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Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei".7/

Cu I Aprilie 1886 st. v., se va începe Miiik nou 
abon aineiitft, la care învitămâ pe feți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețultî Abonamentului:I
Pentru Austro-Ungaria î

pe trei luni 3 fl. 
„ ș6se „ Q „ 
„ unu anu ?2 „

Pentru lîomAnia ș£ străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
,, ș6se „ 20 ,,
„ unu anii 40 „

Abonarea se pâte face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum li - se recomanda 
a însemna pe cuponu numârulă fâșiei sub care 
au primită 4iaru^‘

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

Administrațiunea. 

Brașovti. 31 Martie 1886.
Aruncândă o privire în trecută amă arătată 

nu de multă, că deputății de naționalitate română, 
din dieta ungară au foștii protestată la 1868 în 
unire cu Serbii în contra „legei naționalitățiloră," 
care cuprindea concesiunile ce le făcuseră Ma
ghiarii, sub conducerea lui Deak, pop6reloră ne
maghiare în anulă acela de tristă aducere aminte.

De aceste concesiuni nu s’a. alesă nimică, 
paragrafii numitei legi au remasă literă mârtă 
și astăzi va înțelege fie-care pe deplină, că nici 
cei ce au încheiată pactulă și au redactată le
gile votate la 1867 și 1868 n’au avută mai bune 
și mai sincere intențiunl față cu naționalitățile, 
car șoviniștii, cari suntă astăcjl la putere. Numai 
câtă cei de atunci erau mai prudenți și mai pre- 
cauțl în procederile loră și nu se totă făleau, că ne 
voră strivi cu puterea loră sdu că ne voră cum
păra cu bani.

Tocmai acum a apărută în Budapesta ală 
doilea volumă din discursurile și scrisorile lui 
Deak, culese de Konyi Mano. Grăsimu în acestă 
volumă în o scrisâre, ce.o scrise Deak cumnatu
lui său în Ianuarie 1861, după prima audiență 
ce a avut’o la împeratulă, ună interesantă pasa
giu, unde între „cestiunile grave", ce așteptă a 
fi resolvate, este înșirată la punctulă ală treilea 
și „cestiunea naționalitățiloră nemaghiare".

„Aceste naționalități" — ^ice Deak — „pă- 
șescă cu nisce pretensiunl, ce nu se potă îm 
plini. Croații, Românii, Sârbii, toți voescă 
să fiă priviți ca națiuni politice deosebite și facă 
nisce pretensiunl, cari, împlinindu-să, ar schimba 
Ungaria într’ună nou stată federativă, în care 
rassa maghiară din mijloculă țârei, fără granițe 
d’a se putâ apăra, ar forma numai o frac
țiune."

Ei bine, astăzi în Ungaria domnesce cen- 
tralisațiunea cea mai cumplită. Incetat’au Ma
ghiarii de a fi o fracțiune a poporațiunei ? Noi 
credemă că nu. Deosebirea e numai că atji ei se 
înșâlă că suntă alfa și omega în stată și că cele
lalte popâre nu numără nimică.

Maghiarii în adevără nu mai vreau să cal
culeze a(|i cu naționalitățile, ei facă numai po
litică mare esteriâră, pentru naționalități guver- 
nulă Tisza nu ia decâtă numai măsuri poliție - 
nesci.

Dâcă însă în ochii șoviniștiloră noi nu mai 
numârămu nimică și pretensiunile nâstre apară 
chiar ridicule, să ne ferimă celă puțină ca ideile 
loră erostrate să nu producă cumva în sînulu

nostru credința, că lupta nâstră ar fi nefructi
fere, ba chiar peșârtă.

Cetindă scrisdrea lui Deak dela 1861 ne- 
amă adusă aminte de o importantă scrisâre, ce 
a scris’o totă la 1861 marele bărbată română 
fericitulă Andreiu de Mocr nyi". cătră alegătorii 
săi. Reproducemă aici acâstă scrisâre datată din 
Foen 30 Aprilie n. 1861." Ea cuprinde mari și 
salutare idei, cari își au și ac|i deplina loră în
dreptățire :

„Onorată comisiune centrală! Insciințată fi
ind prin protocolulu alegerei de ablegată pen
tru dieta țârei din 24 Aprile a. c., cumcă o ma
joritate împunâtâre din orașulă Lugoșului și 
cercului lui, âră mai cu sâmă din conaționalii 
mei Români m’au distinsă cu încrederea sa, ale- 
gendu-mă de ablegată la dietă, îmi țînă de strînsă 
datorință a ruga pe on. comisiune, ca să esprime 
multă prețuițiloră mei alegători adenca mea mul- 
țămire pentru atâta distingere."

„Insă — fiind-că eu râmânândă credinciosă 
principieloră mele politice și naționale, cari pănă 
acum le-am nutrită, ba și pe față le-am arătată, 
nici de cum nu mă simță îndreptățită a merge 
la dieta ungurâscă din Pesta, și acolo, pe când 
se voră desbate trebile naționalitățiloră a începe 
a lucra în numele amatei mele națiuni române, 
fără de a-i cunâsce adevăratele dorințe și postulate, 
— mă rogă a face cunoscută multă stimați- 
loră mei alegători, că prea onorata misiune 
mie atâtă de sărbătoresce încrezută nu o potă 
primi, pentru că eu nu-mi potă închipui că 
ori și care ablegată deși născută Română, în
suflețită pentru națiune, ar pută să lucre în causa 
naționalității sale la dieta ungurâscă, deârece elă 
acolo nu e privită ca încrezută ală națiunei sale, 
ci numai ca ablegată ungurescă și representantu 
ală unui cercă alegătoră. — Dreptu aceea numai 
ună congresă generală ală tuturoră Româniloră 
din Ungaria, Bănată și Transilvania pâte fi lo- 
culă, unde Românii la olaltă adunați își potă 
face cunoscute dorințele sale."

„Idea congresului națională spre a formula 
în elă postulatele cele de lipsă pentru împăcarea 
națiunei române, ală cărei fiu a fi de onâre’mi 
țână, cu atâta mai viă este în inima fiesce-cărni 
Română, cu câtă vedemă . că și guvernulă în
suși acestă principiu l’a adoptată, dândă și na
țiunei sârbesc! ocasiune de a-șl formula dorințele 
sale într’ună congresă națională."

„Dâr și altcum ablegații români, cari se află 
la dieta Pestei numai ca ablegațl ai poporului 
ungurescă, âră nicidecum ca încre^uții națiunei 
române n’ară pută întreprinde ceva determinaveră 
în numele națiunei române, atunci, când s’ar lua 
la desbatere causa despre uniunea Transilvaniei, 
pentru că lucrările loră — nefiindă ei adevârații 
încreduțl ai națiunei, — s’ară privi ca unilaterale 
și ârășl ară produce cele cunoscute urmări funeste 
din an. 1848 de „nobis sine nobis".

