
BEDACȚICNEA ȘI ADMINISTKAȚICNEA : 
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

,GAZETA“ IESE ÎN FIECARE Dl.

Pe unii ani 12 fior., pe șese Iun! 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
Romilnin și nti'Alnă'.ate:

Pe anii 10 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX.

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

ANUKCIURILE:
0 seriă garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Sorlsorl nefranoata nu o prlmanou. — ESanusorlpte nu bo retrămltu.

M* 27. Luni, Marți 4 (16) Fevruarie. 1886.

Corbulft albti între Unguri.
II
Brașovîî 3 (1.5) Februariu.

Ce a (fisă Ludovică Mocsâry de s’au sculată 
toți Ungurii din dietă în contra lui? Susținut’a 
elu 6re, că domnirea esclusivă a rassei maghiare 
nu pdte av6 în acestă stată nici cea mai mică 
îndreptățire, fiindcă calcă în picidre principiile 
de egalitate și de libertate, pe cari trebue să se 
întemeeze ori ce stată constituțională progresistă ? 
pis’a elu 6re, că a sosită timpulă ca Maghiarii 
să repareze nedreptatea strigătdre la ceriu, ce 
i-au făcut’o poporului română despoiându-lă de 
tdte drepturile sale naționale? Pretins’a elă dela 
guvernulă ungurescă ca să presente câtă mai 
curendu camerei deputatiloră din Pesta unu pro
iectă de lege pentru modificarea legei electorale 
în Transilvania, ca să se p6tă bucura în viitoră 
și Românii transilvăneni de dreptulă electorală, 
celă mai cardinală din tdte drepturile cetățeniloră 
unui stată constituțională? Cerut’a ore Mocsâry 
ca regimulă și parlamentulă ungurescă să chib- 
zuăscă împreună pe ce cale se pdte împăca po- 
porațiunea precumpănitdre a Transilvaniei și decă 
nu este timpulă supremă să se concheme dieta 
Transilvaniei, pe basa legei electorale, ce va 
trebui să fia modificată în sensulă dreptății și 
ală echității, cu scopă ca acdstă dietă să revisudscă 
legea de uniune și se pdtă încheia ună pactă 
cinstită și durabilă cu Ungaria?

Nimică din aceste n’a susținută și n’a pre
tinsă d-lă Ludovică Mocsâry. Elă nu s’a atinsă 
de nici unulă din „stelpii“ supremației maghiare 
și n’a reclamată pe sdma naționalitățiloră nici celă 
mai mică dreptă politică-națională. De ce s’a 
repezită ddr cu tdte astea asupra lui întrdga hai
tă Tisaistă și Apponyistă și chiar și membrii par
tidei stângei estreme, între ai căreia fruntași s’a 
numărată și se numără dânsulă?

Nu credemă că va cuteza vr’unulă din șo- 
viniști să nege, că d-lă Ludovică Mocsâry este 
Maghiară cu trupă și sufletă și celă puțină totă 
așa de bună patriotă ca d-lă Tisza și ca corni
țele Apponyi, și drăși nu credemă că vr’unulă 
din cei ce în modă demonstrativă au desapro- 
bată cuvintele lui pronunțate în ședința dela 6 
Februariu a camerei ungare, va avă curagiulă 
să susțină, că Mocsâry s’ar fi înțelesă cu „agita- 
torii“ naționalitățiloră și ar voi să împiedece li
bera desvoltare și progresare a culturei maghiare 
în acestă stată.

Dăr Ludovică Mocsâry este ună omă poli
tică deșteptă, care calculăză cu factori reali, nu 
ideali, elă îșl iubesce patria cu deplină devota- 
mentă, nu numai sub condițiunea, ca tdtă viața 
de pe întinsulă ei hotară să fiă maghiară; Mo
csâry aspiră sinceră la înflorirea, bunăstarea, li
bertatea și independența Ungariei, și de aceea 
tdte sofismele unui Tisza, Apponyi, Szilagyi și 
Iranyi nu suntă în stare a’lă face să uite, că în 
acestă stată mai trăescă afară de poporulă ma
ghiară și alte popdre, cari contribue și ele la a 
lui susținere cu avere și Bânge; tdte strigările și 
protestările șoviniste nu potă să suprime în pep- 
tulă său îngrijirea, că ce va fi de patria sa ddcă 
forța brutală îi va înstrăinâ aceste puternice co- 
ldne ale esistenței, ale libertății și ale indepen
denței sale și decă ea în ora periculului n’ar mai 
pută conta cu deplină încredere la devotamentulă 
și iubirea de jertfă a milidneloră de Nemaghiari, 
ce o constitue adl împreună cu gintea maghiară.

Ce a (fisu ddr Ludovică Mocsâry?
Inima’ml saltă de bucuria — dise elă că- 

tră conaționalii săi din dietă — vădendă ce pro
grese mari amă făcută pe tăremulă instrucțiunei 
publice și nu potă decâtă să dorescă din sufletă 
înaintarea și înflorirea câtă mai mare a culturei 
maghiare; o profundă îngrijire mă cuprinde insă, 
când trebue să vădă că totă ceea ce se face, se face 

numai pentru cultura maghiară, ear nimicii pentru 
cultura cetățeniloră nemaghiari] a sosită, credă, 
timpulă ca, dună ce națiunea maghiară a făcută 
atâta pentru limba sa, să facă acum și în inte- 
resulă Nemaghiariloră.

Eată aici în puține cuvinte esprimate cele 
mai primitive esigențe ale înțelepciunei de stată, 
care, cu durere vedemă, le lipsesce cu desever- 
șire actualiloră guvernanți și legislatori ai Un
gariei. Ludovică Mocsâry a răsturnată cu lo
gica sa nemăiestrită, cu argumentațiunea sa te
meinică și cu conclusiunile sale acomodate stărei 
reale a lucruriloră întregul ă sistemă de sofisme 
și teorii sucite ale politiciloră de șabldnă, cari 
conducă acfi destinele Ungariei. Elă a vorbită 
nu ca amică ală naționalitățiloră și mai puțină 
ca dușmană ală Maghiariloră, ci ca ună omă de 
stată cu mintea neturburată de patimă și îngri- 
jată de viitorulă patriei sale.

Ceea ce nelinistesce așa de multă și de viu 
pe Ludovică Mocsâry nu este atâtă faptulă, ce 
l’a constatată în introducerea vorbirei sale, după 
care ÎDtre tdte școlile susținute de stată nu e- 
sistă nici măcaru una, a căreia limbă de propzi- 
nere să nu fiă esclusivă cea maghiară, câtă mai 
multă esperiența, ce a făcut’o, că prevederile 
sale dela 1879 se împlinescă, și precum s’au es- 
primată în declarările loră cele mai nouă d-nii 
Tisza, Apponyi și soți, curentulă șovinistă tinde 
a delătura și legile dela 1868, ce-i mai stau în 
cale, legitimându-se printrînsele aspirațiunile de 
cultură propriă națională ale Nemaghiariloră.

