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Nou abonamentti
la

„ Gazeta Transilvaniei^.
Cu I Ianuariu 1886 st. v., s’a început ună nou 

abonamentăi, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulft Abonamentului:î
Pentru Atistro-Ungaria;

pe trei luni 3 fl. 
,, șăse ,, 6 ,,
„ unu. anu 12 „

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

liugămu pe domnii abonențl, ca să bine-voiască 
a-și reînoi de cu vreme abonamentulă, ca să nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voru abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Abonarea se pbte face mai ușoră și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de pân’acum li se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulă.

Administrațiunea.

Incapacitate ori rea credință?
IV.
Brașovă, 10 Ianuariu 1886.

Amu disă erl, că vomîi lămuri publiculă și 
asupra „puddrei și reputațiunei literare" a direc
torului „Tribunei" Ioan Slavici, care în articu- 
lulu subsemnată de elfi însuși și intitulată „o 
lămurire" (Tribuna nr. 297 din 1885) ne de
clară pe noi, 
nisce bmenl 
mai ordinare interese, 
rută 
atitudinea ei în 
mânescă.

Ce înțelege

„Tribunei"

cei dela „Gazeta Transilvaniei," de 
„insolenți" conduși de „cele 

ce
la

conduși de „ci
“ fiind-că amu 

unele deslușiri cu privire 
fața adversariloru nămului ro-

d-lă Ioan Slavici sub cuvintele 
„sentimentă de pudăre literară", mărturisimă, e 
fbrte anevoie a gâci. Noi scimă pănă acum că 
esistă numai ună felă de pudăre, numai ună 
felă de rușine cinstită de a nu vorbi, scrie său 
face cevași în contra bunei cuviințe și a onărei 
și că ună omă cinstită trebue se sâmță aceeași 
pudăre în tăte posițiunile vieței sale și pe tăte 
terâmurile activității sale private și publice. D-lă 
Ioan Slavici ne vorbesce însă d’ună specială 
„sentimentă de pudăre literară". De aceea, 
combinândă declararea de mai susă a d-sale cu 
incidentulă ce a provocat’o, dâmă cu socotăla, că 
d-lă Ioan Slavici a vrută să dică, că s’a „deter
minată" a nu atinge semțulă de pudăre ală ci- 
titoriloră săi stândă de vorbă cu „insolenta" și 
„ordinara" „Gazetă". Trebue să admitemă acăsta 
cu atâtă mai vertosă, cu câtă d. Ioan Slavici, 
în ceea ce privesce persăna d-sale, și-a păpată 
„pudărea literară", dăcă a avut’o vr’odată, de 
multă, încă din anulă 1881, când a scrisă, pen
tru plată și la comanda unoră străini, faimăsa 
carte: Die Rumănen in Ungarn, Siebănburgen und 
der Bukowina“. (Wien und Teschen 1881.)

Niciodată n’amă susținută ceva despre vr’o 
persănă, fiă-ne acăsta chiar și dușmană, fără să 
documentămă aserțiunile năstre. In casulă de 
față însă, vrăndă a critica noi înșine scrierea nu
mită a d-lui Ioan Slavici, amă risca, 
nou să ne declare de 
că n’amă avă 
putemă da o 
vință. —

Dăcă noi

ca d-sa din 
„insolenți" și se susțină, 

destulă autoritate literară, ca să ne 
judecată obiectivă în acăsta pri-

nu suntemă competenți a critica 
pe „marele literată" Ioan Slavici, atunci de si
gură este competentă și este autoritate literară 
destulă de mare înaintea d-sale colaboratorulă 
șău la opulă etnografică și istorică „Die Volker

Oesterreich-Ungarns," cunoscutulă istorică ma
ghiară d. Paîd Hunfalvy. Să vedemă dăr cum 
ilustrăză acestă „savantă" ungură „pudărea li
terară" a d-lui Ioan Slavici.

într’ună tractată istorică întitulată: „Cuin 
scriu Românii istoria" și publicată în „Revista 
ungurăscă", fascicululă din Martie 1885, d. Paul 
Hunfalvy se încărca a dovedi, că toți istoricii 
români sunt nisce mincinoși și ămeni fâr’ de ca- 
racteră. Si la ce autoritate credeți, se provăcă 
istoriculă maghiară spre a întări aserțiunile sale 
infamante ?

La autoritatea „ marelui literată" Ioan 
Slavici.

Eată ce scrie Hunfalvy, alias Hundsdorfer, 
în unulă din pasagele, în care 
veracitatea istoriei lui Petru

»Sinceritatea și iubirea de
«racterulă Românului, limba lui
• ventă, prin care să le esprime, 
„conducătorii Româniloră,
• Pentru aceea clevetirea și defăimarea Magh'ariloră nu
«este decâtu ună adevără valachO.»

Hunfalvy îșl susține acăsta aserțiune prin 
următărea notă :

„Slavici scrie espresă următorele: (Die Rumănen, 
.Verlag von Karl Prohaska, 1881) „Sinceritatea după 
«conceptulă română nu este o virtute, și nici că esistă 
»în limba română vr’ună cuvântă pentru ea.» Intr’o 
.notă esplică Slavici lucrulă și mai cu de-amăruntulă 
.(jicendă: «Peste totă sinceritatea nu e privită 
«mâni ca o datoriă, și celă ce spune adevărulă 
»du-șl prin acăsta o pagubă, e luată în rîsă. 
«cei mai apropiat! vecini ai Româniloră însă. 
«Maghiari, sinceritatea este o datoriă, și Maghiarulă din 
,causa sincerității sale e luată în rîsă de Români.» 
gina 145 din cartea d-lui Ioan Slavici.)

„Sentimentulă de pudăre literară" l’a 
dusă pe d. Ioan Slavici când a aruncată o 
menea batjocură în fața poporului română, 
tru ca să pătă trece înaintea lui Hundsdorfer ca 
singurulă istorică română care a scrisă „ adevă
rul ă“? —

Ori dără crede d. Ioau Slavici, că dăcă 
scrie pentru bani și pentru străini nu trebue să 
aibă sâmță de pudăre literară și să spună ade- 
vărulă „căci ar da de pagubă?" Dăr atunci 
cum vine, că scriindă românesce în „Tribuna" 
pentru Români, continuă a cleveti și a batjocuri 
nâmulă românescă ? Cum 
între „esistențele 
în detrimentulă 
mai cele române 
maghiare suntă 
104 din 1884 )

Martore suntă colecțiunile (fiai'tilui nostru, 
că noi numai în cașuri estreme și cu multă pă
rere de rău luămu notiță despre, păcatele altora, 
mai alesă dăcă aceștia suntă din mijlocnlă nostru, 
nu ca d-lu Ioan Slavici, care ne spune, că 
„totdâuna cu satisfacțiune ia notiță despre greșe- 
lele făcute de aceia, pe cari îi combate." („Tri
buna" nr. 200 din 1885.)