„Așadâr îndată ce Maghiarii, — cari pănă 
acuma promită uluite, pre când faptele loră dove- 
descă cu totală contrariată — voră esopera națiu
nei române ună congresă națională, cu atâta do
riri așteptată, atunci de cumva voiu fi ârăși ono
rată cu încrederea conaționaliloră mei, eu voiu 
fi celă dintâiu, carele plecândă pe acâstă unică 
cale salutară voiu lucra cu cea mai mare bu- 
curiă și zelă la dorita constituire a națiunei mele11-.

„Pe scurtă, (Jicfi, parola nâstră de acum 
este: „Congresă națională română înainte de orice 
alte pertractări.1'-

Situațiunea în peninsula balcanică,.
0 telegramă din Darmstadt. anunță, că prințulă 

Alecsandru ală Bulgariei a comunicată tatălui sâu, prin
țului Alecsandru de Hessen, că elă e gala a recunâsce 
hotăririle conferinței din Constaptinopolă luate la 5 Apri
lie n., reservftndu’șl însă drepturile saIe cu pri

vire la § 1 ală protocolului conferinții. Acestă paragrafă 
e probabilă că conține numirea prințului ca guvernatorfl 
generală ală Rumeliei orientale pe cinci ani. Nu se 
scie încă, dâeă prințulă a comunicată și oficială acestă 
rdspunsă. In casă când reserva sa ar fi esprimată și în 
acestă comunicare, atunci cestiunea rumeliotă mai că nu 
s’a apropiată de resolvare.

Ce privesce noulă guvernă ală Serbiei, foile rusescl 
nu suntă nicidecum mulțămite cu rămânerea la guvernă 
a lui Garașanin. Se Zice că neisbânda lui RisticI, d’a 
veni la putere, se atribue contelui Khevenhăller, care a 
avută dese convorbiri la paiață și chiar și cu RisticI. 
Prin urmare foile rusescl facă imputări totă*  Austro- 
Ungariei, că’i paralisâză orice acțiune în peninsula bal
canică.

(n Macedonia situațiunea nu prâ a liniștitâre, după 
cum scrie Laveleye într’o corespondență. Turcia a con
centrată acolo 150,000 de âmed, pe cari se tjice că tre- 
bue sâ’i întrețină poporațiunea fără nici o despăgubire. 
De aci ar proveni marea nemulțămire. Cu totă numâ- 
rulă celă mare ală trupeloră, nesiguranța In provinciă și 
încălcările briganzilor ar fi la ordinea tjilei. Nu putemă 
sci întru câtă suntă adevărate cele ce scrie d. Laveleye, 
der putemă Z’ce, că acestă scriitoră ajută fârte multă 
acțiunea agențiloră grec) și peste totă a Greciei în Ma
cedonia.

Dela granițele turco-muntenegrene vină scirl totă 
așa de IngrijitOre. Se răspândise sgomotulă, că 12 ba- 
taliâne muntenegrene după o luptă înfocată au ocupată 
mai multe localități pe teritoriulă turcescă. Soirea e in- 
câtva adevărată, de nu cumva întrâgă. De o camdată 
vomă crede ce ne spune o telegramă din Constantino- 
polfi. In Zilele acestea, 2500 Muntenegreni au ocupată 
două localități aprope de Golașină și cu acâstă ocasiune 
s’au schimbată mai multe împușcături între Muntenegreni 
și locuitori. Pârta a însărcinată pe agentulă ei din Ce- 
linje să câră guvernului princiară esplicărî. Acesta a 
Zisă că a fostă o neînțelegere și a dată ordină să de
șerte Muntenegrenii cele două localități, ceea ce s’a și 
făcută.

In Grecia situațiunea nu s’a schimbată de locă.

Pactulft cu Irlanda.
Ministrulă președinte englesă Mr. Gladstone 

are sâ susțină în cailele acestea o grea luptă în 
parlamentă. E vorba de a scâte Irlanda din 
starea sa de nesuferită, -a-i da autonomia, a 
face pe Irlandezi stăpâni acasă la ei. In 8 
Aprilie, s’a începută în Camera comuneloră des- 
baterea asupra acestei cestiunl. Camera gemea 
de lume, âr înaintea ei afară erau adunați mii 
de âmeni, Gladstone a fostă salutată de publică 
și de Parneliți cu strigăte furtunose și aplause 
când s’a ridicată sâ vorbâscă. Trebue mulță- 
mită Irlanda, Z’se marele bărbată liberală, lă- 
sându-i mână liberă în afacerile ei. Cu mâsurl 
escepționale nu se ajunge la scopă. Ea sâ-șl 
impună dări și sâ și-le întrebuințeze împreună 
cu veniturile ei spre scopuri irlandeze, dândă 
monarchiei cinci c|eciml. Judecătorii se numescă 
de Irlandezi. Tâte acestea au sâ le facă Irlan
dezii printr’ună parlamentă ală loră, compusă 
din douâ classe de câte 103 membri. In classa 
ântâiu suntă cei 28 membri de păn’acum ai ca
meră lor^iloră și 75 aleși printr’ună deosebită 
modă; în a doua classă se alegă membrii după 
modulă de păn’acum. Acâstă împărțire are sâ 
scutescă minoritățile, avândă fiecare classă a’șl 
da veto ală loră în contra hotărîrii uneia din 
ele. Irlandesii însâ nu se voră putâ amesteca 
în afacerile englese sâu scoțiene, nici în ale po
liticei esterne și coloniale. De aceea ei nu tri
mită membri în parlamentulă țârii, nici în ca
mera comuneloru, nici în a lordiloră. De aceea 
ei n’au sâ contribue nici la cheltuelile de râs- 
boiu. Discursulă d-lui Grladstone a durată 3 și 
jumâtate 6re, Z’ccndă că Anglia și Irlanda voră 
fi mulțămite, ca și Austria și Ungaria dela dua- 
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lismti încdce. Digcursulu a făcută o adâncă im- 
presiune și a fostu viu aplaudată de radicali și 
Parneliți. Deputății englesi, conservatori și li
berali, se 4i°e voră primi reforma, cu unele 
modificări.

