiunei din 
Pesta. Funcționarulă dela comptabilitate Alexandru Toth, 
care s’a și sinucisă, a fostă capulă unui grupă de func
ționari din ministerulă culteloră, care de 16 ani se ocupă 
cu aceea, că de pe contracte și hârtii, ce intrau în mi- 
nisteră și se depunău în archivă, deslipâu timbrele, le 
curățău pe cale chemică și le vindău printr’ună traficantă 
din Buda la magazinulă de provisii ală erariului, care 
avea de încheiată multe contracte. Traficantulă a fostu 
arestată.

—x—
Mimisterulă culteloră și instrucțiunei a dispusă în

ființarea unui alu doilea asilu de copii în Sibiu, care se 
va și inlocmi dela 15 până la 1 Martie c. Taxa de în
scriere e 1 fl. de copilă, 50 cr. pe lună bani de șcălă; 
de acești 50 cr. se scutescă copii săraci. Scopulă aces
toră asiluri de copii este maghiarisarea.

—x—
Balulu românii din Viena ocupă de aprope două 

decenii loculă său între balurile de elită ale reședinței 
imperiale. Acăstă întreprindere șl-a propusă dela înce
pută a aduna ună capitală, cu care să pătă pe de o par
te veni în ajutorulă studențiloră români lipsiți de mijlâce, 
iar pe de alta să susțină societatea de sludențl, „Româ- 
nia-Jună’, care întrunesce la ună locă pe studenții ro
mâni venițî la Viena din diverse regiuni, îi pune în re- 
lațiunl reciproce și se îngrijesce de cultura loră. Acestei 
misiuni îndoite a corăspunsă pe deplină balulă română. 
Din venitulă său s’au susținută cu burse, taxe de studii 
și de examene, locuințe, cărți și alte obiecte de studii 
câteva sute de studențl români; iar sociețatea «România- 
Jună*  are ună capitală neatacabilă de aprăpe 13,000 fi
orini, biblioteca sa, localulă său de întrunire, etc. In 
anulă acesta se va da balulu românii la 9/21 Fevruarie 
în „Musikvereinsaal*  sub augustulă protectorată aft A. 
S. I Archiducele Reiner și sub distinsulă patronată ală 
slimateloră domne: Contesa Maria Bouda, Barona Eli- 
sabeiha de Vaux, Barona Antonia Drasche de Wartin- 
berg, Maria Dumba, Maria de Dunajewslcy, Therese Ka- 
nitz, Contesa Anastasia Kielmansegg, Clarisse de Lind- 
heim- Vivenot, Olga Maurojeny, Coelestine de Oppolzer, 
Constance Romalo, Aurelia de Trapsia-Kron, Barona 
Catinca Vassilco. Succesulă acestui bală se datoresce 
în mare parte concursului binevoitoră cu care au spri
jinită Românii din tote țările întreprinderea studențiloră. 
Președinte de onăre ală comitetului balului este yfZea:. ba
ronii Vassilco, membru senatului etc. etc., președintele 
comitetului Dr. St. N. Ciurcu, vicepreș. st. jur. Gh. ba- 
ronă Vassilco și st. jur. I. Mavrocordato, .cassieră Drd. 
med. Gh. Țeranu, secretari st. in. I. Papanicolu, st. m. 
I. ȚSranu, st. jur. L baronă Stârcea și st. agron. Th. 
cav. de Flondor, controloră st. jur. N. cav. de Popovici. 
S’au deschisă și colecte.

♦
—X----

In cercurile guvernamentale se vorbesce și se sus
ține cu posibvitate, că ministrulă justiției Teodoră Pau
lei’ va trece în pensiune și va fi numită membru în ca
mera magnațiloră. Urmașulă lui ar fi deputatulă Te- 
leszky.

—x—
D-ș6ra Elena Floriană, fiica unicului președinte ro

mână de tribunală ce se mai află în statulă ungară, a 
secerată din nou entusiaste aplause, ca elevă a conserva
torului, la concertulă dată în 3 Februariu n. c. de cătră 
elevii de frunte ai conservatorului din Pesta. Putemă

dice că a avută ună succesă desăvârșită, căci însuși di- 
rectorulă conservatorului s’a esprimată: «Bravo! ai ese- 
cutată cum am voită eu să esecuțî*.  E de notată că 
«Rapsodia*  de Liszt, ce a esecutat’o pe piană tânăra 
artistă, este una din cele mai grele composițiunl de con
certă. Aplausele frenetice și nenumăratele rechiămărl 
din partea publicului, artiștiloră și profesoriloră suntă o 
dovadă, că d-șâra Floriană va deveni o celebră artistă. 
Onâre tinerei Românce, pe care o admiră și cei ce nu 
ne iubescă. La concertă au luată parte dintre Români: 
d-na Dunca Schiau, br. Poppă, familia Floriană și celă ce 
ne scrie. Dâr ceilalți Români, cari se află în Pesta, unde 
au fostă?