„Nu este nimică mai ușoră — 4* ae Mocsâry 
— decâtă să găsimă pretecstu, ca să revocămă 
așa numitele drepturi din legea de naționalitate, 
nimică mai ușoră, decâtă ca să împutămă națio
nalitățiloră, că abusdză de aceste drepturi. “

Șoviniștii, în orbia loră, pretindă că Mocsâry 
prin acăsta a voită să recundscă îndreptățirea 
aspirațiuniloră naționalitățiloră. Par’că aceste 
aspirațiuni, ca să pdtă esista, ară avă trebuință de 
aprobarea său de reprobarea corifeiloră maghiari 
din dietă!

Ce rătăcire, ce părere mărginită! Ce multă 
se deosibescă. înaltele vederi ale lui Mocsâry de 
despotica și ridicula pretensiune a lui Desi- 
deriu Szilagyi, ca cetățenii nemaghiari din acdstă 
patria să se hrăndscă cu pretinsele drepturi din 
legea de naționalitate, der numai sub condițiunea 
ca acea hrană să n’o mistuescă pentru propria 
întărire, ci numai și numai pentru întărirea na- 
țiunei maghiare.

O remonstrațiune.
De lengă Mureșu, Februariu 1886.

Onorate d-le Redactoră! Noi preoții, și toți omenii 
de bine împreună cu noi, amă fostă totdeuna nutriți de 
firma credință, că regimulă — după chemarea sa — 
este datoră să promoveze binele și fericirea nu numai a 
fiă-cărui cetățănă. ca individă singuratică, ci și — mai 
vertosă — a corporațiuniloră morale, între cari, ve^I 
bine, cea de ântâiu este biserica.

Durere însă, că esperiința de tdte (filele ne dă totă 
mai numerăse probe despre contrariulă. Departe este de 
noi silința guvernului, poreclită constituționălă, de a se 
îngriji de înaintarea și fericirea nostră, căci elă nu ne 
dă nici barem! aceea, ce prin lege ni s’a decretată și 
este datoră să ne dă, ba printr’ună despotismă și printr’o 
ingerință de totă cutezătăre a începută a ne despoia 
totă mai multă de drepturile ce le aveamă. Acum și 
libertatea și autonomia bisericei, uniculă tesaură ce ne-a 
mai rămasă neatacată și pe' care chiară și sub cele mai 
grele timpuri l’amă posedată, ni-o vedemă amenințată 
prin ingerința străină și nimicitore. £tă ce se întămplă:

Inaltulă ministeră ală culleloră — sub pretestă ca 
nu cumva matriculele parochiale să se piărdă prin focă 
seu altă incidență de asemenea natură — a cerută mă- 
riteloră ordinariate metropolitane și episcopescl, ca acestea 
se îndrumeze preoțimea subordinală loră, ca începândă 

din anulă 1886 matriculele să le facă și lucreze în două 
esemplare. Nu multă după acăsta numai că ne pome- 
nimă eu ună cerculară dela Prea Ven. Gonsistoră Me
tropolitană din Blașiu, [cu data 26 Decemvre 1885 Nr. 
3722, care era adresată cătră întregă clerulă archidie- 
cesană și prin care ni se comunicase cererea Escel. Sale 
d-lui ministru de culte, din 13 Nov. Nr. 28,862, în care 
să dispune: ca în sensulă art. de lege XXIII din 1827 
și a ordinațiunei consiliului locotenențială reg. ungurescă 
din 15 Marliu 1862 Nr. 10,394: — I6te organele, cărora 
este încredințată ducerea protocdleloră matricularî, suntă 
îndatorate și strînsă obligate a duce matriculele în două 
esemplare, din care unulă, la finea fiă-cărui ană, să-lă 
depună la archivulă jurisdicțiunei, de care se ține comuna 
respectivă. Controla esecutărei acestei înalte ordinațiuni 
Esc. Sa d-lă Ministru a încredințat?o organeloru adminis- 
trațiunii politice, cari suntă îndrumate a arăta din casă 
in casă numele acelora, cari nu o ară împlini cu esac- 
titate, pentru ca în contra acestora să validiteze pres
crierea legei citate, dispunâr.dă, ca pregătirea matricu
leloră în două esemplare să se facă pe spesele celui 
negligentă.

Acesta este porunca ministrului, ce ni s’a împăr
tășită nouă preoțiloră din partea Prea Veneratului Con- 
sistoră respectivă prin cercularulă 52 de sub datulă mai 
susă disă și prin acestă ingerință străină ne vedemă vă
tămat! în autonomia afaceriloru nostre bisericesc!, ne 
aflămii vătămațî în dreptulă nostru, pentru că prin ea 
se calcă în piciore ordinațiunea regescă din 24 Maiu 1825, 
nr. 13,162, care dispune și recunosce, că protocâlele ma- 
triculare stau sub suprema inspecțiune a Lpiscopiloru 
diecezani.

Numai în biserică îșî mai află sărmana ndstră tur
mă scutință și mijlocă pentru a mai pută cevași îna
inta pe tăremulă culturei sale, și ătă că acum lupii stau 
să între și în acestă unică sanctuară a poporului română. 
Noi nu ințelegemă pretestulă sub care voescă ei s’o facă 
acăsta, dedreee protocdlele matriculare nu credă să fi 
fostă arse și pierdute, decâtă cu prilegiulă vandalismului 
din 1848-<-9, când prin insurgenți se prefăceau în ce
nușă nu numai casele preoțiloră, ci și bisericile româ
nesc!. Nu este pretestulă acesta decâtă o momălă, 
deorece îngrijirea matriculeloră parochiale se făcea cu 
destulă precauțiune din partea Prea Ven. nostru Consis- 
toră metropolitană, care desă de timpuriu luase dispo- 
sițiunile de lipsă în câusa acăsta. Altulă este însă sco- 
pulă ce se urmăresce și acesta e : să pășăscă printr’o 
portiță laterală în sanctuarulă bisericei, spre ce prin 
acăsta s’a și făcută pasulă începătoră. Și să nu fiă 
profetice vorbele mele, dăr mă temă că nu va trece 
multă, ba păte chiar și în anulă viitoră, numai că ne 
vomă pomeni odată cu blanchete matriculare făcute pe 
unguriă și atunci vomă fi gătat’o apoi cu independința 
bisericei năstre.

Datorința de a ne îngriji pentru delăturarea acestui 
periculă vehementă este mai vertosă a năstră, a Ro- 
mâniloră, pentru că deși disposițiunea ministrului de 
culte se întinde și asupra bisericei altoră națiuni și con
fesiuni, dăr și aici apare, că cei puși la gănă suntemă 
mai vertosă numai noi Românii, căci pe când reforma- 
țiloră, de esemplu, ordinațiunea acăsta, cu privire la pre
gătirea în duplu a matriculeloră, li se impune numai 
pentru viitoră, pe atunci noi suntemă escepționațî, căci 
nouă ni s’a impusă a face acesta și pe anulă 1885.