Cu privire la esemplulă adusă de Gladstone 
cu dualismulă austro-ungară, „N. fr. Presse“ 
(Jice că ministru-președinte englesă n’a înțelesă 
bine acestu dualismă, pentru că pe când elă 
voesce ca numai parlamentulu englesă se decidă 
asupra afaceriloră comune ale monarchiei în 
Austro-Ungaria decidă parlamentele ambeloră 
jumătăți ale monarchiei prin delegațiunile loră; 
acăsta e o mare deosebire. Ajungendu Irlan
dezii la autonomiă, avândă legislațiunea și admi- 
nistrațiunea loră, ar fi o minune să nu cără, ca 
și ei să ia parte la afacerile comune. Atunci, 
4ice „N. fr. Presse,“ ar fi momentulă critică, 
în care Anglia său ar trebui să se supună 
loră, său să-i forțeze a asculta de ea. Intre 
Anglia și Irlanda este o ură veche de rassă și 
de religiune. De altmintrelea e o faptă bună și 
nobilă a ușura Irlandesiloră trista loră sărte, a-i 
mântui de helotismulă agrară. Dăr proiectulă 
lui Grladstone merge pră departe, p6te provoca 
catastrofe, care voră sgudui basele statului en
glesă și pe care Anglia nu le va pută împedeca, 
deși armata și poliția rămâne în puterea ei.

Cum vedemă, făia. vienesă nu se pră bu
cură de fapta adevărată liberală a lui Gladstone. 
Atâta numai că Gladstone nu va țină sămă nici 
de bucuria nici de supărarea altora, ci va merge 
înainte pe calea adevărată liberală, din care 
nu s’a abătută și care face onăre chiar și 
Anglia.

SOIRILE PILEI.
O nouă lovitură amenință pe economul! u ngură scrie 

,Egyetâr.< Francia vrea se ridice vamapegrâne și pe făină. 
Credeamă că țările industriale ale Europei în curândă voră 
renunța a vedica vama asupra cerealeloră, și că guver- 
nulă nostru va părăsi acea politică vamală nebună, ce 
a desvoltal’o în decursulă aniloră în detrimentul^ eco- 
norailoră noștri. Ne-amă înșelată. Acâstă represaliă a 
guvernului francesă, 4>ce Egylertes, va fi mai multă spre 
paguba Franciei căci ridicându-se vama jpentru cereale, 
ele se scumpescă și astfelă poporulă, dăr mai cu sămă 
lucrătorii voră suferi, fiind că Francia produce în cereale 
multă mai puțină, decâtă iî este de lipsă pentru consu
mația. Der voră suferi și economii ungari. »Astfelă siândă 
lucrulă ne pare curiosă a aucji, cjice »Egyet.,« că între 
Austria și Ungaria astfelă s’a încheiată pactulă ca acăsta 
stare se devină totă mai amărîtă. Mai ciudată lucru este 
însă, că unii astfelă esplică pactulă, ca și cum elă s’ar 
fi încheiată în interesulă economiloră noștri."

—x—
In 23, 24 și 25 ale lunei trecuie a fostă inspecto- 

rulă de scăle Alesandru Păi din Clnșiii să visiteze sc6- 
lele din Blașiu. D-sa s’a exprimată, că nu e îndestu- 
lită cu sciința din literatura ungurăscă. A mângâiată 
însă pe maturisanți, că pe lângă d-sa va mai asista la 
esamenulă verbală din acăstă ană și ună comisară mi
nisterială, unulă dintre profesorii universitari din Clușiu, 
probabilă celă de fisică și matematică. In 6, 7 1. c. 
făcu visitare inspectorulă de scole normali (elementari) 
și preparandiall, Gâspâr.

—x—

Primimă desmințiri noul ce privescă pe .Kultur- 
egylet.< Din Alba-Iulia ni se scrie că »patrioții« Dă- 
duer Peter și Drothar Mihaly suntă streini, unulă e ar
meană și altulă e slovacă, ună lemnară și ună zidară. 
Ună corespondentă ne esplică lucrulă. Suntă o mulțime 
de Armeni, cari, se vede că din interesă, au adoptată 
nume românesc!, și foile unguresc! îi trecă între Români 
ca să înșele opinia publică maghiară spre a-i mai starce 
bani.

—x—
Din Reșița-Montană ni se scrie, că cu adminis

trarea banilor! bisericei române d’acolo merge fărte rău. 
S’a denunțată casulă comitetului parochială și locului 
mai înaltă. Cu tătă cercetarea ordonată de II. Sa d-lă 
Episcop! și de ven. Consistară ală Caransebeșului, d-lă 
protopopă a lăsată lucrulă baltă, măcar că s’au consta
tată mari neregularitățl. S’au alesă epitropl și comitetă 
parochială nou, der preotul!, care ține cu vechii epi
tropl și comitetă parochială nu vrea să scie de deci- 
siunea sinodului. Deci nu se voră îndrepta repede lu
crurile, vomă fi nevoițl a publica întrăga corespondență, 
care multora nu credemă să le vină la socotălă.

—x—
, Agramer Tagblatt," organulă contelui Draskovich, 

scrie în contra opului edată de prințulă de corănă 
Rudolfă, >Austro-Ungaria în vorbe și ic6ne.< Numita 
foiă impută redactorului edițiunei ungurescl a opului, lui 
Maurus Jokai, că e incapabilă pentru o astfelă de între
prindere, că elă cunăsce numai o națiune în Ungaria, 
pe cea maghiară, celelalte națiuni de pe teritoriulO coră- 
nei S lui Ștefană numai în trăcătă se amintescă. Sărbii 
suntă tractați scurtă în două capitule. Slovacii aseme
nea, și anume într’unulă ca »legătorl cu sărmă,*  întral- 
tulă ca »vânțjătorl de pânză" ambulanți. Organului eă- 
mărarului c. r. conte Draskovich îi pare rău, că prințulă 
de corână Rudolfă n’are cunoscință despre acestea și 
despre altele. Ună numără din acăstă edițiune a faru
lui i s’a trimisă prințului de corănă. Maghiaronii au 
hotărîtă să desmință aceste imputări.

—x—
Consiiiulă comunala ală Bucuresciloră a decisă, 

ca la 8 Aprilie, aniversarea morții lui C. A. Rosetti, să 
se inaugureze așezarea unei petre comemorative în zi- 
dulă casei unde s’a născută C. A. Rosetti.

—x—
»L’Indăpendance Romaine află și publică suptă re- 

servă scirea, că M. S. Regele României va merge la 
Livadia să salute pe M. S. Implratulă Rusiei. M. S, 
Regele va fi înșoțită de d. Brătianu.

—x—
Prin Iași circulă vești puțină asigurătâre despre pace, 

ca dovadă, (jice „Opiniunea," este venirea mai> multora 
antreprenori mari din Rusia spre a face cumpărături de 
provisiunl. Ei au începută deja să cumpere vite, din 
care causă s’a scumpită carnea.

„Românulă*  scrie, că la regimentul! de geniu a 
sosită o cantitate mare de materială pentru lucrările de 
fortificații. Trenuri întregi de materială se descarcă ne
contenit pentru aceste lucrări. Se cjice, că direcțiunea 
fortificației se va muta de sigură din casarma regimen
tului de geniu în palatulă regală său în localulă vechei 
scăle militare din calea Grivița, în Bucurescl.