—x—
Precum suntemă informați, studentulu eliminată din 

gimnasiulu ungurescă de aci, care a fostă dusă la polițiă 
într’ună modă straniu șî ne mai pomenită, din causa în- 
căerării născute între elă și vr’o doi profesori, nu e celă 
ce a furată, ci celă despre care se bănuesce că a spartă 
ferestrile, cu numele George Boitor din Săcuime. Re
gretabilul eonflictă s’a născută din causă că unulă din
tre profesori l’a pălmuită din pricina unoră espresiuni, 
ce le-a întrebuințată eliminatulă la depărtarea sa. Aflămă 
că tâtă afacerea se află acum înmâna tribunalului corec- 
țională unde se va lămuri.

—x—
Banchetulă Unirei, dată în sala Orfeu din iniția

tiva Societăței ,Carpații“ în amintirea dilei de 24 Ianu- 
ariu 1859, a avută celă mai mare succesă la care ne- 
amă fi putută aștepta în aceste timpuri de apatie generală 
tjice Națiunea. Erau adunați aprâpe 100 de meseni, sub pre- 
ședința unui fostă membru ală adunărei elective a Țărei- 
Românești, care în memorabila di de 24 lanuariu 1859, 
alegândă de domă ală Țerei-Românești pe alesulă Mol
dovei, a îndeplinită multă dorita unire. Printre asistenți 
pe lângă membrii societății «Carpații», cari formau a- 
prâpe jumătatea celoră întruniți, se vedâu d-nii Misailă 
și P Grădișteanu : d-nii deputați I. Poenaru-Bordea, V. 
Maniu, V. Iepurescu, G. Pallade, I. G. Rădulescu, Ios. 
Oroveanu, Dem. Aug. Lauriană, representanții diareloră 
„Românulă ', „România11, ,,1’Indâpendance roumaine11, 
■> lelegrafulă , „Epoca-1, „România Libera-1 și „Națiunea11 
(I6te parele fuseseră invitate la serbare și li se rezer
vaseră locuri), profesori, comercianțl etc. Numerăse te
legrame au fostă primite. Seria toasturiloră s’a începută 
prin unulă ridicată de d. V. Maniu pentru MM. LL. Re
gele și Regina. Apoi au vorbită mai muln dintre asistenți 
între cari d-nii Misaiiă, 1. G. Rădulescu, I. G. Bibicescu,’ 
Iepurescu, C. C. Dobrescu, Lauriană, Pallade, etc. D. Al. 
Șonțu a citită o frumosă poesie de ocasiune. Banche- 
tulă s’a sfîrșită în cea mai perfectă ordine aprope de 
mieijulă nopții.

—x—
Se facă pregătiri pentru ună mare congresă 

germană ce se va ținâ în Berlină în luna lui Septem- 
vre a. c. La acestă congresă voră fi representați Ger
manii din tote părțile locuite de ei spre a se sfătui asu
pra intereseloră comune morale și economice ale popo
rului germană. După cum spune »Ellenzâk«, și Sașii 
dela noi se pregătescă pentru a asista la acestă con
gresă.

—x—
Luămă din anuarulă districtului bisericescă refor

mată (calvină) ală Ardealului pe 1886 următârele date: 
numărulă sufleteloră-e de 341,487 (toți Maghiari), copii 
cari cercetâză scâla 38,191, preoți 511 (99 parochii ne
ocupate), învățători 688, numărulă sufleteloră a crescută 
cu 5062. Districtulă bisericescă întreține 7 scâle supe-

FOILETONU.

Doine poporale, 
unu buchetu de trandafiri culeșii de lângă ce

tatea stră-moșulutPetru Rărești. 
(dedicată gentilei d-ș6re M-a, S-a, D-ă.)