Cumcă afirmarea năstră este întemeiată pe 
adevără, documentâză și faptulă, că ună ană și 
noă luni nu ne-amă gândită a esploata în con
tra d-lui Ioan Slavici batjocurile, ce le aruncă 
elă, în cartea memorată, în fața poporului ro
mână.

„Românulă e îngăduitoră și sunt multe pă
cate, altfelă grele, pe cari în curândă le trece 
cu vederea" scrie d. Ioan Slavici („Tribuna" nr. 
241 din 1885). Noi departe d’a fi trecut cu vederea, 
dăr amă voită să uitămă pentru momentă, „cu 
adencă mâhnire, și cu spirită îngăduitoră", inso
lenta scriere a d-lui Ioan Slavici din 1881, în 

I credință și’n speranță, că d-sa se va înd'epta, și jstalului și a guvernului său, ea vede confusă lungulă șiră

vrea să combată
Maioru :

adevără nu zace în ca
nid că are vr’ună cu- 
asa ne învață unulă din , >

d. Ioan Slavici in Sibiiu

fundatorii „Tribunei," cari 
au înființată ună (jiară cu

Slavici, necum să se în- 
a ne insinua și

din respectă cătră 
erau în credință, că 
programă națională.

Insă d-lă Ioan 
drepte, mai are curagiulă de
noue celoră dela „Gazeta Transilvaniei", că amu 
fi conduși de „interese ordinare," are cutezanța 
de a susțină, chiar într’ună momentă, când prin 
incapacitatea ori reaua credință a d-sale a 
dată adversariloră noștri din nou ocasiune spre a 
defăima causa Româniloră ardeleni, are cutezanța, 
dicemă, de a susțină, că d-sa „echiămată a spune 
adevărulu asupra celoră ce se petrecă și a es- 
prima sentimentulă publică 
nil oră." („Tribuna" nr. 207 din 

într’ună articulă finală, vomă 
cine representă în “adevără d.pe

a 1 u Româ-
1885.)
arăta ce și 

Ioan Slavici.

la Ro- 
causân-
Penl.ru 
pentru

(Pa-

con-
ase-

pen-

vine că d-sa chiar și 
catilinare" găsesce o deosebire 

Româniloră, declarându că nu- 
suntu primejdibse, pe când cele 
„inofensive?" („Tribuna" nr.

Rusia și România.
piarulă vestitului panslavistă A k s a k o ff, 

„Russ" din Moscva, să ocupă de relațiile dintre 
Rusia și România, piarulă „Russ" arată mai 
întâiu, că suntă elemente în România, care ar dori 
o apropiere între acăstă țâră și imperiulă rusescă, 
apoi continuă :

»E greu de înțeleșii, urmăză diarulă în cestiune, 
de ee Rusia din partea ei nesocotește pe România, cea 
mai apropiată a ei vecină ortodoxă, unde are ea singură 
interese multă mai mari ca Franța, Austria și Germania 
întrunite... Ca Grecia, ca Serbia, ca Bulgaria, România 
a fostă scăpată de Ruși, cu prețulă celoră mai mari sa
crificii.»

„Der, se va dice, aceste popăre s’au arătată și se 
arătă ingrate cu Rusia. La acăsta să păte răspunde, că 
ele nu suntă singure vinovate, chiar și Rusia e vinovată. 
La densa mâna stângă în totd’auna a desfăcută ceea ce 
a făcută mâna drăptă; diplomația pierdea totă ce câștiga 
arma ei. In genere după fiecare resbelă de independență, 
Rusia .încetă d’a mai protege poporele liberate de densa, 
lăsându-le să fie exploatate de inamicii loră.c

,ln România, propaganda catolică lucrăză cu scopă 
d’a face catolici din Românii ortodoxl, nici o putere oc
cidentală, fie catolică ori protestantă, nu păte vedă cu 
ochi răi acăstă lucrare de propagandă, menită a atrage 
pe România spre inamicii Rusiei șî 
antegardă, în contra ei.»

«In acăstă stare de lucruri 
Europa alț.I adevărați amici, decâtă
religie ori de aceeași rassă, ea trebuia să se silăscă, după 
ce le-a eliberată, d’a le ajuta în tote și d’a sprijini cu 
tăte puterile sale pe aliații ei naturali. Astfelă în ces
tiunea Dunări, Rusia în propriulă ei ipteresă trebuia să 
se pue în partea Româniloră, din nenorocire ea a făcută 
cu totulă contrariulă.»

„O altă greșălă a mai făcută Rusia, în cestiunea 
Dobrogei, acăstă punte ruso-slavă. Rusia trebuia să se 
mulțuinăscă cu o bucată din Basarabia de pe malulă 
Dunării, de pildă peticulă de la Ismailă la marea Năgră, 
și trebuia să înapoieze restulă României. E greu acum 
d’a direge aceste greșeli, cu tăte că acăsta nu e imposi
bilă pe viitoră."

a face dintr’însa o

Rusia, ne avendă în 
popărele de aceeași

Desbaterile asupra bugetului Ungariei.
După Otlo Herman vorbi
Bela Griimvald; Onorată cameră! Importanța de- 

clarațiuniloră d lui ministru președinte în cestiunea na- 
ționalitățiloră zace tocmai într’aceea, că la elă nu suntă 
nouă. Minisiru-președinte pare că cu simță de valărea 
sa privesce înapoi la resultatele politicei sale de pănă 
acum, tocmai ca și când ar fi realisală, asemenea unui 
Bismarck, aspirațiunl naționale de sute de anî. Despre 
ucăsta voiu vorbi cu tătă obiectivitatea. 1). minisfru- 
președinte și de astă dată ca și in anulă trecută a în- 
țelesă greșită însemnătatea și natura reuniuniloră de 
cultură. E<te o aparițiune cu totulă nouă acăstă activi
tate a societății Ungariei neoficiale pentru aspirațiunl 
naționale. Societatea tocmai simte instinctivă slăbiciunea

Penl.ru
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în stânga.) Cu tâte astea, aceste 
obținO numai mici
naționala, numai 

sprijinita dar nu

resultate. Ca să 
statuld este che- 
înlocuitd. Aceste 
ca strigăte simp-

de perderl ale politicei nâstre de 18 ani, în care ne 
asemenămă cu acei locuitori insulari, cari ridică palate 
strălucite, fără să se gândâscă, că insula lord trebue să 
fiă înghițită de mare, bucată de bucată, fiindă că nu au 
îngrijită de nici ună stăvilară.