—x—
Acelașă 4* ar^ SCI’ie, că rcgimentulă de geniu a 

trimesă fie-cărui regimentă de dorobanl și de liniă câte 
2 trăsuri de companiă echipate cu instrumente de te- 

rasiărl, necesarii la diferite lucrări ce trupele suntă ne
voite să facă în timpă de resbelă.

—x—
Tragerea loteriei Ateneului din Bucureeci este flc- 

sată nerevocabilă pe ^iua de 1 Maiu.
—x—

Astă sără se va juca la teatrulu germană »der 
Huttenbesitzer*  (Le Maitre de Forges), dramă în 4 acte 
de Georges Ohnet.

Prietinia franceză-magliiară.
Dela ultima visită reciprocă, franceză-maghiară, Un

garia a ajuns': în beletristica franceză și pe scena din 
Parisă la modă, dăr vecjl bine, o modă nicidecum mă- 
gulitare pentru Unguri. In anulă trecută amă arătată 
în foia năstrâ ce părere și-au făcută Francezii, cari ve
niseră la esposițiune, despre Unguri. In anulă acesta, 
mai deunăijile, amă reprodusă în resumată raportulă con
sulului englesă din Pesta despre esposițiune. Atâta con- 
deiulă francesă, câtă și < elă englesă au scrisă în modă 
nefavorabilă și cu totală contrară laudeloră ungurescl. 
Ca ceva mai nou, înregistrămă următărele de pe scena 
și din beletristica din Parisă:

In „Prințulă Zilay" figurăză o Țigancă, care are 
numele Ludovică Tisza. Intr’o operetă nouă Iăutarulă 
Rakoczy pe scenă scârțâie pe lăută, când regina Nagy 
întră în capitala Pesta, marșulă Iui Rakoczy. Intr’ună supli
mentă beletristică ală uneia din cele mai cetite foi din 
Parisă, Saint-Juirs publică o istoriără intitulată „Mica 
lăută". Eroulă istoriărei este ună Țigană, care se nu- 
mesce totă Tisza. Acestă Tisza este membrulă unei 
bande musicale, ai cărei membrii se numescă A r t i c, 
Amoritza, Miserovitz și Liberiek. Intr’o (ji banda 
cântă la curte. Regele după prima bucată a concertului 
se dă josă de pe tronă și comunică lui Tisza, că celă 
mai bogată prinții ală țării, prințulă Federine, tocmai a 
murită și l’a numită pe elă, pe Țiganulă, moștenitoră ală 
demnitățiloră și averiloră sale. Dăr Țiganulă Tisza ajunge 
și mai mare. Se ’nsără cu Imperia, fiica regelui, devine 
ministru-președinte, și, când domnitorulă muri fără ur
mași de parte bărbătăscă, moștenesce și cordna. Acum 
e regele Tisza. In fine eroulă, amărîlă de nerușinata 
necredință a soției sale, svârle corăna’i de pe capă și 
mantaua regală de pe trupu’i și devine ce a fostă: ărășl 
musicanlă. Cum vedemă, de voră scrie Francezii totă 
așa înainte, nu voră mai fi Unguri în Ungaria, ci numai 
ȚigaDl.

De sigură că Francesii n’au făcută nici o bucuriă 
adevăratului ministru-președinte Tisza, și fiu său Dr. Ște
fană Tisza a căutată să ’șl răsbune asupra loră. Deu- 
năcjile a ținută în Oradea-Mare o conferință despre ra
porturile politice și sociale în Francia. Elă critică so
cietatea francesă astfelă:

„Celă care cercetăză societatea francesă în speranță 
d’a găsi împreună elita acestei mari națiuni, pe urmașii 
familieloră aristocrate însemnate, acela se’nșălă amară. 
In așa numita „grand monde“ înzadar căutămă pe 
moștenitorii mareloră nume și pe acele personalități, 
care au ajunsă mari prin favărea poporului. Măsura gra- 
deloră pentru ămenii din acăstă societate este numai 
banulă, și mărimea averii holăresce posițiunea în socie
tate. Dăcă ochii noștri nu suntă orbiți de pompă, de 
frumsețe și de eleganță, atunci jură împrejură observăm 
sărăcia de spirită și de .virtute . . . .Sgârie pe Rusă și 
afli pe Tartarul!,“ (jice ună proverbă; ei bine, să sgâ- 
riămă și noi învălitărea din afară a culturei de pe Fran
cezi, și aflăm! suflete găle . . . Adevărată cultură, sim-

FOILETONU.

Paralitica.
(Din franțuzesce de I. E. Prodan.)

Familia Maugars era la cină: tatălă, ună țărână 
slabă și uscăciosă cu fața castaniă, încărunțită deja; 
mama, o femeă mare blondă, nătângă, care da încetinelă 
de mâncare la duoi copilași așecjațl lângă ea. Intr’o lampă 
de aramă, avend! o formă romană, arde închisă ună fi- 
tilă grosă, din care se ridică ună fum! dreptă în susă 
ca ună fir! de ață. Din mâncarea unsurăsă pusă în 
farfurii grăse de pământ!, se înalță ună noră de aburi 
mirositori, respăndindu-se prin paclnica casă.

Era chiar la începutulă tomnei. Năptea se lăsa de 
vreme și prin vechile gămurl abia se puiău deosebi caidu
rile bisericei din apropiere și teiulă celă mare umbrosă, 
ce ascundea ună mică isvoră, ală cărui murmură lină 
conturba adânca tăcere a nopții.

Mesenii petrecă în liniște ; abia din când în când 
mai schimbă câte-o vorbă despre vinulă celă nou, pe care 
îlă așezaseră nu de multă în buți, despre cartofi și des
pre alte lucruri, pe care voră să le sevârșăscă în cur- 
sulă ernei.

Insă chiar pe când mâncau mai bine, în tavanulă 
(plafondă) căsei se aucjiră trei lovituri line.

— Ascultă 1 dise Maugars, autjî că bătrâna te chiamă, 
sue-te de grabă, Ioaneta, și du-i de mâncare-

Soția lui se ridică, aprinde ună felinară unsurosă 
și se gătesce a se supune fără amânare.

Bătrâna, precum o numesce țăranulă, este mătușa 
Maria, lovită de gută (dambla) de ună timpă îndelungată, 
și carea este esilată în catulă de de-asupra, într’o odaiă 
întunecăsă, zăcând pe patulă suferințeloră sale. De câ- 
te-orl ea are lipsă de ceva, lovesce podinele cu o bâtă 
mare, care stă răcjimată pururea de patulă ei. Acesta 
este semnalul! cunoscută celoră de desubt, cari la che
marea ei suiă scara.