1. Turtureauă-1 turturea.
Turtureauă-I turturea 
Mândră mândrulâna mea, 
Care mă iubescă cu ea 
De căndă o am potută vedea; 
De-ar’ fi ceriulă de hărtiă 
Nu-i clericușă, ca să scrie 
Binele din holteie: 
Susu-i ceriu de pământă 
Fete ca dânsa nu suntă 
Cu trupu de rosmarină 
Cu gura de băută vină, 
Cu trupu de cărăjele *)  
Cu gura de beută bere.

2. Mândră mândrulâna mea.
Mândră mândrulâna mea
Dela noi pănă la voi 
Este o dâlmă șl-ună noroiă 
Șl-ună părîă cu apă rece 

Dare-ar’ D-i}eu să sece 
Să rămâie numa molu 
Cum am rămasă io cu doru, 
Se remâie numa prundu 
Cum am rămasă io cu gându.

3. Bade bădișorulft meu. 
Bade bădișorulă meu,
Câtă o fostă vâra de mare 
N’ai făcută p’aci primblare 
Și totă dicl, că mi-I luare. 
Cândă a fi la primavâră 
Pote că mi-I uita âră.
— Draga mea flâre violă 
Floresce pe sârna mâă 
Că io bine te-oiă țienâ: 
ț)iua-’n rîtă cu rourele, 
Nâptea la mândrele mele; 
piua-’n rîtă cu rouriță 
Nâptea la mândra-’n cosiță. 
Hai dară să-ne iubimă
Ș’ apoi să-ne poreclimă, 
Ea io mândră cum ți-oiă <ț>ce ? 
Da ți-oiă dice: ochișea 
Draga mea ibovnicea,
— Da io bade cum ți-oiă 4>ce ? 
Da ți-oiă (jlice ; ochișelă
Dragu meu ibovnicelă.

4. Mei țigane difla ta. 
Măi țigane difla ta
Vine sâra nu potă sta,

Vine sâra să mă culcă
Io-’mi pună până și mă ducă.
Maica mă strigă-’napoi
Io mă ducă mândră la voi.
Mândră mândrulâna mea
Ioi sâra plecai la voi,

Cu corfa
Cu smochina.

Fosl-a sâra ’ntunecosă
Nimerii la altă casă :
La mândra cea mai frumâsă.
Și Ia buze supțirele,
Supțirele ca struna
Cândă bădița le sugea
Numa vină îi trebăâa. (Va urma.)

Strigături poporale din SBlagiu
adunate de I. P. LazarQ.

(Fine.)

Tu mândruță de departe, 
Trămite-ml pe poștă carte;
De trăescl, să te horescă, 
De-al murită — să te jălescă.

** *
Vai bădiță doră țl-a fi 
N’am pe cine-’țl porunci,

Făr’ pe lună —
Voiă bună;
Și pre stele —
Doră și jele, 
fir pre vântă — 
Câfe-ună cuvântă.

*

De popa și de birău
Nime nu vorbesce rău;
Ear’ de min’, — săracă de mine — 
Nime nu vorbesce bine.

** *
Bădișoră depărtișoră, 
Nu-mi trămite atâta doră 
Pre părău și pre isvoră. 
Trimete-ml mai puțintelă, —
Vină bade tu cu elă ;
Vină bade cândă gândescă, 
N’aștepta să te dorescă.

** *
Bade, dorulă dela tine, 
Preste multe dealuri vine 
Și nu-’lă pâte opri nime;
Nici țîgană cu cetera,
Nici Română cu fluera — 
Numai eu cu ... inima.
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riore: în Aiudă, Betlenă, în Clușiu, Tergu-Mureșului, 
O'deih-iulO săcuiescă, Zilău, Orăștia și Sepsi-St. GeorgI. 
Miduni întreține în 6 locuri: în Bucurescl (5-6000 
suflete, 2 preoți, 400 școlari, 2 învățători), în Pitești 
(173 sufl te, 1 preotO, 25 școlari), în Ploeștl (192 su
flete, 1 preotă-învățătoră), în Galați (1000 suflete, 1 
preotO învățătoră, 207 școlari), în Brăila (192 suflete, 1. 
învățătoră, 43 școlari), în Să seu ta (31 suflete, 1 învă
țătorii, 7 școlari).

Bugetul!! cultelor!! și instrucțiunei.
In ședința dela 4 Februariu n. a camerei deputa- 

țilorO din Pesta s’a luată în desbatere bugetulă ministe 
riului de culte și instrucțiune.