Fiindă după lege proprietarulă acestoră matricule 
biserica, căreia i se cuvine prin urmare și dreptulă es
clusivă de a le Conserva și dispune în privința acelora, 
măritele consistore cu dreptă cuvântă ară pută să pă
șăscă în contra acestei ingerințe streine și necompetente, 
căreia pentru casulă de față îi se face destulă, dăcă ma
triculele se voră conserva la archiva Metropoliei, unde 
se conservă și socotelele bisericescl și scolastice, cari de 
asemenea se pregătescă în câte două esemplare, și apoi 
la cerere se dau estrase autentice.

Nici că se păte afla o mai potrivită cale pentru a 
satisface provoeărei ministrului de culte, precum ș 
legei, care dispune: că orginalulu matriculeloră nu este 
iertată a-lă estrada nimănui, sub nici ună cuvântă, nici 
chiară ministrului, — ci numai copia autentică. Tot așa dis-
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punii în causa estraseloră și ordinațiunile regesc!. Așa 
ordin, reg. din anulă 1769 dispune, că cei ce redactâză 
protocblele matriculari suntă datori a le redacta cu 
consciențiositate și au să le grijâscă sub pază bună. Nu 
le este iertată a preda nimănui cărțile originale, ci dăcă 
cumva ar avă cineva lipsă de notele cuprinse în matri- 
culă, la rugarea respectivului suntă datori a estrăda 
copia, subsemnată cu numele propriu și provădută cu 
sigilulă oficiosă*)

*) Az anya konyv-vezetok tartoznalc az anya kony- 
veket hiven vezetni es j6 orizet alatt tartani. Elvannak 
tiltva a konyveknek eredeti benvalâ kiadăsâtol; hanem 
tartoznak, ha valakinelc a benne foglalt adatokra sziiksege 
van, kirelmdre sajât alăirăsuklcal & hivatalos pecsetjokkel 
ellâtott mâsolat ldadni. 1769 Decz. 33 sz. kir. rendelet.

Ce suntă dără matriculele duplicate poftite dela 
preoți, de câtă originalulă acelora lucrată în două esem 
plare, care precum am arătată nu este iertată a-lă es
trada nimănui, decâtă numai în copiă autentică. Orgi- 
nalulă nu compete decâtă măriteloră Consistore Metro
politane și EpiscopescI, cărora — pentru mai marea ase 
curare — cu umilință și încredere deplină le estradămă. 
Cătră aceste mărite Consistorie ne și adre'sămu rugau- 
du-le, ca cu energiă și cutezanță să binevoiăscă a păși 
în contra acestei disposițiuni și ingerințe străine, în care 
noi vedemă celă mai mare perieulă ală bisericei nostre 
autonome. In fața acestui perieulă suntă datori ono- 
rații frați și preoți din tote părțile, ca să stăruiescă pe 
lângă acăstă demonstrațiime, sprijinindu-o prin resunetulă 
loră remonstratoră.

Fiindă că întocmai presămte întrega preoțime, că 
pasulă făcută de înaltulă ministeră tinde a întră în 
sanctuarulă bisericiloră și decă odată a intrată anevoe 
va fi a-lă împiedeca dela continuarea ulteriorei sale pro- 
cederl arbitrare: am făcută acăsta remonstrațiune, care 
m’am decisă a o împărtăși on. publică română numai 
după ce m’am convinsă, că cu mine este consensulă și 
opiniunea publică, și după ce am văzută că de ună 
acordă cu mine suntă și ceialalți membrii și fii ai 
bisericei.

Onorata Redacțiune a prețuitului nostru diară na
țională „Gazeta Transilvaniei" este respectuosă rugată a 
da locă câtă mai în gra^ă acestoră șire, pentru ca să 
putemă lua disposițiunile necesare, căci argații satrapi- 
loră din comitate, notarii, au și începută a stărui pe 
lângă preoți, ca să le dea estrasele matr’culare pe anulă 
1885 spre a le înmâna solgăbirăiloră, deși preoțimea este 
provocată prin Veneratulă Consistară a le trămite oficie 
loră protopopesci.

Periculum in mora
Unu preoții românii.

Bugetalti cultelorfiL și instrucțiunei.
(Urmare.)

In ședința dela 8 Februariu a camerei deputațiloră 
din Pesta luă cuvântulă:

Otto Ilermann, care consideră pe ministrulă de 
fărte slabă, dăcă întrăbă, că ce este geniulă națională în 
cultură. Ce privesce a treia universitate, cjice că să «e 
înființeze în centrulă unui ținută ungurescă, pentru ca 
studenții unguri să nu mai mărgă la Viena, unde esame- 
nile nu suntă atâtă de severe. Afară de asta, cei ce 
studiază medicina în Viena se fiă supuși unui esamenă 
severă, și numai după asta să li se permită a practica 
în țără. Combate apoi oratorulă pofta de câștigă a pro- 
fesoriloră universitari din Pesta și sistemulă de esami- 
nare. Numai ca poftă de câștigă îșl p6te esplica numă-

rulă celă mare ală esameneloră și ușurința cu care se 
esaminăză. La universitatea din Pesta suntă cinci pro
fesori, cari niciodată n’au scrisă nimică, nici măcară 
ună arliculă de diară. (Ilaritate.) S’ar pută ^ice aci 
cu Cicerone: »Numulos curantă, hostulos, villulas, non 
rempublicam.*

Desider Szilagyi, ca profesoră la facultatea de dreptă, 
observă antevorbitorului, că părinții și opiniunea publică 
suntă pentru acestă sistemă de esaminare, cari ceră să 
se esamineze în fiecare ană studenții din obiectele trac
tate. Mulțî din membri camerei pe la esamene neliniș- 
tescă pe profesori eu recomandațiunl (Ilaritate.) Elă bu- 
curosă ar vedă desființându-se esamenele anuale. Că 
suntu multe esamene, asta’i dovădă că suntă mulțî as
cultători. Nu'i vorbă, pentru o reformă la timpulă său și 
oratorulă este.

Alexandru Ilegedus <|ice, că universitatea din Clușiu 
are și misiune politică, pe lângă cea culturală. Așa cu 
privire la naționalități a esercitată o influință contopitâre, 
și cu tote că agitațiunile pregătescă încă unele pedecî, 
universitatea de acolo a obținută resuitate mari și va 
obțină și de aci înainte. Prin urmare să se îngrijăscă 
de ea, înlaturându-se orice neajunsuri. — Ministrulă 
Trefort 4>ce, că pentru universitatea din Clușiu face 
totă ce pote.

