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Nou abonamentu
la

„ G-azeta Transilvaniei".
Cu I Aprilie 1886 st. v., s’au începută unii nou 

abouauieiată, Ia care învitămu pe toți onorați! amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretnlă Abonamentului:
Pentru Austro-Uugaria :

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

Pentru România' și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloru de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulu.

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

Administrațiunea.

ț)ice „Ellenzăk“ că, „cu tătă tirănia ma
ghiară, tinerimea română universitară, dăcă ab- 
solvăză, se duce’n România, unde este primită 
cu brațele deschise. “

Fărte bine, „Ellenzăk“ a greșită numai că 
a (jisă „cu tătă tirănia,“ în locă să (jică în urma 
iirăniei. Ciudată argumentare a <jice5 c& liber
tatea de cultură română în statulă ungară se 
manifestă prin aceea că tinerii noștri nici n’ab- 
solvâză bine, și fugă din țâră. Nu cumva fngu 
de libertatea de cultură ? Nu cumva își lasă 
aici în țâră posturile și folăsele de care se putâu 
jucura în puterea culturei loră românesc! ca 
să devină muritori de făme pe stradele Bucu- 
resciloră ?

Naivitatea celoră dela EUenzâk“ mai că’ntre- 
ce și râua loră credință. In totă casulă 
ea ne scutesce d’a ne mai da silința să arătăm ă 
absurditatea celoră susținute de ei.

Curiăsă ideă mai au șoviniștii clușieni des
pre ceea ce se numesce libertatea de cultură 
românăscă. Sunteți liberi — ne (jiciî ei — nu
mai să faceți ce vă ceremă iioi: în cameră să 
vorbiți unguresce; cu autoritățile asemenea, ca 
să vă ’nțelâgă; cu fișpanulă și cu solgăbirăulă 
ar fi ună sacrilegiu a vorbi altfelă decâtă un
guresce ; în scâlă trebue să ’nvățațl unguresce, 
sciințele suntă lucru secundară, limba statului e 
ce e; la univesitate apoi nici vorbă să grăiți 
altfelu decâtă unguresce; ori ce ați face în viăța 
publică și socială, dăcă dați de ună Maghiară, 
în limba lui trebue să’i faceți temenele; chiar și 
numele să cade să vi-lă schimbați pe unguriă, 
ca să dovediți că sunteți vrednici de patrioții 
ce voră să vă fericâscă cu catechismulă loră 
ungurescă.

Dăcă amă continua însă cu câte ne ceră ei 
n’am mai sfârși. Și acăsta o numescă ei liber
tate de cultură românăscă!

Dăcă ar fi să-i afurisimă, le-amă epee: Să 
vă dea Dumnedeu libertatea de cultură ce o 
avemă noi!

Brașovu 5 Aprilie 1886.
Amu cj-isu. în numărulu de erî, că vomă 

răspunde și la espectorările lui „Ellenzâk“ asu
pra (Jiareloră române și a cărturarilor!! noștri, 
cari trecu în România.

Ce privesce foile române, e lucru consta
tată că ele numai atunci ar avea aprobarea șo- 
viniștiloră din Clușiu, când s’ar străforma în 
Monitdre unguresci și când, în locă d’a se in
teresa de traiulă și desvoltarea poporului română, 
ară reproduce discursurile celoră dela „Kultur- 
egylet“ și ară glorifica faptele nentrecuțiloră ad
ministratori și guvernatori unguri din acâstă țâră.

Că nu pâte să fiă așa, acăsta nu e vina 
năstră. Dâcă organele nfistre represintă viăța și 
aspirațiunile naționale ale numerosului poporă 
română din acestă stată, acăsta se’ntemplă cu 
totulă contrară nisuințeloră seculare și dorințe- 
loră actuale ale elementului maghiară dela pu
tere. Dăcă, cu tâtă asuprirea, s’a manifestată în 
sînulă poporului de aci o viăță națională de sine 
stătătăre; dăcă s’a desvoltată, mai multă pe fu
rișă chiar și o sciință și o cultură națională ro
mână, care, după propria afirmare a făiei clu- 
șiane, amă fostă în stare să o transplântămă 
chiar și în statulă română vecină, atunci de si
gură, că acăsta nu s’a întâmplată decâtă numai 
cu concursulă negativă, ală Maghiariloră; adecă 
ei, vrendă a suprima viăța năstră românăscă, au 
provocată cu atâtă mai mare resistență și i-au oță- 
lită astfelă cu atâtă mai multă rădăcinile.

Acesta este singurulă merită ală Maghia
riloră, dăcă merită se păte numi ca, vrendă să-i 
faci cuiva rău, să-lă aduci pe calea cea mân- 
tuitâre.