Raportorul^ D-r. Alexandru Orszagh; In comparațiă 
cu bugetulă anului trecută, proiectulă arată o sporire 
de 242,000 fl., cari se împartă mai la tăte titlurile re
sortului instrucțiunei, și este o urmare a desvoltăr.i ins- 
tituteloră ntistre de instrucțiune, ceea ce e cu atâtă mai 
îmbucurătoră, cu câtă acăstă desvoltare a instrucțiunei 
însemnă întărirea „ideii de stată.*  S’ar pute cheltui mai 
multă, der trebue se ținemă stimă de situațiunea finan
ciară a țării și să amânămă alte sporiri în cheltueli pen
tru timpuri mai bune. In proiectă se află cheltuelile pen
tru două instituțiunl nouă: cursulă de pictură pentru fe
mei și sctilele superitire de fete ale statului, ce se voră 
înființa în provinciă. Se recomăndă bugetulă spre pri
mire.

Editoră : Iacobă Mureșiauu. 
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

Georg Szathmary Qice, că in istoria culturei 
Ungariei cei 15 ani din urmă au o însemnătate epocală, 
națiunea maghiară pote fi mândră de lucrarea ei cultu
rală și ministrulă merită recunoscință. Dintre 16,000 
de sctile au 49 procente esclusivă limba maghiară ca 
limbăjde instrucțiune; 50^2 procente dintre copii, cari cer- 
ceteză setila au limba maternă cea maghiară; dintre 
23,000 învățători 82V2 procente sciu limba maghiară; 
dintre 70 preparandii au 781/< precente limba de instruc
țiune cea maghiară; 70 procente dintre tate scolele medii 
au limba de instrucțiune cea maghiară; 711/3 procente 
dintre școlarii dela scolele medii sciu limba maghiară;

procente dintre profesorii ordinari ai scoleloră medii 
suntă Unguri; 59 procente dintre ascultătorii dela cele 
52 scole înalte teologice și 5, 8 procente dintre profesorii 
acestoru instituie au limba maternă cea maghiară; 91 
procente dintre ascultătorii celoră 13 academii de dreptă 
au limba maternă cea magh ară. La universități rapor- 
tulă e și mai favorabilă. Prin urmare Bela Grănwald 
n’are să fiă ingrijată, căci aceste date îi contrazică acu- 
sările sale cunoscute. In Ardeală în 1870 au învățată 
48 procente dintre gimnasiștii români și 15 procente din
tre gimnasiștii germani în scăle medii curată ungurescl. 
Acestă raporlă a suferită în 10 ani numai o mică schim
bare. Peste 50 de setile poporale de stată suntă, în 
care limba de instrucțiune nu este esclusivă cea ma
ghiară ; scole comunale subvenționate de stată, în care 
limba de instrucțiune nu este esclusivă cea maghiară, 
suntă sute. Oratorulă aduce date statistice în privința 
presei. In anulă 1870 erau 51 diare și foi periodice germane 
atȘI suntă 160; diare slave erau 18, adl suntă 51; Ziare 
române erau 6, aZI suntă 27. Dtică ar fi întemeiată acu- 
sațiunea, că nămulă ungurescă împedecă pe celelalte 
nămurl în desvoltarea loră culturală, cum s’a afirmată 
nu de multă înlr’o carte, atunci ar trebui să se ob- 
serve acestă înfluință împedecătore și în pressa. Pe 
când în 1869 cercetau setila 50 procente dintre toți 
copii obligați, s’a ridicată acestă raportă la 79 procente, 
așa că aZ*  cercetăză setila cu 648,000 copii obligați, nu- 
mărulă învățătoriloră s’a suită dela 17,000 la 23,000; chel
tuelile pentru instrucțiunea poporală dela 2 milione la 13 
milione. Durere, că totă mai suntă 200,000 copii un
guri, cari nu cercetăză scăla. In 305 comune din țeră 
nu e nici o sctilă. AsilurI de copii suntă 364, dintre 
care statuia întreține numai șepte. Ce privesce sctilele 
poporale ale statului, trebue să se alegă bine locurile în 
care se înființăză aceste scole, după cum ceră interesele 
politice, culturale, der cu deosebire cele naționale, și a- 
nume să se înființeze acolo, unde Ungurii suntă în mi
noritate, der în numără însemnată. In comitafulă Bereg 
d. e. unde suntă cele mai multe scole de stată suntă mai 
multă în locuri unde nu e nici ună Ungură. Intre cele 
12,000 comune ale Ungariei suntă 5000 cu minorități 
ungurescl. Din punctulă de vedere ală educațiunei pa
triotice, oratorulă recomăndă Introducerea internateloră 
la ttite sctilele medii. Elă voteză bugetulă.