Stările din Fiume și Croația, seu Ardeală docu 
mentăză slăbiciunea nâstră și arată, cum întregi pro
vincii suntă gata să ne scape din mâni, cum nisce stîr- 
piturl de inimici, mulțămită slăbiciunei și lipsei nâstre de 
plană, ne iau încetuld cu încetuld comune, biserică, scolă 
și ne smulgă massa poporului. Eu, care de 13 ani mă 
silescă a îndrepta atențiunea națiunei asupra acestoră 
fapte, am trista satisfacțiune acum, că în societatea un- 
gurăscă e generală conștiința, că națiunea se află în pe- 
riculâ. (Așa este 1 
reuniuni de cultură 
abată ună periculă 
mată, care p6te fi
reuniuni sunta importante, dar numai 
tomatice înnevoiă; fiecare astfelă de reuniune însemnâză 
promovarea unei tendințe politice diferite de cea de pănă 
acum, promovarea politicei naționale. (Aprobări în stânga.) 
Acesta are de scopă susținerea și întărirea statului un
gară, amalgamarea poporului Ungariei într’ună tofd uni
tară politica și asigurarea esistenței naționale indepen
dente și a domnirei rasei maghiare. (Aprobări în stânga.) 
Pentru că amd abcjisă la politica independentă esternă 
și economică, pactuld publica ne-a făcuta posibilă prin 
posițiunea de mare putere a monârchiei, ca să regulămO 
cu atâtă mai mare energiă afacerile nâstre interne, să 
întărimă înăîntru statuld ungara. In pactuld publică a 
fosta pusă marea aspirațiune, d’a face din stata o for- 
tăreță puternică pentru timpulă marei sguduiri europene 
și d’a câștiga pentru acesta puterea, singura basă sigură, 
a independenței.

Dualismulă se basa pe presupunerea, că noi sun- 
temă în stare a organisa și domina acâstă țeră, și noi 
cu germanismuld din Austria eramd cele două colone, 
care țineamd noulă edificiu ald statului. Amalgamarea]

găsesc! și numai Ungurii își iubescă patria. Timpulă 
reclamelord și patentelord patriotice!

—x—
jEllenzâk' s’a supărată focă, că în Sibiiu a apă

rută „Foiș6ra“. Nemiloșii redactori însă 
în năcazald minunăției sale din Clușiu, 
mai departe.

ai „Foișârei“, 
o vora scâte și

mijlocO morala pentru submi- 
(Adevărată e! in stânga.) Așa 
poporulă în brațele răsvrăti- 

creseuta mare pe dușmana și

—x—
Mai mulțl locuitori din Hermană

este cu neputință a susțină o 
Politica nâsfră de până acum nu

ni s’au plânsd, 
că fiindă vacantă parochia d’acolo, pentru a căreia ocu
pare va fi Duminecă alegere, învățăloruld d’acolo Ale
xandru Dogarii, unuia din candidați, se folosesce de 
cele mai urîte mijlâce pentru a fi alesă; cu bani, cu 
băutură și cu bătăi caută să amăgescă și să intimideze 
poporula. fn contra numitului candidată la preoțiă au 
multe de disă locuitorii Hermanului și de aceea atragemd 
atențiunea protopopului, ca să cerceteze faptulă și, dâcă 
se vord constata abusurile, să 
consistoruld să pâtă 
asupra omenilord.

interveni

—x— 
din Deva

Germani'oră în Austria

ale statului judecătoreștii. Și mai rău stămd cu admi- 
nislrațiunea. Pe acestă teremd vedemă arbitriulă auto- 
ritățilord, totd felulă de abusuri, defraudăr). rea tractare, 
forță brutală și vătămarea intereselord poporului într’o 
mare parte a țării. Acâstă administrațiune i-a făcută na 
țiunei mai mulțl dușmani, de< â'u agitatorii naționali luațl 
la und loch. (Așa este! în stânga.) Scâla este în ținu
turi întregi ale țării în mânile inimicilord pe față, cari 
folosescă acestă puternică 
narea statului ungurescd. 
dară chiar noi împingemd 
torilorO, chiar noi amă 
amă ușuraid lățirea lui.

Gu acestă politică 
națiune, ună stata,
servesce întereselord naționale; la noi s’a încetățenită 
celă mai urgisită regimd, regimula personală. Și care 
va fi urmarea acestei slăbiri continue a statului ungu- 
rescă? In Austria s'a dărîmată o colonă a dualismului 
și direcțiunea federalistă ajunge la domnire, ducendă in 
multe locuri la apăsarea elementului germană. Dacă nu 
isbutimu în Ungaria să creămă und stata unitară, atunci 
ne stă înainte aceeași sârte ca
Dacă vremO să stimă câtă de departe amă venită deja 
în direcțiunea federalistă, să ne uitămă numai la Croația, 
ia Fiume și la Ardeală. Bismarck se ocupă de mica AI- 
sațiă mai multa decâtă bărbații noștri de stata cu acesta 
întregă stata mare, și cu tâte astea Germania ar suferi 
mai ușord perderea Alsației, decâtă noi p’a Croației și 
Ardealului.

CuprinsulO politicei nostre naționale se preciseză 
în două cuvinte: Ungaria numai așa p6te fi ună stată 
ungurescd națională, decă devine una stată europenă. 
(Aprobări în stânga.) Ună Cavour, ună Bismarck au 
fostă bărbați de stată mari și practici, căci au făcuta 
politică națională cu succesd strălucită. Trebue s’o ru- 
pemd cu cerculă de idei ală Ungariei vechi, creândd o 
Ungariă nouă în spiritulu marei transformări din 1*48. 
O justițiă drâptă o tractare părintescă a poporului, o

naționalitățilora nostre într’o unitate politică și culturală i administrațiune dreptă și adevărată, o instrucțiune publică, 
era așa dară pentru noi o cestiune de viață, de care' care să stea în acordă cu interesele statului: acestea 
atârna posițiunea n6stră în monarchiă. Bărbații noștri; sunta mijlocele, care ar fl făcuta pe guverna tare și res- 
de stata n’au cunoscă ființa cestiunii naționalitățiloră pectatO. Minislrnlă președinte a făcuta din nou alusiune 
nâstre. In anula 
puține escepțiuni 
rii, 9 milîâne pe 
tate de interese.
loră, Slovacilora,
ne atinse de agitațiunea națională și aduseră la desperare I aprobări în stânga.)
prin pasivitatea loră pe răsvrătitorl, căci stratele conser- Cine nu face din Ungaria unu stată europână;
vatâre ale poporului se obicînuiseră prin tradițiuni de cine nu organisâză, în modă corăspundătoră țârii, jus- 
secull cu ideea patriei ungurești. Slavii și Românii abia tiția, administrațiunea, instrucțiunea publică, ci lasă to- 
posedau o clasă inteligentă, numai sărmanii preoți și în- tulă așa cum este; cela ce lasă, ca instrucțiunea să de- 
vățătorl, și câțiva advocațl predicau nouăle învățături și vină una mijlocO ala agitațiunii dușmane statului.....
fiindă fără autoritate la poporO, puțină putâu strica. Slo- (Tretort dă din capă negânda.) Mă provoca tocmai la 
vacii și Rutenii erau spirituală și materială îndărătula d. ministru ala instrucțiunii, care a descoperită semnele
nostru, și între aceștia erau numeroși patrioți, cari lup- disoluțiunii statului. (Trefort: Da, asta am dis’o.) Și
tau contra răsvrătitorilora. Ar fi fostă prin urmare ună mă mira, că d. ministru să indignâză de aceste lucruri 
mare resultală, dacă amă fi isbutilă să păstrămă nevă- în genere cunoscute. Repetă așa dară, cine tâte astea
tămată acâstă comâră politică moștenită din trecută, le lasă așa, acela nu va duce la victoriă idea de stată
Ar fi trebuită să organisămă astfela acestă stată, ca să maghiara. Causa de ce ministrulă președinte se spariă 
satisfacă intcreseloră reale ale poporului și să nu le va- de resolvarea acestoră probleme este că densuiă pâte e 
teme nici una interesă reală. Aceste paturi nu se ațîță de convingerea, că crearea instituțiumlora necesare stă 
de nici ună felă de idei, ci de vătămările întereseloră în contrazicere cu interesele puterii. (Ilaritate în stânga.) 
loră în adevără reale. (Așa este! în stânga) Napoleon I, care ținea multă la putere, a organisatu