Să ne ’nțelegemă dăr! Sciința și cultura 
românăscă, de care ne bucurămă adi, noi cei 
de aici, nu este decâtă ună producții ală forței 
elementare a gintei năstre, ajutată de nisce îm
prejurări independente de voința și de nisuințele 
Maghiariloră. Tăte instituțiunile năstre de cul
tură din suta din urmă amă trebuită să ni-le 
câștigămă prin luptă cu maghiarismulă. Și 
dăcă noi dămă adi Academiei române mem
bri învățați, la acăsta legile unguresci suntă așa 
de nevinovate, cum suntemu noi de nevinovați, 
că d-lă Hunfalvy este adi o stea strălucităre pe 
firmamentulă Academiei unguresci, cu deosebire 
numai că, pe când membri noștri româDi în 
Academia română nu calumniază cu nimică pe 
poporulă maghiară, pe atunci d-lă Hunfalvy îșl 
bate jocă de noi și de istoria năstră în Acade
mia maghiară.

Rusia și peninsula balcanică
O telegramă din Petersburgă dela 14 Apri

lie, adresată (jiarului „Neue freie Presse,“ comu
nică următărele:

Soirea despre o întrevedere între Țarulă și Sulta- 
nulă a fostă publicată de „Petersburger Zeitung.» Deși 
nu s’a confirmată încă acâstă scire, totuși e sigură, că 
întrevederea ar fi bine primită de Rusia. Consternațiu- 
nea foiloră rusescî este cea mai bună dovadă, că gu- 
vernulă a renunțată celă puțină pentru momentă la idea 
unei intervențiunl militare în Bulgaria, și de aceea se 
pare firescă lucru, că Rusia caută să iâsă din labirintulă 
cestiunei bulgare apropiându-se de Părtă. Scopulă finală 
ală acestei acțiuni va fi de sigură înlăturarea prințului 
Alecsandru. Foile rusescî nu’și în fățișâză nicidecum celă 
mai apropiată viitoră cu culori atâtă de negre. Că în 
fruntea cabinetului englesă stă Gladstone său altulă, e 
lucru indiferentă, deărece Anglia va fi prea multă ocu
pată cu cestiuni interne, decâtă ca să pătă esercita o 
influință hotărîtăre asupra situațiunei internaționale.

Cu privire la Austria, Rusia nu crede că trebue 
să fiă cu deosebire îngrijată, deși nu e împărtășită pă
rerea făiei din Moscva «Sowremmennyja Jsvesti", care 
scrie în tonă aspru următărele:

„Austria niciodată nu va cuteza să ’și rădice sabia 
contra Rusiei, de testamentulă lui Metternich își aduce 
aminte și scie, că răsboiulă cu Rusia ar fi ăra ei cea 
din urmă. Austria va ceda în tăte și va consimți la tăte, 
îndată ce pretențiunile i se voră face cu hotărîre și îi 
va lăsa alegerea între pace și răsboiu. Greciei i se va 
promite în momentulă potrivită celă mai puternică spri
jină pentru pretențiunile sale teritoriale, în casă când 
cestiunea bulgară se va desvolta totă mai multă în de- 
savantagiulă Rusiei".

SOIRILE DILEI.
„Epoca" spune, că consiliulă de miniștri a revo

cată decretulă de espulsare a d-lui TVecufae Ciur cu (ta- 
tălă.) D. Ferichide, ministrulă afaceriloră streine, a 
notificată acăsta d-lui Mavrogheni, ambasadorulă română 
la Viena. Asemenea decretulă de espulsare a d-lui Cor- 
neanu s’a retrasă și d-sa s’a și reîntorsă în Bucuresci.

—x—
»Ellenzâk« dela 14 Aprilie scrie următărele: »Ro- 

setti a murită și «Românulă» vrea să serbeze aniver
sarea morții lui, și mare lucru va fi în Bucuresci la 
20 Aprilie. Bine și facă. Rosetti a fostă omă destulă 
de mare pentru România. Dăr elă a murită săracă, prea 
săracă. Ar fi trebuită să-lă sprijinăscă Românii pe când 
încă trăia, acum nu’i folosesce nimică săracului hârtia 
luxăsă a >Românului.» Hei! alți âmenl amă avută noi, 
dăr nu i-amă lăsată fără ajutoră.» —Scie jupânulă „El- 
lenzăk,» că Rosetti a refusată ajutorulă ce i-lă votase 
parlamentulă română? Rosetti n’a servită țării sale pen
tru bani. Asta o facă numai »patrioții*  kulturegyletistl, 
cari se uită cu jindă la cei câțiva fiorini adunați. Ro
setti n’a fostă patriotă pentru pântece. Să’i fi fostă ru
șine lui «Elienzek*  a vorbi astfelă de flăcurl, celă pu
țină din respectă cătră omenii mari unguri.

—x—
A mai „pricopsită» ministrulă Trefort pe preoții 

gr. or. Teodoră Simocu cu 80 fl. și lână Buzea cu 50 
fl. Acum își potă umplă pântecele cu ouă roșii. Ore 
totă așa a făcută și Mântuitorulă nostru? Slabi a- 
posioll!