Mătușa Maria se bucură d’o stare bunișârl? și de 
unele venituri; nepotu-său Ii lucră pământurile cu sîrgu- 
ință fără a cârti vr’odată, dăr aștăptă cu nerăbdare să 
sosâscâ odată mărtea, spre ală scăpa de acăstă nepu- 
tinciâsă. Căci bătrâna este avară. Decă picidrele-i suntă 
mărte, nesimțitdre, apoi capu-i e la locă și cu mânile 
adună și strînge tăte la sine. Ea nu face apese cu far
macia, Dămne ferescel tjicând! că banii dațl pentru me
dicină simtă aruncați înzadar.

Când Ioaneta se scoborî dela ea, Maugars o în
trebă: — Ei bine, ce mai (jice mătușa? — Ea se plânge 
neîncetată, îi respunse soția lui. Apoi s ;ii bine, mătu- 
șă-ta e în adevără uriciăsă. Cu câtă îi umbli mai 
multă după placă, cu atâta e mai rău. — Și cu tate 
aceste, bătrâna se arată a da incă semne de viăță! 
adause bărbatulă cu o voce aspră. — Oh! de sigură, 
replică Ioaneta. Suntă mulțl loviți de paralisiă, cari au 
ajunsă la adânci bălrânețe. Ea p6te să ajungă încă să 
ne îngrâpe pe noi pe toți! — Numai una ca asta ar 
mai trebui! mormăi Maugars de două-orl.

Băeții isprăviră cu mâncarea și cuprinși de somnă, 
cu brațele rădimate pe câte-o făliă mare de pâne năgră, 
cu care șterseseră farfuriile, zăceau cu nasurile în far

furii. O jumătate de 6ră trecu șb toți erau culcați, băr
batul! cu femeea în odaia de prânzii, ăr copii alăturea, 
în o odăință destinată pentru bucate.

In acăstă năpte Maugars nu putea dormi. II cuprin- 
seră grijile și năcasurile din causa lipsei de bani. Peste 
câteva <|ile elă trebuia să plătăscă interesele după capi
talurile împrumutate dela notară; solvirea contribuțiunei 
încă nu era departe, ș’apoi bucatele se vindeau așa de 
fără preță, încât! era în adevără o muncă zădarnică lu
crarea pământului.

In vederea acestora, neodihnitulă muncitoră avea 
ună plană, ună plană concepută și premeditată de multă 
timpă, pe care nu cutezase a-lă mărturisi chiar nici fe- 
meei sale. Nu, de sigură, elă nu voia 6ă fiă mai multă 
supărată și neliniștită de cătră creditorii săi și se temea 
să nu vâqjă într’o bună diminăță pe ămenii judecătoriei, 
pe aceste fiăre negre, dândă năvală asupra averiloră lui. 
întocmai ca și corbii asupra cailoră morțl. Astfelă elă 
se hotărîse a pune odată capătă acestei stări miserabile.

Soția lui dormea, greu adâncită, aprăpe de elă. 
Elă veghia însă, și prin întunereculă nopții, i se zăreau 
ochii mari deschiși, vărsândă scântei. Puțină timpă mai 
petrecu astfelă într’o luptă internă, pănă când se ridică 
încetinelă pe pipăite, și’șl ascuți urechia. N’autjra nici 
ună sgomotă, decâtă veclniculă murmură ală micului is- 
voră de afară, de sub teiulă celă mare și rămurosă.

Eșf încetinelă din odaiă deschise cu băgare de să- 
mă ușa, încuiată cu ună zăvoră fărte vechiu, și se suf 
pe scară la mătușa, călcândă ușoră ca pisica. Elă întră 
atâtă de lină, încâtă podinele sub piciărele lui desculțe 
mai că nici nu scârțăiau.
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țăminte nobile, nisuințâ seriâsă și ambițiune mai Înaltă 
lipsescă aci. In locă de aceste calități aflămă: deșertă
ciune, călărire pe principie, urîtă (plictisită) blasată și o 
vânătâre nebună după atotputernicul^ și singurfericitorulă 
bană . . Politicii îșl dau ostenâla a juca pe domnii cei 
mari; dâr ori suntă doctrinari mărginiți și intriganțl umi
liți: cunoscă catechismulă lui Rousseau și Voltaire, au 
dibăcia d’a esprima ârecare trase; dâr le lipsescă cerculă 
de vedere mai înaltă și firma convingere. Lucrulă prin
cipală este, că se provădă pe ei și pe amicii loră cu pos
turi bune ... In cartierulă St. Germain totă mai afli 
vechia nobilime a Franciei. Dâr purtătorii vechiloră nu
me suntă fisicesce degenerați, sufletesce sfiicioșl . . Inza- 
dar cutrierămă salânele Parisului. Aflămă numai coterii, 
care se desprețuescă una pe alta; dâr o societate națio
nală unită nu veZI •

Dâcă e așa ori nu cu societatea francesă, asfa’i 
trâba „prietinilor^ din Parisă,» cari de sigură că’i voră 
răspunde criticului pâte totă pe scenă său în vr’ună su
plimentă beletristică. Der atâta stimă, că, dâcă în con
ferința lui Tisza Rulă, amă înlocui terminulă »societatea 
francesă» cu «societatea maghiară,» polrivâla ar fi de 
minune.

Nfecasurile tinerimei din Blașiu.
Blașiu, Aprilie 1886.

Vorbindă despre situațiunea junimei române în ge
nerală, credă că nu va fi de prisosă, a vorbi, cu con- 
simțământulâ D-Vâstre D-le Redactoră, despre unele nă- 
casurl mai detaiate cu privire ia junimea română stu- 
diâsă din Blașiu. Unele dintre aceste năcasurl voră fi 
avândă pâte intrare și la alte gimnasii românescl, dâr 
tâte câte îmi permită a le înșira nu sunt aplecată a 
crede, că voră fi și airea.

E în generală cunoscută, că Blașiulă este, cu deo 
sebire însă a fostă ună foculară de sciință, de unde ti
nerii români primâu și primescă nu numai sciință de 
carte, ci și sîmțulă nobilă și iubirea nestrămutată cătră 
națiunea precum și cătră patria loră.

împrejurarea acâsta, ve<Ji bine, că față cu șovinis- 
mulă ungurescă ce ar vrea să înghiță totă ce nu e ma
ghiară a trebuită să fiă supusă la modificațiunl, căci cum 
ar pută acesta privi cu liniște la desvollarea culturală 
și nobilitarea iubirei de națiune și patriă a Româniloră, 
din oră ce numai ei singuri pretindă a fi patrioțl? Ce 
făcură dâră? Se învârtiră încăce și încolo, pănă ce li se 
oferi âre-care ocasiune să-și bage și ei mesteculă în afa
cerile nâstre paclnice. Calea pentru împliuirea inten- 
țiunei loră caracterisătâre, ii se deschise când s’a înar- 
ticulată proiectulă de lege, cu privire la introducerea 
limbei ungurescl în scâlele nâstre.

Ce resultâză din practicarea acelui articlu de lege 
am arătată în parte, să vedemă ce bine a adusă în 
specială pentru scâlele de aci.