Nu e de ajunsă, să nu se apese naționalitățile și Francia astfelă, încâlă nimică n’a fostă în stare să ni
să li se lase libera întrebuințare a limbei loră în co- micescă acâstă organisare. Prusia a fostă ună stata gu- 
mună, biserică și scâlă. Trebuia să se lase a simți po- vernată absolutistică și cu tâte astea vedemă acolo o 
porulă efectele binefăcătore ale statului ungureștii, să se justițiă și administrațiune de modelă, o instrucțiune forte 
desființeze arbitriuld și vexațiunea în dări, să se întro- desvoltată. Acâstă politică a tăcută dintr’unO stată mica 
ducă ordinea și dreptatea, să se organiseze o justițiă ună imperiu lumescă.
părintescă, care să merite respecta și încredere, pe tăre- Ministru-președinte se depărtâză tota mai multă de
mulă instrucțiunei elementare; să nu se pună pondulă pe idea și de instituțiunile unui stată europenă și pârtă ună 
instrucțiunea limbei ungurești, ci pe instrucțiunea simță- răsboiu cumplită în contra tuturora garanțieloră liber- 
minteloră patriotice, și scâla să nu se lase agitațiunei tății publice. A sosita timpulă, ca, vădendă nesuccesulă
naționale, cu ună cuvântă, să se organiseze unO stată politicei sale, să se scuture de greșeli. Acesta ar fi celă
tare și liberă, care merită respectă și simpatiă, ună mai mare serviciu ce și l°ar pută face șieșl și națiunei
stată ai cărui supuși se simtă bine. După o guvernare sale (Vii aplause în stânga și in stânga estremă).
ungurâscă de 18 ani însă se arată din ană în ană des- --------------
picături totă mai neliniștitâre în edificiulă statului. Ini- SOIRILE DILEI
micii noștri interni suntă mai bine organisațl, mai tari, 
mai cutezători și agitațiunea cuprinde deja și masele po- Prințulă de corână Rudolfă a fostă alesă membru
porului. Dâcă recunâscerea legală a naționalitățiloră a onorară ală Academiei din Petersburgă, pentru cunos- 
fostă o greșâlă,- atunci a fostă cea mai mare greșâlă a | cințele sale literare și geografice, 
crede, că acum nu mai trebue 
cestiune.

Urmările s’au ivită, amă 
tere, urmândă o politică, care 
toră inimică. N’amă folosită timpulă și pănă acli n’amO I lora“ și Sasiloră din Ardâlă. 
putulă organisa justiția astfelă, ca să corăspundă preten solidarea Ungariei și pledâză cu multă focă pentru a 
țiuniloră unui stată ordinatO. Adi avemă înaintea nâstră doua ocupare a patriei și recucerirea confrațiloră va- 
o organisare judecătorâscă demoralisată și este o adevă lachisațl (?;, în timpO .ce în inimele Nemaghiariloră are 
rată nenorocire, că în astfelă de ținuturi, p’ai căroră lo- de scopă a vărsa iubirea de patriă, pentru ca cu modulă 
cuitori amă avâ să-i câșligămă statului ungară, cu puține acesta să se pâtă smulge din brațele „agitatoriloră.“ 
escepțiuni s’au întrebuințată cele mai corupte elemente | — Curiosă lucru! In Ardelă numai Unguri valahisați

1867 erau cu Germanii, cari afară de.de sigură la aceld mijlocă de putere, ce-ld cere eld în 
totdeuna au fostă fii credincioși ai ță-1 proieclulă de lege asup a municipieloră, Desorganisarea 
care le lega cea mai strînsă comuni- justiției, corupțiunea adininistrațiunei, încelă|enirea arbi- 
Chiar și masele cele mari ale Șerbi- triului: acestea sunta armele, cu care vrea se salveze 
Ruteniloră și Româniloră erau încă acestă țâră? Oposi[iunea nu-i va oferi acâstă armă. (Vii

—x—
încă cu una opd s’a mărita literatura maghiară, 

devenită slabi și fără pu-|în care Urmossij Lagos tractâză cu o predilecțiune deo- 
privesce în stata und fac- sebită cestiunea naționalități lord, și anume a «Valachi- 

Autoruld recomandă con-

să ne ocupămO cu acâstă

se amâne alegerea, ca 
să nu se facă presiuni

Ni se comunică 
două institute culturali: 
amândouă ale statului, 
de diferite naționalități și cu tote astea toți sărbătoreștii 
numai sărbătorile catolice și reformate, prin urmare și 
școlarii români, pentru că așa li se poruncesce; tota așa 
stă lucrula și cu honvezii români din Deva. Vina nu 
se pote atribui decâtă preoțiloră noștri, cari nu rapor- 
teză Ex. Sale Mitropolitului Mironu, ca să intervină 
pentru respectarea sărbătoriioră românești, căci nu ere- 
demd că, după ce Excelența Sa face atâtea concesiuni, 
să nu-i satisfacă guvernuld unei asemenea mici dorințe. 
Ungurii și Jidovii serbeze sărbătorile care le place, noi 
să ni le serbămă p’ale nostre.»