Daniel Iranyi Zice, că mari lupte au purtată Un
gurii ca să aducă la vieță marele isbende liberale; dăr 
cu atâtă mai tristă e decădința, ce se constată în Un
garia în timpulă mai nou pe acestă tărămă. Elă e pen
tru introducerea completei libertăți religionare. Dăr reac- 
țiunea ce se ’ntinde nu vrea să scie de acesta. Acestă 
reacțiune negă principiile anului 1848. Autonomia cato- 
liciloră nu se aduce la vieță. Acăstă reacțiune e o ur
mare a atitudinei cercuriloră dătattire de măsură; este o 
reacțiune aristocratică. Îngustările continue ale dreptu-

riloră poporului, precum detragerea dreptului de alegere 
la s te de mii, prelungirea mandatului la cinci ani, ni
micirea autonomiei comitatelor^ celă mai nou atentată 
in contra independinții judecătoresc!, tăte acestea dove- 
descă, că o reacțiune absolutistă se nulresce în sînulă 
guvernului. E ună norocă, că în 1848 s’a desființătă 
iobăgia și s’a introdusă libertatea presei și îndatorirea 
generală de dare, și că în 1868 s’a desființată pedepsa 
bătăii, căci allfelă înzadără s’ar cere aceste reforme, ca 
și libertatea religiunei, căsătoria civilă și votarea secretă 
Guvernulă cultivă acăstă reacțiune numai ca să’șl păs
treze puterea. (Csanady: renegatismulă.) Oratorulă reco
mandă propunerea: »Guvernulă se aviseză, să presinte 
ună proiectă de lege asupra libertății religionare.*  (Apro- 
)ărl în stînga estremă.)

Gabriel Latinovich lauda isbenZile culturale și pe 
ministrulă Trefortă. Ge privesce libertatea religiunei, 
guvernulă a dovetită tactă politică și caută să împedece 
frecările religitise și să apere țăra de relele ce ară re- 
sulla de aci, precum s’a dovedită la trădările asupra 
legei scoleloră medii; elă speră că guvernulă și în vii
tori va face acăsta. Oratorulă e în contra autonomiei 
bisericei catolice. E ună rău însă că scade religiositatea 
in poporă. Elă votăză bugetulă. (Va urma.)

Afaceri de meserii.
Brașovu, 24 Ianuariu v.

Adunarea generală a Asociațiunei pentru sprijinirea 
învățăceiloră și Sodaliloră români meseriași s’a ținută 
Duminecă în 19 (31) Ian. a. c. Cu plăcere anunțămă 
de astădată, că inleresulă a fostă ftirte viu și publiculă 
română din tote clasele societății a participată în numără 
mare la acesta adunare. Ca de obiceiu adunarea gene
rală s’a deschisă prin domnulă președinte B. Baiulescu 
cu ună cuvântă ftirte bine semțită, în care a desfășurată 
tema destulă de seritisă a formării clasei de meseriași 
români și a perfecționării loră amăsurată timpului pre- 
sentă. In fine a declarată adunarea generală de des
chisă.

A urmată raportulă comitetului cetită de D-lă no
tară Dr. Ioană Bozoceanu. Amă auZită din raportă nu- 
mărulă ședințeloră și cesliuniloră pertractate; amă auZită 
cu plăcere, că numărulă diferițiloră învățăcei dela meserii 
se urcă pănă la 150. Ună punctă principală a fostă în
grijirea comitetului de instrucțiunea învățăceiloră cu pri
vire la cari, cu durere arată, că au fostă opriți de mi- 
nisteriu d’a mai cercela scăla gremiului română și siliți 
a se înscrie seu la scăla comunală seu la scăla de stată 
de aici.