Primulă bine și binefacere ni s’a adusă de cătră 
binevoitorulă guvernă prin aceea, că s’a interdisu pur
tarea chipuiriloră și a brâneloră cu culorile ardelene și 
peste totă a orice vestmântă provjcjută cu vre-o pantlică 
de culorile acestea. (în 1882.)

Altă actă de bunăvoință ni s’a arătată prin aceea, 
că ni s’a interdisu (scl. junimei) arangiarea a orice pe
treceri fără de a cere mai înainte licență ministerială. 
fiă aceea maială, fiă bală. In înțelesulă acestei ordina - 
țiunl se și procede în filele nâstre. Și așa tinerimea, 
când voiesce se arangeze vre-o petrecere, de cari li-să 
ertate numai două pe ană: ună maială și ună bală, 
acesta, precum se scie, cu scopă filantropică, e con- 

strînsă, ca mai nainte să-și mijlocâscă concesiunea pre
tinsă 11

Se mai adauge între acestea că, par’eă totQ din 
1882, s’a oprită ca societatea de lectură a junimei se 
mai țină ședințe publice. Ge avantage au atarî ședințe, 
se scie. Pe când dâră celelalte societăți de lectură din 
patriă îșl urmâză în fiecare ană datina de a țină ședințe 
publice, pre atunci junimea de aici caută să se împace 
cu cugetulă că intențiune a avută, dâr nu șl a putut’o 
realisa.

Se mai amintescă în fine și aceea, că prin înaltă 
mandată s'au oprită unele manuale de scâlă, nu numai 
profane, ci și de religiune. îșl păte ori și cine face o 
imagine fidelă despre bunăvoința ministrului Trefort, care 
mișcată de «bunulă și nobilulă sâu sâmță umană/ face 
una ca acâsta!

Și lacuna acăsta prin ce s’a suplinită? Prin ce să 
se suplinâscă dâcă nu prin traduceri din limba ungu- 
rescă, fiindă cărțile ungurescl bune?! Așa aici în cele 
trei clase ultime gimnasiali se învață totă din traduceri de 
pe unguriă. Cele din clasele: VI și Vil ară mai merge, 
cum ar merge, dâr apoi să ia orice omă, care numai 
câtuși de câtă se pricepe la istonă, cea tradusă pentru 
clasa VIII, și apoi se judece nepreocupată și cu con
știință de omă dreptă 1 E ună complexă de colosală con
trazicere și nerușinate aserțiuni mincinose ă la Hun- 
falvi 1 E aceea o istoria a patriei și încă pentru Români, 
în care nu se tractiză despre ei nici superficială, ca 
despre poporulă, care e în maioritate în acâstă țeră nu
mită Ardâlă 11

E istoriă, o carte, care nu întrunesce în sine nici 
una din recerințele ce trebue să le aibă ună studiu is
torică, tractată: sine ira et studio?/ Niciodată! Și to
tuși, ține-te băete române și-ți înbetă creerii cu absur
dități și minciuni ungurescl pănă ți-se înăcresce sufletulă 
în tine!! Ți-s’ar părea, că ești în țâra celei mai infame 
sclăvii!

Bunii noștri istorici Români ară face ună bună 
servițiu, dâcă ar arăta Jumei neadevărurile grosolane ce 
trebue să le buchisese studenții români, sforțați!!* *)  Și 
peste totă e o pată neștergibilă pe propunătorii de istoriă 
de aici, că nici acolo, unde e vorbă despre decurgerea 
evenimenteloră și întâmplăriloră din sînulă Româniloră din 
țâra vecină independentă, nu-șl îndeplinescă datorința să 
propună ci spre rușine le lasă de o parte,

preotă bătrână, în tăcerea sărbătorâscă a mulțimei adu
nate în cimitiră, și după ce sicriulă a fostă lăsată înce- 
tinelă în grâpă cântându-i-se «veclnica pomenire“, mul
țimea întră la familia Maugars, unde după obiceiu, se 
așeZară la o pomană mai îndelungată întreținându-se 
prietinesce.

*
Maugars deveni acum moștenitorulă unei averi în

semnate, scăpă de esecutorl, și plăti aprâpe întregă capi- 
talulă datoriei sale.

Soția lui îi Z>se : — Sărmana mătușă, mârtea ei
a fostă chiar binevenită pentru noi! — Ție țl-e ușoră
a Z'ce «na ca acâsta, răspunse elă cu ună surîsă sar
castică !

Nu multă după ce ’șl-a adusă afacerile In ordine, 
Maugars căZu în griji. Sâra era totdâuna tăcută, nu vor
bea nimică. Nâptea nu-i venea somnulă, se întorcea pe 
o parte și pe alta, și nu putea adormi de locă. Uneori 
eșindă la câmpă sâu primblându-se pe strade, începea să 
rîcjă singură de capulă lui, fără nici o causă. Omenii 
ilă observau și ’i spunâu soției lui. Ea le răspundea: 
— Oh ! fără ’ndoâlă, causa acestei stranii aparițiunl la 
bărbatulă meu este că-i e sângele stricată. Ar trebui 
să facă o cură sâu să ’șl lase puțină sânge.

In adevără, elă a și făcută cură și șl-a lăsată sânge, 
însă fără a ajunge la vr’ună resullată satisfăcătoră. Elă 
rîdea de cura la care șă supusese și Zicea: Causa suntă 
nervii, așa ceva se ’ntâmplă cu âmenii cari suferă.

(Va urma)

Apoi mai mirăte lume! Următorii lui Bărnuță! Dâr 
acolo unde, credă că voră recuuâsce și dânșii, că’să îne- 
sactitățl, stărue cu totă de adinsulă să lise reciteze din 
literă în literă; place-mi înse să escusă acâstă din urmă 
întru câtă-va, deâre-ce tinerii au se facă maturitate îna
intea inspectorului școlară ungurescă.

Cu de acestea grațîosități voiescă Ungurii să ne 
smulgă din inima nâstră totă ce-i mai nobilă și bună, 
totă ce sâmte inima română pentru binele națiunei nâstre?! 
Gu asemenea mijlâce voiescă ei se înăbușâscă în pieptu
rile nâstre sâmțulă națională și de liberă desvoltare?! 
Suntă prea naivi în croirea planuriloră loră! Nu le e 
destulă cu maltractarea părințiloră noștri?

De multe ori se pare pe din afară, că foculă s’a 
stinsă, în cenușa lui însă totă mai e ascunsă o parte din 
elă. Și în adânculă inimei nâstre, ca foculă în cenușă, 
jaee ascunsă aceea, ce ei nu ne potă răpi nici odată, 
ori câtă s’ar trudi! Ună june română.

*) De ce nu ne trimiteți ună esemplară din acâstă 
traducere a .istoriei» să vedemă cu ce sciință se adapă 
a<p tinerimea nâstră din Blașiu? Red.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.»)