—x—
Iotă din Deva ni se scrie, că la sfințirea apei, în 

diua botezului Domnului, au asistată și honvezi, însă în 
ținuta de tâte dilele, fără chivăre (ciacăurl), cu tâte că 
s’a făcuta serviciu divină și pentru Maiestatea Sa. 
buia negreșitd, ca
Și

următârele: »Aci se află 
preparandia și scâla reală, 

Elevii acestord institute suntd

«Tre- 
și honvezii să iasă în mare ținută 

să dea salve de pusei.»
—x—

După cum scrie »Sz. Nzt.», tribunalulu din Brașovă 
luată o decisiune de punere în stare de acusare a: a

. advocatului Veres Ggula din Sepsi-Sân-Georgiu pentru 
, crima de înșelătoria în detrimeritula Iui Gido lănos și 
, soției sale, în sumă de 1500 11. Decisiunea a aprobat’o și 

Tabla din Târgu-Mureșuiui. In urma acâsta, camera 
advocațilorO din Brașovă a suspendată pe Veres Gyula 
d’a esercita advocatura'. Veres Gyula e unulă dintre 
vorbăreții politici din Sepsi-Sân-Georgiu.

—x—
Într’ună bală ținută la 6 lanuariu 1886 în Becleană 

în favârea „societății de cultură maghiară,* nofarulă de 
acolo Tordai Sândor provocă pe subnotarulă Ludovică 
Turcu din Coldeu să arăte invitațiunea, care ne avend-o 
la sine — nu s’a putută împărtăși de «cultura maghiară»!

—x—
Cetimă în „Arad! Kozlony» : .Corpulă profesorală 

și elevii Seminarului româna din incidentulă dilei ono
mastice a popularului episcopă linii Mețianu și din re
cunoștință pentru sacrificiele și zelula său, căruia au a’i 
muițăini că palatulă Seminariului s’a putută preda în acestă 
ană școlară destinațîunei sale, au întocmită o serbare, la 
care a asistată ună numerosă publică, aparținendă mai 
cu sâmă inteligenței române. Când intră epijcopulO, fu 
primita cu strigăte de: Să trăiâscă 1 Directorulă Semina
riului îi adresă o vorbire, în care accentuă marile merite 
ale archiereului pentru biserică și scâlă, și comunică, că 
corpulă profesorala a hotărîtă, ca să alâgă ca patronă 
ală Seminariului pe Sf. lână Botezătorul și pentru acâsta 
va ruga «modulă competenta să aprobe hotărîrea. După 
ce vorbi și unO elevă, episcopuiă mulțămi pentru ova- 
țiune și accentuă anume necesitatea educațiunei religiose- 
morale și în legătură cu acâsta cultivarea sciențifică. 
Tinerimea să nisuiască a’și câștiga cunoștințe în institută 
ca atunci, când voră fi preoți și învățători, să le potă 
validita la educațiunea religiosă și patriotică a poporului. 
Vorbirea fu primită de cei de față cu însuflețire. Cu cân
tece și cu musică elevii încheiară serbarea. In (jiua 
următâre se dete în Seminară ună bancheta, la care au 
luată parte episcopuiă și notabilitățile române».

—x—
La judecătoria din Zelau s’a constatată o defraudare 

4000 fl.de
—x—

(tiarele oposiționale maghiare sunta fârte indignate, 
că viceșpanula comitatului Ciongradă, Alexandru Stammer, 
a dată ordină de a nu se espune tabloidă lui Kossuth 
în Szentes. Cetățenii orașului Szentes n’au ținută sâmă 
însă de ordinulă viceșpanului și au espusă la vederea 
publicului tabloulă în casa orașului. Când însă viceșpanulă 
a aurită despre acâsta, a dispusd imediată depărtarea 
prin forță a tabloului. «Despre und asemenea complot

de.de
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contra celui mai mare fiu ală patriei maghiare nu mai 
pomenescă analele Uugariei, — esclamă — „Egyeîârtâs“.

—x—
Qilele acestea o țerancă româna din Șeulia de 

Câmpiă, săracă, încâ'ă abia note trăi dintr’o <ji într’alta, 
a născută deodată trei fete. Mama se află deplină sănă- 
tâsă, dâr nu și voiâsă, căci a cincea di noii născuțl îi 
muriră, și ea, cu tâtă sărăcia, îi plânge cu durere.

—x—
In sera de anulă nou s’a dată in Năstiidu o fru- 

mâsă petrecere romândscă de cătră studenții universitari 
de pe acolo. Ună publică alesă a luată parte la acăstă 
petrecere. Costumulă națională românescă de pe lângă 
Someșă a fostă frumosă representată. De dorită ar fi ca 
la o nouă petrecere să strălucăscă tâte Româncele în 
costumulă națională românescu.

—x—
Din Lipova se scrie, că Mureșulu a eșitu din albia 

sa așa, că satele din prejurulă Lipovei suntă amenințate 
de mare primejdiă. Din vr’o două sate locuitorii s’au și 
depărtată în alte locuri.

—x—
S’au acățată fiarele ungurescl de banii românești, 

acum s’acață și de banii săsesci. «Magyar Polgâr< co
munică cetitoriloră săi, că Sașii din Mercurea și alte 
comune ară fi formată societăți de ajutorare, în care să 
se primăscă numai Sași și din ai căroră bani să se dea 
numai Sasiloră. „însemnele reuniunei, (Jice foia ungurescă, 
e ună cocoșă mâniosă< (!) O ! mușca-i-ar pe asemenea 
patrioțl.

Din pașalîculu No. I a Iu lui Banffy.
Deșiu în 16 Ianuariu 1886.

Aici s’a comisă ună faptă neomenosă. Președin
tele dela tribunalulă reg. din Deșiu d. Balâs Mâthi eri 
a demisionată din serviciulă tribunalului, se cjice, că la 
ordinulă ministrului de justițiă, nu mai puțin^decâtă pa- 
tru-spre-dece diurniștl, scriitori și copiști numai cu anun- 
ciare premărsă de două cjile, publicându-le demisionarea 
în 13 1. c. — Acuma însă căcju sârtea nu numai pe 4 
Români: Mihaiu Murășianu, Iuliu Micanu (Deșiu), Alecsan- 
dru Brehariu din Lăpușulă ung. și Iuliu Bosca din Gherla, 
— ci și pe 10 Maghiari.

Suntă între acești 14 demisionați unii, cari servescă 
de câte mai mulți ani, cei mai mulți eu familii numerâse 
și apoi acuma în capă de iărnă voră fi espuse frigului 
și fâmei atâtea familii 1! Ore așa de rău să stea bud- 
getulă justiției, ca să fiă siliți a face așa de mare ne
dreptate strigătâre la ceră? Fostulă președinte, d. Keul 
Iosef strămutată ca jude ordinară la curtea de apelă din 
Tergulă Mureșului — pomenită pe aici ca esemplu de 
umanitate și afabilitate— de sigură, că nu făcea pe voia 
ministrului, ci îi răspundea că nu p6te esecuta ordinulu 
în ăslă modă, ci pe rendă numai, spunândă âmeniloră 
de cu bună vreme să ’șl caute de drumă,—și așteptândă 
ună timpă ârecare mai oportună; sub densulă se ră
reau acești grefieri numai prin mârte, căci cașuri de demi- 
sionare în timpă de 10 ani n’au obvenită.