Petru Truța: amintesce ună casă, spre a dovedi 
câtă de drepte suntă acusările deputațiloră Gurban, 
Babeșă și Mocsâry (Ilaritate în drăpta: Mocsâry, unde 
ești?) Catedra pentru limba și leteratura româna la uni
versitatea din Clușiu nu e ocupată din anulă 1880. De 
când respectivulă profesoră s’a suspendată în urma unei 
nebunii a studențiloră, nu s’a mai îngrijită de ocuparea 
acelei catedre. Oratorulă presinlă o moțiune, prin care 
ministrulă instrucțiunei se avisăză a reactiva pe profeso- 
rulă de limba și literatura română, său la casă de 
nevoia a numi pe altcineva. — Ministrulă Trefort dice, 
că respectivulă profesoră a venită într’o posițiune falsă 
și a trebuită să’.și ia ună concediu mai lungă, care și 
atți durăză. In curendă însă se va pensiona și catedra 
se va ocupa din nou. — Petru Truța se mulțămesce cu 
răspunsulă și ’șl retrage moțiunea.

Intre deputatulă Thaly și ministrulă Trefort se în
cinge o discuția viuă pentru gimnasii și pentru discur- 
sulă ținută de Trefort în Pojună, în care a disă că se 
vădă semnele disoluțiunii statului ungurescă. Thaly vine 
cu >Egyetărtăs/ în cere se află acelă discursă, ăr Tre
fort cu »Nemzet.“ Ministrulă tjice, că în acelă discursă 
a spusă că libertatea are putere fermecătăre, dăr ea nu 
aplanăză contrastele, ci adeseori Ie înăspresce. Asta s’a 
întâmplată și la noi. Speramu că prin cele mai libere 
inslituțiuni, prin autonomii se voră aplana contrastele, 
dăr ne-amă^înșelată (Aprobări în drăpta.) Eu. am țintită 
într’acolo, că aceste legi trebue se se reviduiască și ve
chile instituțiuni se se modifice. (Vii aprobări în drăpta.) 
Eu nu sunt în contra clasicității și a gimnasieloră clasice. 
Dăr în Ungaria suntă ațâța advocați, câți suntă în Fran- 
cia și Germania la ună locă luați. Asta nu’i umanitate. 
Sunt mai multă pentru gimnasieie reale. Ce privesce 
cărțile de cetită, nu voiu recomanda eu cărți cu totă 
felulă de idei rătăcite. D. deputată a vorbită și de Bis
marck. Sunt ună mare adoratoră ală lui, dăr nu e omă 
mare pe acăstă lume, care nu s’ar pută rătăci. (Thaly: 
Chiar și Trefort) Așa e. Nil humani a me alienam. 
Bismarck a adusă mare rău Germaniei, că a provocată 
lupta pentru cultură. Ar vră bucurosă să scape de ea, 
dăr nu păte. Politica mea bisericăscă e să susțină pacea 
în țâră. Nu ne trebue luptă pentru cultură. Tocmai 
în âcâsta se vedă semnele disoluțiunii.

(n ședința dela 10 Februariu, luându-se în desba- 
tere preparandiele provinciale, ministrulă Trefort cțice 
că în curândă va introduce internatele pe lângă prepa
randiele de stată și atunci va fi timpulă a esercita o 
presiune morală asupra confesiunilor ii, ca să Introducă 
și acestea internate pe lângă preparandiele loră. Dăcă 
presiunea morală nu va ajunge, se va face o lege în acăstă 
privință.

Ștefan Rossival <Jice, că suntă rău plătiți învățători 
scăleloră poporale. E necesară ca statulă să subvențio
neze scolele comuneloră sărace, dăr să le rămână nea 
tinsă caracterulă confesională.

Ministrulă Trefort dice că atunci ar trebui să se 
revisuiască legea scăleloră poporale și asta ar provoca 
agitațiuni și lupte.

Daniel Iranyi tjice, că ministrulă la toți răspunde 
cu râua situațiune financiară a țării. Dăr cine portă vina 
de acăstă situațiune? Cine a întocmită economia statului 
aslfelă precum este? Cine a construită căile ferate costi- 
sităre și nefructifere? Cine a ocupată Bosnia și Erțe- 
govina? Peste 300 de comune suntă încă fără scăle. Orato
rulă prisintă o moțiune, ca ministrulă se înființeze scăle 
acolo unde nu suntă; atelierele de lucru, scălele poporale 
superiăre și scălele civile de copii, care n’au destui elevi 
să le desființeze; comunele să ajute pe copii săraci; ins
pectorii școlari să-și facă datoria cum se cuvine.

Ministrulă Trefort răspunde între altele, că căile 
ferate nu țină de instrucțiune. Ce s’ar întâmpla a<ȘI în 
peninsula balcanică, decă n’amă fi ocupată Bosnia, nu 
trebue s’o spună. In apropierea peninsulei balcanice și 
încungiurați de imperii mari nu putemă fi fără armată. 
Slabă visitate suntă scolele cele nouă. Moțiunea nu o 
potă primi. învinuirile contra inspectoriloră școlari suntă 
nedrepte.

Atanasiu Rațiu arată trista sărte a unoră învăță
tori poporali confesionali și răgă pe ministru să îngri- 
jescă, ca comunele bisericesc! să dea învățătoriloră loră 
lefa celă puțină stipulată prin lege, de 300 fl.

Benedict. GdWd'cs dice că numai fii lui Israil pros- 
pereză' în comerciu (Ilaritate.) Ungurii nu vrâu să facă 
comerciu. Ministrulă se îngrijăscă a se propune în scălele 
poporale superiore cunoscințe comerciale și economice. 
Oratorulă cere o anchetă în afacerea instrucțiunei po
porale.

Ignaz Berger nu păte încuviința, ca scălele de stată 
să se îmulțâscă în contulă altoră scăle. E nedreptă să 
se înființeze scăle de slată în comune, cari au scăle co- 
răspun^ătăre. Acestora să se dea ajutare, unde e lipsă.

(Va urma.)

SOIRILE DILEI.
„Egyâtertes" află, că ministeriulă de interne a de

pusă ună proiectă de lege la biuroulă camerei deputați
loră, în privința înpământăuirei Giangăiloră din Bucovina 
și România. Inpământănirea are se fiă în Bănată, cjice 
•Egyetertes.*  »Nu voimă nici decum să urmămă esemplulă 
lui Bismarck, dăr trebue să luămă în considerare, că pu
ținii Maghiari din Bănată îșl perdă naționalitatea în mij- 
loculă elementului valachă. Trebue să desvoltămă o 
energică politică națională în acele părți unde esistența 
năstră națională este periclitată.» — De ce nu în tată 
Europa? N’a spusă Bekey că Europa a fustă odată „ma
ghiară" ?