S’a relatată pe urmă despre stăruințele Comitetului 
de a îmbrăca copii lipsiți de îmbrăcăminte în timpă de 
ernă. Apelulă făcută pentru acestă scopă prin „Gazeta 
Transilvaniei11 a fostă primită căldurosă cu atâtă mai 
multă, că unu orecare generosă contribuentă cu inimă 
nobilă romântiscă a răspunsă cu suma de 1220 fl. v. a., 
alțl trei membrii cu câte o sută florini și alții cu sume 
mai mici.

In privința sodaliloră amă auZită că suntă în Bra- 
șovă 80, cari tormtiză între ei o societate de lectură 
și cântări.

Acestă societate la două producțiunl a avută ună 
câștigă curată de 24 fl. v. Au fostă ajutați sodali a 
merge în streinătate spre a se perfecționa, er trei inși au 
fostă ajutați de a deveni măestrii.

Comitetu'ă arată, că măestrii, pe lângă tată lipsa ce 
o au, nu s’au putută ajutora, deși — pănă ce și dânșii 
voră fi îmbrățișați mai căldurosă de publiculă română 
află de neîncungiurată trebuință acestă ajutorare.

Ajutore a primită Asociațiunea în stipendii dela so
cietatea «Transilvania»; 200 fl. v. a. dela biserica Sf. 
Nicolae din Brașovă și 50 fl. v. a. dela alte perstine. 
Prin acestea s’a mai înlesnită întreținerea eleviloră la 
meserii.

S’a alesă o comisiune pentru înscrierea membriloră 
noi. Se pune la ordine raportulă comisiunei alese de 
adunarea generală pentru propunerile comitetului, și cen- 
surarea socoteleloră. După ce comisiunea modifică pro
punerile comitetului, și după ce aceste fură desbătute cu 
seriositate din partea membriloră, adunarea generală vo
teză următorele:

1) A se aduce mulțămită d-lui anonimă și numi- 
teloră corporațiunl, cari au sprijinită Asociațiunea, trămi- 
țendu-li-se și raportulă comitetului. 2) D-lă casară să 
trimită de mai multe ori peste ană la membrii pentru 
încassarea taxeloră, prescrise a se solvi în două rate. 
3) Cambiele să se tipărescă cu firma asociațiunei și să 
fiă uniformă scrise. 4). A se crea patru ajutare a 50 
fl. v. a. pentru sodalii, cari voră a deveni măestri. 5’ 
Să se de împrumuturi din fondulă asociațiunei măestri- 
loră români cu 6% și nu cu 8% ca pănă acum. 6) 
Să se voteze uuă ajutoră de 100 fl. v. a. pentru redac
tarea unei foi menită pentru perfecționarea măestriloră 
români și pentru a-i ține în curentă cu totă ce e în in
ter esulă loră.

Cetindu-se raportulă cassarului, comisiunea aflândă 
socotelele corectă purtate, să propune și se primesce a 
să da absolutoră d-lui cassară V. L. Popoviciu.

Ună punctă ftirte interesantă, care a dată ansă 
la o desbatere vie, a fostă referada comisiunei alese de 
adunarea generală din anulă trecută, pentru a veni cu 
o propunere de îmbunătățire materială și înlesnirea 
măestriloră români. Acăstă propunere — tipărită — a 
privită crearea unei bănci pentru meseriașii români, de 
unde măestrii și-ar pută lua sume mai mici mai 
ușoră, pentru procurarea materialului necesară, și ar 
pute primi anticipațiunl (avansuri) depuindă manufactu- 
rele loră, ca pemnă. — Vorbindu-se pentru și contra de 
cătră mai mulțl membri, s’a primită unanimă și cu plă
cere ideea unei asemenea bancă pentru meseriașii ro
mâni, der s’a trecută la ordinea Zilei peste acestă pro
punere, lăsândă grijea pentru esecutarea ei inițiativei pri
vate de sine stătătore a fundatoriloră respectivi.

Urmeză la ordinea Z^ei raportulă comisiei pentru 
înscrierea membriloră, care arată, că s’au înscrisă mai 
mulțl membri. Să votăză bugetulă și să alege o comi
siune pentru verificarea protocolului și censurarea soco- 
teliloră din anulă curentă. In urmă comisiunea, din 
considerare că, detirece președintele și comitetulă s’au 
silită pănă să facă ca chiar și literele din statute să 
vieze, — propăne și adunarea generală primesce a se 
esprima mulțămită și recunoscință președintelui și comi
tetului pentru zelulă, lucrarea și desvoltarea deosebită 
din anulă 1885. In fine, președintele mulțămindă căl
durosă d-loră membri pentru participarea numertisă și 
lucrarea cu atâta interesă, declară ședința de închisă.