Ore mai pâte avă părechiă ună casă ca și acesta 
în analele justiției altui stată civilisată ală Europei 
în seclulă civilisațiunei luminei, a telegrafului și vapo
rului ? Apoi dăcă cei din Pesta vreau să facă economii, 
tocmai la scriitori voră să economiseze?

Acăsta este dreptatea ungurăscă dela noi, care nici 
la Turci dâră nu se pomenesce.

DIN BUCOVINA.
Fundzilu Moldovii, 28 Decemvre 1885.

Ore în Fundulă-Moldovii nu s’ar pute înființa o 
reuniune, după cum s’a cam făcută prin tâte comunele, 
pentru ajutorulă copiiloră celoră săraci, pe cari n’au pă
rinții cu cei purta la scâlă? Ore n’ar pute domnii con
ducători comunali să sprijinăscă din veniturile comunale 
pe copii cei săraci, ca să nu umble numai în cămeșuica 
golă. de rușinea lumii? Ore n'ar fi mai bine, acăsta 
decâtă să le facă mărturii peste mărturii de sărăciă 
cerendă dela căpităniă ca să fiă scutiți de umblarea la 
scălă — pâte copii cei mai buni.

Se audă multe bănueli dela gimnasiulă română din 
Suceava că’să forte puțini Bomâni în scălă Dără de 
unde să fiă, dăcă domnii conducători strigă în gura mare 
printre țărani, că dăcă voră umbla toți la scolă apoi cine 
va lucra pămănlulă? Eră opincarii dacă audă asa ceva, 
apoi (fică, »că bine au cjisă dumnialoră, că dacă vomă 
fi toți domni, apoi vomă peri de fâme!« Ore unulă mai 
învățată nu păte să lucre pămentulă mai bine, decâtă 
unulă ne’nvățată? Și ăre de ce nu dică streinii așa 
ceva în contra învățăturii? .

De nimeni nu să păte deștepta poporulă așa de 
lesne, ca de conducătorii săi, și nimeni nu păte pe po- 
poră să-lă întunece ca conducătorii, pentru că fiecare 
caută în gura loră, ori de-i bine, ori de-i rău. Ferice 
de acelă poporă, care are conducători buni, și vai! de 

acela care are conducători răi și flămânzi, după cum 
îsă în Fundulă-Moldovii.

Nu de multă s’a vândută o bucată de pădure co
munală mai alesă pentru datoriile și pentru banii, cari 
au fostă înprumutațl din fondulu religionară. cari bani 
s’au împrumutată pe timpurile scumpetei celei mari, și 
a fămetei, care a fostă în Bucovina. Pădurea comunală 
s’a vândută cu ună preță mai mare de 3000 fl. anume 
pentru ca să acopere datoria din fondulă religionară; 
dară cu aceea socotâlă s’a înșelată întrega comună, căci 
din datoria acăsta nu s’a plătită nimica. Apoi afară de 
acești 3000 fl. s’au mai strinsă în anulă 1875, din sată, 
de polițistulă Simionă Caileanu fotă pentru aceea dato
ria din fondă 550 11. bani gata, și zălâge de vr’o 15 fl., 
deră cu toți banii aceștia numai bunulă Durnnedeu scie 
ce s’a făcută, că pentru datoriile fondului religionară 
s’au plătită în anulă 1882 rata I numai ceva peste 20 
fl. și în anulă 1884 s’au mai plătită vr’o 200 fl. Acuma 
credemă, că ca mâne, poimăne va mai vinde d. anfiste 
(primară) vr’o bucată de pădure comunală, fotă pentru 
datoriile din fondă, și amă fi bucuroși să scimă când va 
eși cu tâte datoriile acestea la ună capătă; pote când 
va eși și cu averea comunală în capătă. Dară de tăte 
acestea nu ne mirărnă, pentru că toți deputății comunali 
suntă ca nisce orbi; afară de ună Jidovă, care este mâna 
cea dreptă a antisteului, afară de bravulă învețătoră, D. 
Șumlanschi, care stă între dânșii ca ună mielă între lupi 
luptându-se pentru ale comunei.

Tăte aceste nu suntă așa bătătăre la ochi ca pur
tarea părintelui D. Țurcan, pentrucă, Șf. sa. fiindă celă 
dintâiu deputată comunală, și neputându-se fără sf. sa. 
nimica face în comună, nici bune nici rele, sufere așa 
ceva, așa niște chivirnisell privindă cu ochii cum îșl 
perde comuna întreaga avere, prin nebăgare de samă. 
De aceea ne tememă noi fărte că și-a întinată și Sf. sa. 
mânile mai multă de câtă se cade, și suntemă în fărte 
mare mirare de Sf. sa, căci D-lui pe Jidovi îi are mai 
dragi de câtă pre ori ce creștină bună. Când a fostă 
alegere de deputațl comunali și de antiste, ne aducemă 
bine aminte că cu toții au fostă în contra alegerii de 
deputată a unuiJidovă; eară când a căzută votulă pă
rintelui Țurcană pe Jidovă s’a mântuită cu așteptările 
tuturora. Eară antistele îi întrerupsă cu cuvânt ulă di- 
cândă: „decă ați aprinsă lumina la toți ângerii apoi 
aprindeț’o și dracului!" Si aceasta a 4‘s’o pentru că se 
temea, că nu va fi alesă unulă din voitorii săi de bine 
pentru care ar fi avută fărte mare pagubă antistele pier- 
cjândă așa ună mărgăritară scumpă din sfatulă comi
tetului comunală.

Păte că unii din domnii cetitori voră socoti, că 
aceste tăte suntă numai niște înegrirl prin pismă sâu 
inimă rea; dară dărnne ferește! să nu-și închipuiasăă 
nimeni așa ceva; pentru că tăte aceste suntă scrise din 
durere de inimă, și tăte să potă dovedi cu sute de 
martori.

Fu mare vorba într’o vreme în Fundulă Moldovii 
despre casa parochială, der acuma nu să mai aude ni- 
mică, mi-se pare că nu s’a aflată locă in comună; de 
aceea tare ne mirărnă că într’ună sată ca Fundulă- 
Moldovii nu se găsesce locă de-o casă parochială. Ore ce 
voră face după vr’o 4ece ani, când va veni poruncă să 
o facă? Ore unde ar face-o? Păte la Gâmpulungă, seu 
la Briatja; de bună samă, că .în Fundulă-Moldovii nu, 
că nu-i locă. Deră noi socotimă că se fi venită po
runcă să facă casă pentru d-lă autiste, în scurtă timpă 
ar fi fostă gata casa, de câteva mii de lei. Deră așa, 
scotă dumialoră, că nu voră avă multă folosă, și alta 
păte să coste cam multe parale, și la asia ar trebui să-i 
strîngă pe ămeni să plătâscă; din așa ceva ar pută să 
iea omenii chismă de ielă, și la urmă să-lă detroneze, 
acuma la bătrânețe unde i-ar veni cam peste mână d-lui 
antiste. Ore n’ar fi fostă bună de o casă parochială 
casa, care a fostă cumpărată de comună pentru scălă, 
dela părintele Vasile CiupercovicI, care a fostă și mai 
înainte casă preuțăscă, servindă în mai mulți ani de scolă, 
ăr acuma după ce s’a făcută scălă nouă a rămasă scăla 
cea vechiă ca locuință pentru d-lă antiste?