».—x—

Sub titlulă de »Magyarosodâs“ (Maghiarisare) „Ellen- 
zâk“ scrie următarele: „In proprietățile statului din co- 
mitatulă Făgărașului se va înființa o scălă maghiară

FOILETONU.
Iluminațiunea în genere și în deosebi 

iluminațiunea electrică.
Estrasu dintr’o conferență a d-lui profesorii losifă 

Maximă, ținută în una din „întrunirile literare11 ale da- 
meloră române din Brașovu.

Celă mai vechiu modă de a lumina a fostă între
ținerea unui focă de lemne. Dela acestă esperimentă de 
a combate întunereculă se deduce luminatulă cu așchii 
și cu pustării, care a ținută chiar și pe timpulă Roma- 
niloră. După unele indicii biblice urmeză, că Judeii în
trebuințau oleiu pentru producerea unei lumini mai per
fecte. Lampa de oleiu consta dintr'ună vasă, în care se 
punea o feștilă de cânepă seu de ină astfelă, că ună 
capătă ajungea pănă la marginea vasului, unde ardea 
oleiulă. Deși lampele, de care se serveau popărele vechi 
culte — Grecii și Romanii — cu forma loră estetică facă 
ca să le admire artiștii și archeologii noștri de astădl, 
totuși cu privire la intensitatea luminei și la practibili- 
tatea loră trebue să mărturisimă, că erau tare defectuose, 
atâtă pentru lumina puțină, ce erau în stare a-o da, 
câtă și pentru famulă și mirosulă greu, ce răspândeau. 
In privința organisațiunei interne a lampei nu era deo
sebire între lampa patricianei și a sclavei. Amândouă 
trebuiau să împingă feștila cu ună mică aparată, care 
sămănă cu ună acă de păiă. In palaturile frumose ale 

Romei cesare ca și în colibele miserabile ale proletariloră 
era luminatulă egală cu privire la organîsmulă lampei, 
atâta că într’ună locă ardea feștila in nisce candelabre 
frumosă sculptate și decorate, âră în celălaltă ardea ace
eași feștilă într’ună hârbă sâu ciobă de pământă.

Acestă lampă s’a întrebuințată în modă generală 
pănă în evulă mediu, când s’a ivită prin secululă ală 
13-lea și ală 14-lea luminări de câră și de seu, care 
se produceau nu ca acum prin turnarea în forme anu
mite, ci prin modulă primitivă de a tată muia feștila în seu to
pită, până când îșl căpăta grosimea recerută. 0 îmbu
nătățire în fabricațiunea luminăriloră vedemă abia pe 
la începutulă secuiului nostru, când chemicl renumițî ca 
Scheele, Braconnot și Chevreul au sciută să scătă din 
seu stearinulă, ca partea cea mai solidă, și să o despartă 
de partea cea licuidă. Mai târziu pe la anulă 1837 
avemă de înregistrată luminările lui de Milly, luminări 
de paraffin și de spermacetă. De aci datâză și impor
tanța sciențifică a luminărei de stearină, luându-se ca uni
tate pentru măsurarea intensității luminei o luminare, 
care consumă pe oră 10 grame de stearină.

Paralelă cu perfecționarea luminăriloră a mersă și 
îmbunătățirea lampei, prin aceea că i s’a dată feștilei o 
formă lătăreță, eră mai târziu forma unei țevi, de cătră 
Argand. 0 nouă lampă a construită la anulă 1800 Câr
cel, care prin o mică pumpă mișcată printr’ună mecanismă 

ridică oleiu totă mereu la marginea flăcării; acăstă lampă 
s’a primită ca normă pentru măsurarea luminei în loculă 
luminării normale de stearină. Diametrulă feștilei era 3 
cm., înălțimea flăcării 4 cm. Ea consuma 42 grameoleiu 
într’o ără.

Punctulă de culminațiune în perfecționarea econo
mică a lampei de oleiu l’a ajunsă însă Franchot prin 
/lampa sa moderatare", care, în locă de pumpă, trimitea 
oleiu în feștilă prin presiunea unei spirale de metală.

0 reformă radicală în construcțiunea lampei găsimă, 
de când se întrebuințâză oleiurl minerale evaporătăre, ca 
d. e. petroleulă, în loculă așa numiteloră oleiurl grase. 
Oleiurile minerale precum petroleulă, fotogenulă și hgroi- 
nulă ne dau prin arderea loră o lumină mai intensivă 
decâtă oleiur le grase. Afară de acăsta, fiindă ele cu multă 
mai subțiri, se sugă și mai lesne de cătră feștilă și nu 
trebue ună mecanismă deosebită pentru ridicarea oleiu- 
lui pănă la loculă arderii. Petroleulă ne dă o lumină 
destulă de intensivă, liniștită, și ce e lucrulă principală 
și eftină. De aceea luminatulă cu petroleu prin casele 
private e tare lățită.

Cu fote acestea și petroleulă și-a găsită concurența 
în luminatulă cu gază, și ca să fiu bine înțelesă, voiu 
întrebuința ună pleonasmă și voiu dice gază aeriană. 
Concurența acăsta s’a desvoltată cu deosebire acolo, unde 
este lipsă de cantități mai mari de lumină. Luminatulă
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pentru băeții lucrătoriloră din acele proprietăți. Pă
rinții români privescă eu «mare bucuriă*  la sc61a ce se 
va înființa in curândă — Vrei să dici »Ellenzâkule,“ că 
Kulturegyletiștii privescă cu mare bucuriă. Nu umbla 
cu șolda!

—x—
Se plânge „Ellenzâk,*  câ în școlile săsesci din Bra- 

șovil nu se propune limba maghiară și atrage aten 
țiunea ministrului de instrucțiune asupra acestoră scble. 
Rău o rodă la inimă pe minunăția sa seblele nemaghiare.

—x—
Se dice că marele duce Nicolae, printulu de co

rtină rusescu, în curândă are să se logodescă cu fiica 
principelui de Muntenegru.