Astfelă vedemă cu bucurie, că inleresulă pentru 
lățirea și înaintarea meserieloră între noi a începută 
deja a-șl lua ună avântă din ană în ană mai mare și 
putemă fi siguri, că pe acăstă cale vomă ajunge cu 
timpulă departe. Y.

DIVERSE.
Draculă în Mureștt-Ludoșă. — In casa sârmânului 

Jidovă Solomon Lazar din Mnrășă-Ludoșă petrece de 
presenfă ună dracă. Omenii îngroziți își istorisescă unii 
altora lucruri îngrozitare și suntă convinși, că aci nu e 
lucru curată. Ună corespondentă aluî «Pești Naplo» co
munică, că a visitată casa, pe care draculă șl-a ales’o de 
ocuință. In casa lui Lazar domnesce cea mai mare 
neorânduială; pe masă suntă câteva vase, ce se potă 
sparge, așeZate acolo pentru draculă, pentru ca să nu 
spargă altceva. Ochiurile de ferestri suntă tăte sparte, 
tenciuiala de pe păreți a căZută ttită și oglinda e spartă. 
Imprejurulă mesei stătură dela 1 oră pănă la 4 ăre p. m. 
judele locală, ună omă inteligentă, conducătorulă gendar- 
miloră cu doi gendarml și afară de aceștia mai erau 
de față o mulțime de bărbați curagioșl, cari abia mai 
încăpeau în odaia cea mică. Găzdtiia, nora și fiica cu 
espresiunea celei mai mari grăze pe fețele loră istorisescă, 
gesticulândă cu focă, faptele rele de pănă acum ale 
dracului. In Ziua mare, ar fi sărită o strachină în susă, 
și a spartă oglinda; o tilă mare umplută cu apă s’a 
rostogolită în tindă, în mai multe rânduri s’ar fi deschisă 
ferestrile și lada, deodată a crăpată. Lucrurile acestea 
le-au văZută mai mulțl omeni, cari ară fi gata să și 
jure. Destulă că, în totă timpulă câtă au fostă de față 
susă amintiții domni, nu s’a întâmplată nimica; pote că-i 
va succede autorității de a afla pe făptuitorulă acestei 
proste glume.

T. **
Panglicele de cortină schimbate. — Unulă dintre cei 

mai iubiți cântăreți la opera curții <— așa istorisesce 
»N. Fr. Pr.*  — pe care mai cu stimă damele îlă ado- 
rtiză deosebită, a ajunsă Zilele acestea prin o întâmplare 
caracteristică, a i se face omagii publice. Ună servitoră 
dela operă primi o epistolă scrisă de mână femeiască, 
în care se afla și ună florină și în care i se poruncia, 
că la proxima representațiune să intre într’o loge la o 
oră hotărltă, să ia de acolo o corână și să predea cân
tărețului pe scenă acestă semnă de adorare. La ora 
precisă se află servitorulă în loge, față în față cu po
sesorii ei iubitori de artă, der aci i s’a spusă, că ptite s’a 
șită, căci n’au de trimesă corone. Servitorulă plecă de 
aci, scuturândă din capă și tainiculă florină îi apăsa 
sufletulă. Dtir ornulă nostru se liniști mai târZiu, când 
auZi deslegarea veselă a enigmei. Corona a fostă pre
dată în loge, der când priviră la tipăritura pangliceloră, 
cetiră următtirale cuvinte înfricoșate:» Neuitatului—odih- 
nesce în pace P In graba cea mare, se schimbară în florăriă 
panglicele, și așa cântărețulă trebui în aceea sără să mtirgă 
neîncoronată acasă. Cine scie, pe ce cosciugă — 
pote pe ală unui zugravă — străluciau în aceeași Z*  
panglicele cu cuvintele: ^Neîntrecutului artistă—O ado- 
ratâre P
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Cursul fi la bursa de Viena
din 6 Februariu st. n. 1886

SSio’sa de Bueurescl.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 101 45
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.60 
Imprumutulti căilorii ferate

ungare......................... 152.25
Amortisarea datoriei căi

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.30

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 126 75

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

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști........................... 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 103.75 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 102 75
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................97.75
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 118.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.30 
Renta de hărtiă austriacă 84.20 
Renta de arg. austr. . . 84.45
Renta de aurii austr. . . 112 70 
Losurile din 1860 . . . 140 —
Acțiunile băncel austro-

ungare....................... 871.—
Act. băncel de credită ung. 305.75 
Act. băncel de credită austr. 298 90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.98
Napoleon-d’orI .... 10.03 - 
Mărci 100 împ. germ- • • 62.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.50

Cota oficială dela 26 Ianuariu, st. v. 1886.
Cump. v6nd.