BUDAPESTA, 12 Aprilie.—In Kronprinz- 
gasse s’a surpată la o clădire nouă ună Z’dti. 
Patru lucrători căzură sub dărîmătură, dintre cari 
unulfi a murită, âr ceilalți au fostă greu răniți.

SOFIA, 12 Aprilie. — Ună decretă prin
ciară ordonă alegerea, de deputațl în Rumelia ori
entală pe 4iua de 23 Maiu, cari să ia parte la 
lucrările Sobraniei (dietei), ce se va întruni în 
Sofia spre a discuta hotărîrea conferenței pute- 
riloră.

ATENA, 12 Aprilie. — Camera grâcă a res
pinsă moțiunea, care cerea ca camera să ’șl es- 
prime încrederea numai față cu ună ministeriu, 
care este decisă a începe răsboiulă imediată și 
a primită moțiunea, prin care se esprimă încre
dere deplină guvernului actuală, cu 129 contra 
83 de voturi. Aplause entusiastice și strigări : 
„Să trăiescă răsboiulu au acompaniată vo- 
tulă camerei. Manifestațiunea s’a continuată 
și pe strade. — Se crede că camera va fi disol- 
vată și se (^ice, că nouele alegeri voră fi ficsate 
pentru (Jiua de 9 Maiu.

DIVERSE.
Jubilenlă Papei. — Dâmnele din Roma au hotărîtă 

a serba în modă splendidă jubileulă Papei. Dintre dâm- 
nele aristocrate s’a formată o comisiune, publicândă ună 
apelă în 4>arulH .Osservatore Romano.» Acestă apelă 
îndâmnă pe tâte domnele creștine din Roma, ca să con- 
tribuâscă după putință la mărirea acestei serbări. Dâm- 
uele s’au sfătuită și au hotărîtă, ca înaintea vaticanului 
in (Jiua jubileului să împărțâscă între băeții săraci haine 
și încălțăminte. De aicea se voră duce în Vaticană la 
Papa și voră depune înaintea lui o cunună de flori rari 
și frumâse, în mijloculă căreia va fi portretulă Papei în 
cadru de aură împodobită cu pietre scumpe. In comi- 
siunea, care va merge la Papa se află: princesa Fran
cisca Massimo, princesa Salviati, marchisa Antici Maltei 
marchisa Maria Cavaletti, marchisa Glotilda Vitelleschi.

BIBLIOGRAFIA.
însemnarea prețului charteloră geografice (mape) 

edate de institutulă geografică militară c. r. și catalogulă 
ediforă ală librăriei curții c. r. și universității, a lui 
R. Lechner. Catalogulă acesta a apărută în depositulă fir
mei Lechner, Viena, Graben 31, înlr’o edițiune comple
tată, care cuprinde și cele din urmă publicațiunl ale in
stitutului geografică militară c. r. Edițiunea acâsla nu 
cuprinde numai chârtele ce se află de vânZare dâr și 
măsurile și arta, felulă esecutării, precum și prețurile 
charteloră mai ordinare și a celoră întinse pe pânză. La 
cele 3 mari întreprinderi ale institutului, la „Charta spe
cială a monarchiei austro-ungare, 1:75.000”, din care 
au apărută pănă acum 631 de foi, la „Charta generală 
a Europei centrale, 1:300,000”, din care au apărută 192 
foi și la «Charta de ochire asupra Europei de mijlocă, 
1:750,000”, din care au apărută 48 de foi, suntă adause 
foi de ochire, așa ca în casă de trebuință se potă de
semna după ele foile recerute. De asemenea se află in
dusă în catalogă întregulă deposită de cărți și de arte 
ală firmei Lechner, precum și o însemnare a charteloră 
de stată majoră streine, charte de birou și de pârâte din 
cari numita firmă posede ună deposită mare. însemna
rea acâsta de prețuri interesantă pentru fiecare geografă 
turistă și amică ală Chartografiei se dă gratis de firma 
Lechner.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă ; Dr. Anrelă Mureșianu

Bătrâna dormea adâncită, resuflândă lină, în inter
vale regulate. Elă s'apropiă de pată apoi, cu iuțâla săl
batică a unei fiâre, cu acelă instinctă propriu tigriloră 
cari în puterea nopții măsâră depărtările cu esactitate, 
înlocuindă vederea, răpeZi lata sa mână pe gura mătu
șei sale, care începu a geme înăbușită. Cu cealaltă mâ
nă îi strlnse nările. Bătrâna îșl Incleștă brațulă ei re- 
sistătoră și nervosă în ale lui; îlă sgăriă cu unghiile ei 
lungi și ascuțite, dâr elă era puternică și nesimțitoră ca 
ună stejară. Ea se sbuciuma și’șl svârcolea îmbătrâni- 
tulă corpă, cercândă a’șl mișca sărmanele piciâre, mârte 
pentru totdâuna, înăbușindu-se sub strîngerea îngrozitâre 
a omului, care abia se clătina, apăsând’o cu selbăticiă. 
Pâr respirațiunea încetulă cu încetulă i se micșoră, plu- 
mftnile obosite și sdruncinate încetară d’a mai funcționa 
și circulațiunea sângelui se opri. Mânile încleștate se 
desfăcură căZândă lină, și capulă îi alunecă âr pe pe
rină. Ea era mârtă. Maugars după ce a ascultată cu 
urechia, că inima ei bătrână nu mai bătea, se scoborî 
repede pe scară, fără nici ună sgomotă, precum venise. 
Pe femeea lui o află încă totă dormindă. Elă se așeZâ 
ârășl lângă ea și adormi ca ună dobilocă.

Diminâța, pe când elă desfăcea o sticlă cu băutură 
deliciâsă, ea scobora scara dândă alarmă și strigândă:
— Mătușa e mârtă! mătușa e mârtă 1

Maugars la strigătele soției sale nu deveni de locă 
palidă și se mulțămi a’i răspunde: —Te înșeli, Ioanetă, 
pâte că va fi dormindă încă! — Vino de grabă și veZII

Elă se sui la bătrâna. Ea era rece și fără suflare,
— Totuși e adevărată că a murită, Z'se elă. Trebue 

să mergemă la primăriă, spre a-i aduce la cunoștință a- 
câsta întâmplare.

Intr’aceea soția lui plângea cu mâhnire, inundân- 
du-i-se obrajii în șirâe de lacrimi.

*
In Ziua următâre, argintiulă clopoțelă dela biserica 

din apropiere, suna sprintenă de înmormântare. Acâsta 
se întâmplă în una din acele dimineți răcorâse ale tâm- 
nei, în care țăsăturile de paianginl de prin câmpuri și 
grădini, scânteiau și schimbau culori deosebite, la pali
dele raZe ale sârelui.