—x—
Proprietate literară. Cutezanța contrafăcătoriloră din 

România a ajunsă la culme. 0 tipografia din București, 
a domniloră Thiel & Weiss, cad, spre onârea națiune! 
nostre fia (Jisă, nu suntă nici „Români de origine streină' 
nici «streini de origine română', ci nisce „streini de 
origine streină*,  au publicată în filele acestea edițiunea 
a treia a unui Dicționară portativă germano-română de 
Theocharu Alexi, fără soirea și voia autorului, care toc
mai și elă prepară o nouă edițiune prelucrată și aug
mentată a dicționarului său. Domnii Thiel & Weiss au 
retipărită dicționarulă d-lui Theochar Alexi, cu tâte că 
acesta îșl reservase dreptulă, prin o clausă pusă pe 
esemplarele primei edițiunl, de a urmări conformă legei 
cel resemplară, ce nu va purta subsemnălura sa. Der 
veneticii nemți au credulă că trăescă în sătulă lui 
Cremene, âr nu în capitala unei țări civilisate, ei au cre
zută, că potă jefui pe ună autoră de rodele muncei 
sale, că nimeni nu-i va pută opri și încă mai puțină 
pedepsi. S’au înșelată însă, căci codicele penale româ
nesc! prevădă asemenea cașuri și le pedepsescă. Domnulă 
Theochară Alexi denunțândă casulă primului procuroră 
dela parchetulă tribunalului Ilfovă, s’a și intentată pro
cesă penală pentru deliclulă de contrafacere domniloră 
Thiel & Weiss. La timpulă său vomă publica sentința 
adusă în acestă procesă, astădl vomă termina avertisândă 
pe domnii librari să nu se ocupe de debilulă acestoră 
dicționare contrafăcute, căci ar risca a fi nisce complici 
ai contrafăcătoriloră lord. In interesulă apărărei dreptu- 
riloră de autoră, rugămă pe toți confrații noștri dela 
pressa română a se interesa de acestă casă.

bună părere despre resultatulă operațiunii; estragă din 
acestă raportă următorele câteva linii, cari ne voră da 
o ideă precisă despre opîniunea Rușiloră, în ceea ce pri- 
vesce poporițiunea basarabeană: „ProcentulO tineriloră 
respinși la recrutațiă a fostă de 12 la sută, adică multă 
mai inferioră resultatului dobândită în guvernămintele 
Podolsk, Herzonă, Ekaterinoslav.11 După aceste și mai 
multe considerațiuni, comisiunea conchide prin a plasa 
Basarabia la loculă 7 pe scara grafică a Rusiei militare. 
Vorbindă în specială despre județulă Cahulă, comisiunea 
să plânge, că n’a găsită în acestă județă cărțile matri- 
culare, cari precum se crede, au fostă său distruse său 
transportate undeva, după alipirea județului la imperiulă 
rusă. Din acâstă causă, a trebuită să se facă unu re- 
censimentă, care a servită de basă la recrutare.

Recruții din totă Basarabia pentru contingent.ulă 
1886 au dată 7,980 tineri, cari toți suntă clasați în re
gimentele de infanteriă din guvernămintele Estlandei și 
la Caucasă.

Despărțirea a fostă durerosă, tristă. Poporațiunea 
orașeloră Cahulă, lsmailă și Bolgradă a petrecută pe fii 
săi pănă la hotarăle comuneloră.

Recrntația în Basarabia.
„Telegrafulft“ din București a primită din 

Chișineu o corespondență datată 24 Ianuariu, 
din care reproducemu următdrele:

țfilele trecute s’a isprăvită, în fine, în t6tă Basa
rabia de josă, adică în cele trei județe alipite de Rusia 
după hotărîrea tratatului din Berlină, recrutația pentru 
acestă ană. Știți bine, că prin manifestulă împăratului 
Alexandru ală II, populațiunea Basarabiei de sudă a 
avută privilegiulă de a nu da recruți în decursă de 5 
ani de r^ile; acestă privilegiu a fostă apoi prelungită prin 
manifestulă de urcare pe tronă ală M. Sale împăratului 
Alexandru III. In fine, iată că s’a isprăvită favbrea 
dăruită, și fiii Basarabiei sudice suntă chiămațl sub 
drapelă.

Nu vă voiu povesti peripețiile recrutării, scenele 
durerose, ce suntă inherente tributului de sânge, mai cu 
semă când acestă tribută se face în împrejurări istorice 
fatale. Raporlulă comisiunei de recrutare emite cea mai

mulțămită publicului, care a luată parte și ne-a spriji
nită, a avută ună succesă neașteptată, cei mai mulți 
dintre âspețl au fostă de alte confesiuni. In pausă s’a 
cântată ,Susă Opincă*  și după aceea au urmată danțu- 
rile renumite române «Bătuta*  și .Gălușarulă*  jucate 
de 10 juni români, cam dela 20—24 ani, toți măestrii. 
Gând intrară doi câte doi în sală, gândeai că suntă toți 
de o mamă, așa lucea tricolorulă de pe costumele cu 
care erau îmbrăcațl, âr musica cânta marșulă lui „Mi 
haiu Vitâzulă.*  Și publiculă a fostă surprinsă de acâstă 
noutate, ce în PetroșenI nu s’a mai văzută niciodată. Nu 
audliai alta decâtă: Vivată! Să trăâscăl filjenl și aplause. 
In durata jocului damele le aruncau buchete de flori. 
La încetarea jocului merse d. Vots Otto din Puiu și d. 
V. Dombora, no’ară în locă, și deferă mâna la conducă- 
torulă jocului Toma Prățile, dicendă că suntă pe de
plină mulțămiți. Publiculă de bucuriă a rămasă întregă 
pănă în răvărsată de diuă la petrecere, și când pleca- 
rămă toți ne-amă esprimată dorința să ne revedemă cu 
rândă la o așa petrecere. — Cu părere de rău sunt însă 
silită a spune, că prâ onor. d. Ștefană Rădică, protopopă 
gr. cath. din locă, precum se aude din mai multe părți 
a fostă rugată, ca să ia parte activă în comitetă, dâr 
domnia sa s’ar fi esprimată, că parte activă în comitetă 
nu va lua, dâr la bală va merge. Domnia sa însă nu 
numai că n’a luată parte Ia bală, dâr și preoțiloră și în- 
vățătoriloră din cerculă d-sale le-a interesă d’a lua 
vre unulă parte la petrecere, și așa s’a și întâmplată. 
Așa cunducătorl avemă noi Românii. Apoi să le fiă de 
bine. — Unu participantă.

Teatru, musică, declamațimie și danțtL
Secele, 31 Ianuariu v. 1886.