Renta română (5%). . . 89‘/3 90*/ a
Renta rom. amorl. (5°/0) 93V2 '94

» convert. (6°/0) 86V2 87
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30 32
Credit, fonc. rural (7°/o) . . 101 Va 102 Va

„ „ (5%) • 84 85
» * urban (7°/0) . . 96Va 97Va

» (6°/o) . . 90 91
> (5°/0) ■ - 81V» 82

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . IO."/,, 16Va
Bancnote austriace contra aură. 2.07 2.03

Cursuîu pieței Brașov»
din 8 Februariu st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.58 Vend 8.64
Argint românesc .... > 8.50 * 8.55
Napoleon-d’ori................. • * 9.98 > 10.G3
Lire turcesc!..................... 11.22 » 11.32
Imperiali......................... » 10.20 » 10 30
Galbeni............................. » 5.88 > 5.94

, Scrisurile fonc. »Albina» , > 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. > 122.Vu > 123.8/*
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Aprope de gara Brașovă se află de datu ou chiria

țpgj
SISTEMULU TOPHAM CU 14 PÂNZE.

Tottt acolo se mai află unu masfasinii,
o

Pivniță și terenu liberii
w în cari se primescu tottt felulu de mărfuri, pe cari 
u la casu de lipsă, se voru da și împrumuturi,

Condițiunile se se întrebe la „Albina^ insti
tute de credită și de economii, filiala Brașovu.

3-8 J. D.
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î 

XX

Unu învătacelu
(ucenica)

cu bună conduită și cu cunoscințele școlare usitate să caută pentru pră
vălia de băcăniă a subscrisului. Condițiunile se comunică reflecta nțil oră 
prin scrisdre.

Eugen Grecu,
1 — 3 Goinerciantu în Oreșliă.

V ■ *

AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmo nd fi. —cr. 6. 
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

ce se publică 
cele înseninate

Pentru repețirI se a c d r d ă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori 10°

H î> „ 8 h ' • 15°
„ „ „ 9-11 H • 20°
„ „ „ 12-15 îi • 30°
„ „ „ 16-20 n . . . 40°

Dela 20 de repețiri în susă 50°
pe mai multe luni se făcu 
mai susă.

Pentru anunciuri 
voiri și reduceri și peste

o

o

o

0

O
.i
OA m-

Anuntămu aceloru onorat! cetitori, cari voră binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,
? ? 7 7

că avemu încă în reservă numeri dela începutul!! anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea completă

6-20 CANCELARI A N EG R U TIU
în Gherla.-Ssamosujvâr

MF*  deschide abonamentu pe anulă 1886 la
„AMICULtJ FAMILIEI.1' 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, amăi 
nun te de instrucțiune și di s tracțiune ș. a. Prețulti de abonamente pe anulă întregtî e 4 fl. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULti ROMANU.11 Revistă bisericdscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23L—31/* cdle; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, ser hăt ori și diverse oca- 
siuni. — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulă de abonamentu pe. anulu întregii e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

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

Totu acolo au apăruți! și se află de veudare : ■
Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fdrte interesante și amusante. Prețulu 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 portretulu M. S. Regina României. Prețulu 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 T)r. Gregoriu Silasi.

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

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. Prețulă 30 cr. 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulu 20 cr.
de N. F. Negruțiu. Prețulu 25 cr. Hermanu și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr. 

Economia pentru scdlele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 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. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrdsa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr. 

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

Miculă mărgări tară sufletescă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — 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 școlari de ambe sexele- Cu mai multe iedne frumdse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v.

Visul u prea sântei vergure Maria a Născăfdrei de Dumnezeu 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.

= Manualii de Gramatica limbei române pentru scdlele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr. •?=

1885 în limba

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

Elu trebue să se îns6re. Novelă de Maria Schwartz,

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de

Unu vo-

în Tau-
Schițe din 
traducere

a.

Tipografia ALEXI Brașovă.