Ne mirărnă de unde vine elă la așa ceva, că ca
sele care au servită mai mulți ani de scălă fiindă co
munale, acum ’să în stăpânirea lui. După cum ni se 
pare nouă, antistele are de gândă să pună întrega avere 
comunală pe numele său; după cum a începută acuma 
cu pădurea comunală a chivirnisi, decă a văzută dum- 
nialui că cu casele comunale i-a mersă bine, că dumisale 
după dorință-i tăte să împlinescă.

Opincarii.

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

LONDRA, 22 Ianuariu. — Diacursulu tro
nului cu care s’a deschisă parlamentul^, accen- 
tu6ză relațiunile amicale cu statele străine, înlă
turarea mulțămitdre a conflictului cu Rusia din 
causa cestiunei afgane, dorința reginei d’a se 

aduce poporațiunea ostrumeliotă sub domnia prin
țului Bulgariei, d6r, cu tdte astea, să se susțină 
neîngustate drepturile esențiale ale Sultanului. 
Discursulîi tronului amintesce espedițiunea în con
tra Birmei, constată stările ne’nbucurătdre pe tă- 
rârnulă comerciului, agriculturei, pune în pers
pectivă aplicarea de nouă măsuri de forță contra 
Irlandei, care păru impuse de agitațiunile contra 
legislativei și contra unitei Irlandei cu Anglia.

VIENA, 22 Ianuariu. — Sgomotele, că 
Austro-Ungaria intenționăză a interveni eventuală 
cu putere armată în Serbia, se declară din parte 
autentică de neîntemeiate.

DIVERSE.
Poligamia în Germania. ’— Poligamia era odată 

în Germania creștină nu numai ertată după lege, 
ba chiară autoritățile o doriau. Acăstă aparițiune ciu- 
daiă și anticreștină se vădu îndată după pacea vestfa- 
lică, când Germania să pustiise și se depopulase cu to- 
tula prin răsboiulă religionară de treizeci de ani. Industria 
și meseriile se aflau în starea cea mai tristă, din lipsa 
cea mare de brațe omenescl. Puteai merge milurl în
tregi, fără ca să dai, prin localitățile cele prefăcute în 
cenușe, de vr’ună sufletă de) omă și asifelă conclusulă, 
care l’a luată adunarea cercului franconică din 14 Febr. 
1650 și l’a publicată, e într’adevără ciudată, dâr ușoră 
de înțelesă. Acestă memorabilă conclusă, care sancționă 
bigamia, sună după acte din cuvântă în cuvântă așa: 
»De aci încolo fiecare bărbată păte să iea în căsătoriă, 
două femei, der apoi fiecare bărbată să se facă cu tâtă 
seriositatea atentă, ba și de pe amvonă să se admoneze 
în mai multe rânduri bărbații, ca să se pârte cu tâtă 
discrețiunea și să îngrijâscă cu totă deadinsulă, caâmenl 
de omeniă, cărora li s’a dată voiă să iea două neveste, 
să se îngrijâscă cu cele de lipsă pentru două neveste și 
totdeodată să pârte mare grije, ca să nu se nască între 
neveste neînțelegeri și neplăceri.* — Câtă timpă a avută 
putere legală acestă conclusă nu se pâte constata.

* *
*

Eliberarea dâmuei Louise Michel. — Cunoscuta 
anarchistă din Parisă Louise Michel în Joia trecută șî-a 
părăsită arestulă din Saint Lazare. In locă ca să-și 
primăscă cu mulțămire grațiarea, prisoniera îndărătnică a 
respinsă cu indignațiune în primulă momentă liberarea 
sa, astfelă că în cele din urmă părea a fi mai multă dată 
afară din închisâre. Prisoniera a trebuită să fiă amenin
țată, ca vrândă nevrândă să-și părăsâscă prinsârea. 
Louise Michelă nici că voia să autfă despre o grațiare 
particuLră. Ea a pretinsă ca amnestia să fiă sâu ge
nerală sâu de nu, o respinge. Abia a fostă liberă, și a 
și adresată câte o scrisâre de prolestare tuturoră dia- 
reloră din Parisă. încă înainte de ce s’ar fi hotărîtă 
a-șl părăsi prinsârea, a predată două scrisori directorului, 
care i-a'adusă scirea despre eliberarea ei; o scrisâre 
era adresată președintelui repubhcei, cealaltă prefectului 
poliției capitalei; în aceste scrisori protestâză Louise 
Michel contra eliberării sale, pe care o consideră de: 
»infamiă’. In Saint-Lazare consâțele ei prisoniere de
plângă eliberarea ei, din causă, că multă bine le-a fă
cută, mai alesă acelora cărora le-a fostă permisă a-șl 
aduce și băeții în prinsâre. Anarchista de altmintrelea 
s’a ocupată și cu alte lucruri în chilia ei; două soiuri, 
cari suntă dușmani firesci unulă altuia, pisicele și clo
țanii, au fostă împăcate prin ea. Louise Michel iubesce 
prea multă pisicele și i s’a permisă, ca să țină în chilia 
ei trei. Cloțanii, îmboldiți de fâme, au cutezată a eși 
pănă la ferestră. Louise Michel i-a învățată, ca în timpă 
de prândă să-și arate cinstitele loră fețe' și în mânia 
instinctului ei liberală i-a supusă disciplinei pe aceste 
bidigănii necivilisate într’atâta, încâtă în timpulă prân- 
dului cloțanii și pisicile împărțeau frățește mâncările, ce 
’i le da ea. Revoluțiunara e fârte supărată pe amicii ei, 
pe cari îi face responsabili pentru «grațiarea ei umilitâre, 
dâr mai alesă pe Rochefort, care a provocată amnestia 
ei. Nu peste multă va publica ea tomuiă primă ală 
memorieloră sale, care din punctă de vedere anarchistă 
o să fiă fârte interesantă.