Serata declamatorică-musicală, arangeată de tinerii 
meseriași români din Săcele, la 18/30 Ianuarie a. c. în 
Cernată, a reușită peste așteptare. T6te punctele 
programei an fostă bine esecutate, ceea ce dovedesce 
multă zelă și energiă în tinerii meseriași. Cu deosebire 
«Cânteculă haiducului*  cântată ,solo« a făcută bună 
efectă. Costumulă pitorescă națională ală d-lui Bazarea, 
avândă mijloculă încinsă cu șerpară, în care erau două 
pistăle haiducesc! și la mână o pușcă, âr pe capă purta 
căciulă cu până de curcană, pe lângă aceste, cu vocea-i 
plăcută și puternică de baritonă a secerată multe aplause 
din partea publicului. .Mama Anghelu.șa*,  canțonetă, 
representată prin d-Iă A. Frateșu a fostă asemenea 
forte bine primită. D-iă învățătoră Frateșă este unu omă 
îndămânatică la 16te și ca în tâte altele și aci șl-a sciută 
arăta desteritatea. Totă așa desterl s'au arătată în de- 
clamațiune bravii noștri studențl pedagogici BârlădanI, 
Condorii Lascăru și Constantină Decusară, cari suntă 
domiciliați aici în Săcele la măestrulă argăsitoră Dumitru 
Pană, ca ucenici. Cântările corale au fostă bine studiate. 
• Latina gintă*  însă a fostă prea grea pentru ună coră 
începătură La tâte aceste a pusă coronă joculă celă 
frumosă «Călușarulă*,  din care s’au esecutată numai 6 
figuri, și «Bătuta*  cu 12 figuri. Frumâsă impresie a 
făcută presentarea călușeriloră în mijloculă sălei, venindă 
doi cu doi sub marșulă lui tMihaiu‘. Acâsta este prima 
representațiune eșită din sînulă Săceleniloră, căci pănă 
acum numai învățătorii făcâu câte o petrecere în Săcele. 
Publiculă română din Săcele n’are decâtă să se bucure 
de astfelă de întreprinderi, âr noi rugămă pe părintele 
Vasile Domșa, care a luată inițiativa și s’a ostenită eu 
instruarea tineriloră meseriași, să continueze ceea ce a 
începută și să lucre într’acolo, ca toți meseriașii și ne
gustorii români din Săcele să formeze o reuniune, căci 
în Săcele suntă mulți meseriași și reuniunea loră ar 
aduce multă folosă progresului, meseriiloră și industriei 
nâstre naționale.

Mai mulți participantă.*
Petroșeni, 10 Februariu n. 1886.

Balulu Română din Petroșeni, ce s’a arangiată la 
1 Februariu 1886 st v. în localulă d-lui Karolă Pichler,
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Pănă în l-a Aprilie a. c. va eși de sub țipară și 

să pote abona cu 55 cr. esemplarulă «Gura naturală,*  
sâu metodulă curei cu apă rece a tuturoră morburiloră, 
compuse după autori practici și date sigure, de Grigoriu 
T. Miculesculă în B. Szarvas comitatulă Bâkâs. Cartea 
e împărțită în 3 părți, — partea l-a tractâză despre 
principiulă și mijlâcele curei, căușele morburiloră, ali
mentarea peste totă, evaporarea corpului și influințele 
rele, — causa sucuriloră balâse. Patimi de stomachă și 
de nervi. îmbrăcămintea, asudatulă și pachetarea, pre
cum și modulă esoperării acestora. Scaldele, preumbla
rea, beutulă apei; băle colerice și tiphus. Partea 2-a, 
Normătivă, diferitele scalde și esoperarea loră. Partea 
3-a cuprinde tote morburile, cari se potă cu succesă si
gură cura, și metodulă curei. Dintre morburi se amin- 
tescă: totă soiulă de sgârciuri și convulsiuni de sto
machă, inflamațiunl și aprinderi, morburi muerescl, mor
buri de piele, aprinderi de plămâni, nervositățl, scarlată, 
rîiă, scrofule, tușă, friguri, idropică, băle venerice sâu 
siphilitice, buboii și umflături, gangrena, băla angleză, 
tuberqule, sclintiturl, degerături, reumatismă, emoroide și 
altele, cari aci nu se potă înșira.

Să p6te deadreptulă dela autoră procura prin a- 
semnațiunl poștale. In librării cartea va costa 80 cr. v. a. 
— Colectanții dela 8 esemplare primescă ală nouălea 
gratisă.

Mulțămită publica.
Pentru cordiala participare din partea concetățăni- 

loră noștri români la îmormântârea scumpei nâstre mame 
Alina Pellionis, îșl esprimă cea mai sinceră mulțămită.

Jalnicii remași în vitită.

Editoră: Iacobfi Mnreșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel'Mureșiann.

cu gază îlă găsimă pe la anulă 1804 în America, pe la 
1814 în Anglia, la 1817 in Franța și 1826 în Germania, 
așa că pe la anulă 1850 avâu mai tote orașele mai mari 
europene și americane lumină cu gază aeriană. Avan- 
tagele luminatului cu gază aeriană față de luminatulă cu 
oleiuri constau în intensitatea cea mare a luminei, și în 
raportă cu efectulă luminei, putemă (Jice și în eftinătate. 
Afară de aceea, nu e de desconsiderată ușurința cea mare 
de a avâ la momentă lumină. Ușurința provine parte 
din simplitatea lampeloră, parte din divisibilitatea aprâpe 
nemărginită a gazului. Cu avantagiulă din urmă — cu 
divisibilitatea — întrece gazulă chiar și lumina electrică, 
despre care voiescă a vorbi mai în deosebi în următâ- 
rele rânduri

Lumina electrică se nasce prin aceea, că se trans- 
formâză electricitatea în căldură. Trecândă curentulă elec
trică printr’ună corpă, întimpină în calea sa o resistență 
mai mare sâu mai mică. Acâsta depinde dela natura și 
dela dimensiunile corpului respectivă. Să luămă de esem- 
plu două sîrme de aramă de lungimea unui metru, însă 
de o grosime diferită. Curentulă electrică va străbate 
mai ușoră prin sîcma grâsă, și cu multă mai greu prin 
cea subțire. Căldură și ca urmare lumină se nasce tot- 
dâuna când e silită curentulă electrică a trece printr’ună 
jocă, unde resistență e f6rte mare. Acestă locă se va 
încălQi așa de tare, încâtă devine luminosă.

ca 
a- 
să 
Și

O sîrmă subțire și scurtă supusă influenței unui cu
rentă destulă de puternică se încădeșce și se topesce. 
Sîrma o luămă scurtă, pentru ca să concentrămă încălca
rea într’ună locă câtă se pdte de mică.

Luămă doi cărbuni ascuțițl și îi intercalămă în cu
rentulă electrică. Acesta va străbate calea sa fără 
să observămă ceva. Depărtămă însă nițelă cărbunii, 
tund resistență e fârte mare, fiindă electricitatea silită 
trâcă prin aeră. Vârfurile cărbuniloră se încăldescă 
devină luminâse. Dela ună cărbune se desfacă părticele 
mici și sboră la celălaltă, și la o distanță favorabilă se 
nașce o flacără forte intensivă în forma unui arcă. Acestă 
arcă de lumină s'a numită la începută arculă lui Davy, 
âră acum se numesce arcă voltaicu (nemțesce Bogen- 
licht).

Acâslă flacără a aflal’o Englesulă Davy, în anulă 
1813, la una din lucrările sale electro-chemice, unde fo
losea o bateriă de 2000 elemente. Lumina, despre care 
e vorba, este cea mai intensivă din tâte luminile, abs- 
tracțiă făcândă de lumina sârelui. Foucault și Fizeau au • 
măsurată intensitatea arcului voltaică și au găsit’o egală suiă peste 1000. 
cu i/2, fiindă intensitatea s6relui=l. Lumina lunei este Parisă, din tâmna anului 1881, esistau 600 patente fran- 
abia a 100,000 parte din lumina arcului voltaică. Lu-
mina magnesiului e a 260 parte. Lumina lui Drummond lampe cu arcq’v0țtaică. Intre acestea 2 putemă
a 1000 parte.