înmormântările la țâră nu suntă împreunate cu 
niscai stranii prejudiții. Țăranulă e obicinuită cu idea 
morții, și când elă se reîntârce In sînulă pământului i 
se pare ună lucru aprâpe naturală, de a intra ârășl în 
acelă pământă, pe care l’a sfâșiată cu plugulă și cu sapa 
și l’a chinuită timpă atâtă de îndelungată.

Câteva bătrâne cu fețele încrețite, plângeau și tân- 
guiau pe mătușa Maria, care era de etatea loră și pe 
care o cunoscuseră fârte bine și o iubiseră cu gingășiă. 
Bărbații cari steteau la o parte Z'câu : Șl-a trăită vâ 
culă, DumneZeu s’o ierte ! Er unii âmenl invidioși îșl 
țoptâu: Maugars va moșteni acum aveil destulă de fru
mâse.

Incâtă privea mediculă, însărcinată cu cercetarea 
morțiloră, elă aflase fârte naturală, că bătrâna paralitică 
trebuia într’o di să se stingă d’odată fără a se chinui 
multă. Elă credea că mârtea i-a venită din o conges- 
tiune.

După deslegarea răposatei, făcute de cătră ună
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Chirsuîn U bursa da Vieaa
din 8 Aprilie st. n. 1886

Rentă de aură 4’/0 . . . 104 —
Rentă de hârtiă 5°/0 , . 95.50
(mprumutulă căilorfl ferate 

ungare........................152.—
Amortisarea datoriei eăi-

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . .100 25 

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 — 

Amortisarea datoriei căi
lor Ci ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 117.50 

Bonuri rurale ungare . . 105 — 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5 — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt............................105 —
Bonuri cu cl. de sortare 104.70 
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavone . . 104.70 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 100.—
Imorumutulti cu premiu

ung................................. 121 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 12410 
Renta de hărtiă austriacă. 85.40 
Renta de arg. austr. . . 85.50
Renta de aurii austr. . .114 — 
Losurile din 1860 ... 139 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 299.— 
Act. băncel de credită austr. 296.40 
Argintul!! —. — GalbinI

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orI .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 60 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

J&ui'sa de SSucmresci.
Cota oficială dela 28 Martie st. v. 1886.

Cump. vând.
Rema romană (5%). 91— 99—
Renta rom. amort. (5%) 96— 96‘/s

> convert. (6°/0) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit tone, rural (7°/0) 102V, 1031/*

> „ „ (5°/o) ■ 86*|  a 87—
> » urban (7%) . 99— 100—

> (6°/o) ■ 92— 93—
> ' (5%) ■ 82V, 83Va

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

« > » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 13— 14VS-
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

Bancnote românescl .... C.ump. 8.70 Vând. 8.72

Cursulu pieței Brașovîi

din 8 Aprilie st. n. 1886.

Argint românesc .... . . * 8.60 i 8.65
Napoleon-d’orl . . . . . . . > 9.97 » 10 —
Lire turcescl..................... . . » 11.20 > 11.30
Imperiali......................... . . > 10.20 * 10.30
Galbeni............................. . . > 5.86 » 5.90
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— > 101.—

i Ruble RusescI................. . . » 124.— 3 125.Rj
Discontulă . . . . 7—10 ’/o pe ană.

In casa repos. George Boamben, ulița funan- 
loru Nr. 233 este de închiriata dela Sf+ Mihaiu

Cuartim din I-muln etagiu 
constândă: din 1 Salonă și 1 odaie cătră uliță, 2 odăi cătră curte, 
bucătăria separată, podii și pivniță.

InformațiunI în Strada Teatrului Nr. 96. 3—3

$visă d-lorii abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită 4>arulh nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

ss

!•

Wr-956,S8?--' ^ublicațiune.
Conformă disposițiuniloru §-lui 16 alu art. de lege 44 din 1883 

se aduce la cunoscință publică cumcă listele asupra măsurărei dărei pen
tru 1886 conținândă 1) darea de pământii; 2) darea de case: 3J darea de 
câștigă de clasa I. și II-a suntu depuse la oficiolatulă orășenescă de dare 
spre a le pută vedea fie-care dela 12 până inclusive în 19 Aprilti 
a- C. înainte de prânzii dela 9—12 și după prânzii dela 3—5 6re.

In contra cuoteloră de dare stabilite în aceste conspecte păte face 
recursă la comisiunea administrativă:

a) In decursă de 15 <Ș.ile ’• c- pănă la 27 Aprile a. c. inclusive 
acei contribuabili, cari în anulă trecută au fostă deja supuși uneia din 
speciile amintite de dare.

b) Acei contribuabili însă, cari pentru anulă 1886 suntă pentru 
prima dată supuși uneia din speciile amintite de dare, și anume în de
cursă de 15 (jile, începându cu (jiua inducerei datorinței loră de dare 
în colele de plătire.

Recursele în contra măsurărei dârei suntu a se așterne prima
rului orășenescă, respective magistratului orășenescă.

Recursele așternute după terminele amintite să respingă!
In fine să provăcă toți contribuabilii ca spre scopulă înscrierei 

dărei, să se presenteze cu călele loră de plătire la subscrisulă oficiolată 
de dare fără amânare.

Brașovă, în 8 Aprile 1886.

Oficiolatulti orășeneseti de dare.

CANCEI.ARIA NEGR UTIU
m GheHa.-Szamosujvar

17 20

„AMICULU FAMILIEI. “ Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și 16-a 4*  a lunei în numer- 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, roman uri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențificl, a măi 
nunte de instrucțiune și di st r acțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregu e 4 fi. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANO.“ Revistă bisericâscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 2s/< —31/* căle; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbătorl și diverse oca- 
siunl, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fi. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—îs Abonații voră primi unele premii de valăre și’șl voră pute procura cu prețuri fărte reduse t6te opurile din edițiunea nâstră. —î— 
GOLECTANTII PRIMESGU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.*

ZZZZZ Toții acolo an apărutii și se află de vândare: ~
Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulă la t6te 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|IT. 

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

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr. Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere invederită 
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulă fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă 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. Prețulă 30 cr. 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr. 
de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. Hermană și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scdlele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 cr. Pe tul an tu lă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiunl, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrâsa sâu 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 su61ă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulă 1 fi. 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 fi., — legate 9 fl., 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 ic6ne frumdse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fi; WO esemplare 5 fl. v. a.

Visul ă prea sântei vergure Maria a Născăfdrei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumâse. Cu mai multe ic6ne fru- 
m6se. Prețulă unui esemplară trimisă franco e W cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

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

1885 în limba

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună vo-

Ifigenia
Branda său Nunta fatală.

Elă trebue să se însă re. Novelă de Maria Schwartz,

în Tau- 
Schițe din 
traducere

I
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Tipografia ALEXI Brașovă.