¥ **
Bismarck nu-i deavolti. — Corespondentulă din 

Londra ală diărului ,Koln. Ztg.« într’o corespondență re
centă a susținută, că Gladstone l’a timbrată odată pe 
cancelariulă germană de ,fiend* (diavolă). Ună abo
nată ală (Jianului »Koln. Ztg.“, care era convinsă, că 
acâstă aserțiune se băsâză pe vr’o erâre, a trimisă nu- 
merulă diărului cestionată, împreună cu o scrisâre, bătrâ
nului bărbată de stată Gladstone. în cinele trecute tri- 
mițătorulă (fiarului a primită ună răspunsă de următo- 
rulă cuprinsă deli fiulă lui Gladstone. „D-lă meu! D-lă 
Gladstone m’a încredințată ca să-ți facă cunoscută, că?a 
primită diarulă și scrisorea D-tale, și să-ți declară, că 
cele cuprinse despre persâna dumnialui în numărulă 11 
ală cjiarului ,Koln. Ztg“ suntă minciuni malițiâse (false- 
îood). D-lă Gladstone singură doresce ca astfelă să fiă 
ca rac teri sată scriitorulă acelui articulă. Cu tâtă stima 
îerbert Gladstone.*

Editoră: Iacobă Muresiauu.
Redactoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu.
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OuraaJn 1» bursa de Viena iBursa de Kmswresei

din 21 Ianuariu st. n. 1886.

Rentă de aură 4% • • ■ 100 60 |
Rentă de hărtiă 5°/0 • • 92 75 
Imprumutulti căilortt ferate 

ungare......................... 151.75 1
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.40

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) . . . . 112 50

Bonuri rurale ungare . . 103 60
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3 50 I
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt............................ 103 75 ,
Bonuri cu cl. de Jsortarel03 75 I
Bonuri rurale transilvane 103 75 I

Cota oficială dela 6 Ianuariu. st..
Bonuri croato-slavone . . 103 75
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 117 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.10
Renta de hărtiă austriacă 84 00
Renta de arg. austr. . . 84-25
Renta de aurfl austr. . . 111 80
Losurile din 1860 . . . 140 40
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  871 —
Act. băncel de creditii ung. 303 —
Act. băncel de credită austr. 296.60
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesei............... 5 92
Napoleon-d’orI . . .
Mărci 100 împ. germ. . . ui.v/
Londra 10 Livres sterlinge i‘26.25 I Bancnote austriece contra auru.

Cu mp
98.25 Renta română (5%).

Renta rom. amorl. (5%) 
» convert. (6°/0)

împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>
fonc. rural

>

>

v. 1886.

88
93V4
85

vend.

H
»

J

urban

101
84
95

» w /o; ■
’ (5%) •

națională a României
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< > » Națională
961 90 I ^UI'a con^ra bilete de bancă .

80 81

89
93Va
85Va

Cursuiu pieței Brașovă
din 22 Ianuariu st. n. 1886.

101V,
84 Vi
96

Bancnote românesc! . . . ,, Cump.. 8.52 Vând. 8.56
Argint românesc................. > 8.40 • 8.45
Napoleon-d’orI..................... » 9 96 • 10 —
Lire turcescl......................... » 11.26 11.36
Imperiali............................. > 10.22 > 10.32
Galbeni................................. » 5 86 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina < • * 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!..................... > 123.— > 124.»/a
Discontulă ... » 7—10 “/o Pe ană.

0^** Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta

Transilvaniei^ se potu cumpăra în tutungeria 

lui I. GBOSS.
16.
2.00

17
2.02

Nr. 37. ex 1886, * 3.
a. f. sc. c. d.

Fublicațiune de Hcitațmsae.
Posesiunea nemișcătdre ce au în comunitatea Ceanulu mare fondu

rile scolastice centrali din districtulu Năsăudului, carea are estensiune dei 
1035. jughere 538°u și constă din arătură, cosaștină și pășune, dimpre
ună cu edificiele de locuință și economiă, ce se află pe ea, cu casa de 
cârciumă și cu dreptulft de cârciumărită se dă în arendă pe dece ani, 
începândă din 24 Aprilie 1886. cu prețulă de strigare de 3000 fi. v. a. 
și anumită în (|iua de 20 Faurii 1886 st, n. la 11 6re înainte de am£<|i 
în edificiul ă administrați unei fonduriloră în Năsăudă.

Voitorii de a licita suntu datori a depune vadiulă de 10°|0. Pănă 
la începerea licitațiunei se primescă și oferte scripturistice închise făcute 
după prescripte și provădute cu vadiulă prescrisă.

Condițiunile speciali se potă vedd la subscrisulă directore și la an- 
tistia comunală din Ceanulă mare.
. Năseu-dii, 6 Ianuariu 1886.

Ioan Oiocanti, m. p. 
directore.

• vi rri «Tf  ................................... ■  • » . « » * » » »• -o •• • * * ■ î» £*

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

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

Pentru repețiri se aedrdă următdrele rabate:

Pentru repețiri de 3-- 4 ori . 10°

n 11 D 5-- 8 ii . 15°

11 51 9--11 ii . 20°

n 1') 11 12--15 ii . . 30°

V •1 11 16--20 n 40°
Dela 20 de repețiri în susă . . 50°

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

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susă.

Anunțămtl acelora onorați cetitori, cari vorfl binevoi a se abona lafbia nostră de aici încolo, 

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

CANCELARI A NEGR 1 JTIU
în Gherla.-Szamosițjvâr

I

i|

AMICULU FAMILIEI. “ Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și 16-a (|i a lunei în numeri 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, ar tic Iii sciențificl, amă
nunte de instrucțiune și distra cțiune ș. a. Prețulă de abonamente pe anulă întregii e 4 fl. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ R0MANU.“ Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23/i—31/* c61e; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbătorl și diverse oca- 
siuni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulă de abonamentu pe anulă întregu e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—âă Abonații voru primi unele premii de valdre și’și vorti pute procura cu prețuri fdrte reduse t6te opurile din edițiunea ndstră. ZZ-~ 
COLEGTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

— Toții acolo am apărntA și se află. «le ven«lare î -------------

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 portretulă M. S. Regina României. Prețulu 15 c ■.

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

în vorbire și scriere invederită 
Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
20 cr./ la 60 cr.
Dulfu. Prețulă 30 cr. I fi gen ia 
Brand a său Nunta fatală.

Elă trebue să se însdre. Novelă de Maria Schwartz,

a.

1885 în limba

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de

Unii vo-
Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulu 30 cr. Renascerea limbei românesc!
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulu fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulu 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. 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! scdlele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulu 30 cr. Petulantulă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlu 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulft dela Petrdsa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr. 

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

Miculă mărgări tară sufletescă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esempl. broșurată e 15 cr,, — legată 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl.. — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele- Cu mai multe icăne frum6.se. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; W0 esemplare 5 fl. v. a.

Visul ă prea sântei vergure Maria a Născătdrei de Dnmnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumdse. Cu mai multe ic6ne fru- 
mdse. Prețulă unui esemplară trimișii franco e <0 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. —

a

Tipografia ALEXI Brașovă.

în Tau- 
Schițe din 
traducere

H

frum6.se