In aceste două esemple aflămă basele, pe care se formeză puntea de trecere.

întemeiază cele două sisteme principale de lumină elec
trică, adecă lumina electrică incandescentă și lumina cu 
arcă voltaicu.

Cu tâte că lumina electrică e cunoscută de vre-o 
70 ani, totuși ea nu s’a putută aplica într’ună modă mai 
generală pănă în timpulă mai nou, și anume din 2 cău
șe: ânfeiu pentru că trebuiau baterii mari, a căroră în
treținere costa enormă, și ală doilea pentru că cărbunii 
se consumau și distanța devenea mai mare, curentulă 
mai slabă și lumina înceta

Astădl însă aceste greutăți suntă cu tolulă delătu- 
rate. Curentulă electrică nu ’lă mai producemă prin ba
teriile urîciâse și scumpe, ei prin putere mecanică, prin 
mișcarea, prin munca, care o eseeută atâtă puterea apei 
câtă și a vaporului.

Lampele cu arcă voltaică încă suntă de cătră cei 
mai celebrii mecanici astfelă construite, că se regulâză 
ele pe sine, adecă cărbunii se apropiă sâu se depărtâză, 
după cum cere esistența arcului voltaică.

In privința lampeloră observă, că numărulă loră se 
Pe timpulă esposițiunei electrice din

cese. Aceste lampe, cu totă variațiunea loră, se potă însă 
reduce la 2 grupe, adecă: lampe incandescente ș 

intercala așa numitele lampe cu contactă, fiindă că
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CtarnaJn la bwraa âe Vleaa 
din 14 Februariu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 102 60
Rentă de hârtiă b«/0 . . 94.25 
Imprumutulă căilorii ferate

ungare....................... 152.50
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 113 50

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 104.70 

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

mișă............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104.50

Bonuri croato-slavone . . 103 75
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.75
împrumutul^ cu premiu

ung................................. 118 70

Câștigă rentabilă!

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 123 50 

Renta de hărtiă austriacă 84 75 
Renta de arg. austr. . . 84.75
Renta de aură austr. . . 113 40 
Losurile din 1860 . . . 140 30
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 868 —
Act. băncel de credită ung. 307.25
Act. băncel de credită austr. 299.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.93
Napoleon-d’orI .... 10.03 —
Mărci 100 împ. germ. . . 62 90 

[ Londra 10 Livres sterlinge 126.45

Cota oficială dela 31 Ianuariu, st. v. 1886.
JBsirsa de Bncuresci.

Cump. vervi.
Renta română (5%). 89 ‘/8 9O’/a
Renta rom. amort. (5°/0) 94 9L/a

> convert. (6°/0) 86l/a 87*/ 3
împr. oraș. Buc. (20 ir.) —— —■—

Credit fonc; rural (7%) 102 1027a
> ,, ,, (5°/9) • 97 85
» » urban (7%) 85’/s 977a

» (6°/o) > — ——
’ » ’ (b°/o) • 8P/a 82Va

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.’/* 16Va
Bancnote austriace contra aură. . 2.00 2.02

PersOne din orice clasă statornice, cari arO 
dori să se ocupe cil vendarea în rate a losuri- 
loră de Stata și cu prime autorizate prin lege, 
se angajază cu condițiunl fdrte bune o casă de 
bancă de primulă rangă din Budapesta; pe lângă 
puțină activitate se p6te aștepta la 
-EEE UNtf

glunarude fi. 100 pană 200. §
Ofertele cu arătarea ocupațiunei de pănă a- 

cuma suntă a se adresa: 5—6 Dum
La Rudolf Mosse, Wien, sub „J. 1150“.

Corespondențe numai în limba germană.
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Pentru unu învățătorii suplentă la scăla gr. cat. română din Re- 
brișăra pe timpulu anului școlastică 1885/6 adecă 4 luni, fiindcă învă- 
țătorulu actuală devine pensionați!.

Salarulu pe acestu timpu va fi 20 fi. pe luni.
Doritorii de a dobândi acestu postu au ași înainta suplicele cu 

testimoniu de cualificațiune din limba maghiarăl a senatulă scolacticii din 
Rebrișăra până în 28 Fevruariu.

Alegerea va fi în 1 Martie.
Rebrișăra la 9 Fevruariu 1886.

Vasiliu Costea, Ștefana I*opu,
not. -preot, ca președinte.

Avisu d-loru abonați!
De ăre ce multe din adresele, ce domnii abonați le însemnă pe 

cuponulă mandateloru poștale, său că nu suntîi destulă de esacte, său 
că nu se potu bine descifra, rugămă pe acei D-nî prenumeranți, a că- 
roru adresă nu ar cor&spunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
rendă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtu să păte mai 
lămurită. ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANS.“

se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămîi a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro-Ungaria:

! trei luni......................... . . . 3 fi. —

șăse luni......................... . . . 6 fi. —

ună ană ......................... . . . 12 fi. —

Pentru România și'■ străinătate.

trei luni .... 10 franci

șese luni......................... . . . 20 „

ună ană ......................... . . . 40 „

Admîmstrațîunea „Gazetei Transilvaniei/-

CANCELARIA NEGRUTIU
in Glierla.-Szamosujvâr

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

„PREOTULU ROMANtJ.“ Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23L—31/* căle; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
siuni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl. — Prețulă de abonamentu pe anulă întregu e 4 fi. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—“ Abonații voră primi unele premii de valăre și’și voră pute procura cu prețuri fărte reduse tăte opurile din edițiunea năstră. —-— 
GOLEGTANTII PRIMESGU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

Totu acolo au apărutu și s© află de vendare î -----------------

Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulu la tăte patru 1 fi. — câte 
una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fărte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 1885 în limba 
italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu 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 privităre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi.

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulu 30 cr. Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere invederită și aprețiată de 
Dr. Grregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulu fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr.
lumu de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulu redusă (dela 1 fi. 20 crj la 60 cr. 

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

Economia pentru scălele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 cr. Petulantulă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prefnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrăsa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr. 

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

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

V i s u 1 ă prea sântei vergure Maria a Născăfărei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumăse. Cu mai multe icăne fru
măse. Prețulu unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fi.; 100 esemplare 5 fi. v. a.

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

cr.
Partea I. Paul

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unti vo-

Ifigeni a
Branda său Nunta fatală.

Elu trebue să se în să re. Novelă de Maria Schwartz,

în Tau- 
Schițe din 
traducere

Tipografia ALEXI Brașovă.