—x—
In »Ellenzăk« dela 13 Aprilie cetimă: „Bravulă vi- 

ceșpană ală comit. Ternavei mici, Dominik Gali, apără 
în filele trecute în Elisabetopole și cercetă cancelaria și 
cassa magistratului. In urma acăsta doi funcționari în
semnați și-au și îmânată cererile de pensionare, âr toți 
ceilalți funcționari, afară de protonotară, fură suspendați 
din posturile loră. Prin urmare, într’o singură cji Eli
sabetopole s’a văzută răpită, său mai bine (jisă liberată 
de primară, de căpitană orășenescă, de consilieri, de 
casieră, de comptabilă și de toți ceilalți, cari pănă acum 
au administrată afacerile orașului.*  Gausa se dice că 
ar fi defraudarea ce se urmăză de vr’o 10—15 ani 
încăce.

— x—
0 fâiă maghiară spune, că Ungurii din Parisii 

și-au petrecută unguresce. Au mâncată și au beută 
bine, așa cum sciu ei, unguresce, și la sfârșită au dan- 
țată ună ciardașă bubuitoră, de stetâu Francezii cu 
gura căscată. — Și noi o credemă asta. Negreșită că 
vr’o fâiă beletristică are să spună de ce Francezii au 
căscată gura.

—x—_ s
Tergulă anualii din Maiu începe în Sibiiu, și a- 

nume: la 20 Aprilie celă de oi, la 28 Aprilie celă de 
vite și de cai, la 3 Maiu târgulă anuală principală.

S’a supărată .Ellenzâk," că guvernulă serbescă 
n’a decorații pe nici ună membru ală «Crucei roșie» 
maghiare, căre cu ocasiunea răsboiului sârbo-bulgară a 
făcută mari servicie Serbiloră răniți. „Ore în ce stămă 
noi îndărăptulă Româniloră, cari fură decorați? Dăr ne 
înșelămăl Totuși a fostă decorată ună membju ală 
„Crucei roșie» maghiare cu «Crucea de merită*,  care 
să dă servitoriloră emeritațl dela oficii. £tă, cum suntă 
recompensate simpatiile și serviciile năstre pentru Sârbi. 
Dăr las’că va veni vremea, când vecinii noștri voră fi 
avisați la ajutorulă nostru, atunci însă «fevge satana 1“ 

—x—
Poliția din Pesta s’a sporită cu 50 de polițiști, 

cari să supravegheze a opri orice încercare de sinu
cidere.

—x—
Conferința d-lui prof. I. Socaci, ținută Joi săra 

despre socialismă, a fostă forte interesantă. D-sa a por
nită dela isvorulă socialismului. A arătată împărțirea so
cialismului după mijlăcele de care se folosescă la ajun
gerea scopului, organisarea și internaționalisarea lui. 
Resultatulă e că socialismulă se întăresce mereu.
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Amintita adunare s’a ținută sub presidiulă protopo
pului tractuală, a m. on. d-nă Simeonă Tamasiu, carele, 
de când i s’a încredințată conducerea acestui protopo- 
piată, prin tactulă și înțelepciunea manifestată în tăte lu
crările sale precum și prin zelulă său celă neobosită, a 
documentată că numai binele bisericei și a scălei și peste 
totă rădicarea multă cercatei năstre națiuni îi zace la 
inimă. Dăr ce să mă încercă eu a documenta acăsta 
prin vorbe, când avemă argumente vedite, fapte îndepli
nite. — Acolo e biserica din Nevrincea, carea sub dom- 
nialui s’a terminată, scălele din Nevrincea și Valea-lungă, 
cari sub conducerea d-lui s’au edificată, fondulă protopo- 
pescu tractuală, fundată totă la inițiativa d-Iui, din con- 
tribuirile anuali a preoțiloră tractuall, cu menirea de a 
ajutora scălele confesionale din tractă, fiă cu cărți sco
lastice pentru elevii lipsiți de mijlăce, fiă și cu alte rec- 
visite de scălă.

Numitulă d-nă protopopă, Simeonă Tămașiu, des- 
chidândă adunarea prin o cuvântare, pre câtă de inte
resantă, pre atâtă și de bine simțită, accentuăză între 
altele necesitatea precum și folosulă ținerei atâtoră adu
nări și cu deosebire astădî, într’ună timpă atâtă de greu 
pentru preotulă română. Arată mai departe, câtă suntă 
de folosităre astfelă de adunări din punctulă de vedere 
ală promovărei întereseloră bisericescl și scolastice.

După acestea D-Iă Protopopă trece și arată cum 
spoiela timpului modernă — de-a nu cunăsce nici lege 
nici Dumnedeu — și râu botezata civilisațiune a începută 
ici, colea a încolți și în poporulă nostru, — dovadă re- 
cirea și nepăsarea multora din poporă față de biserică 
și aședămintele sânte pentru aceea recomandă tare și 
pune la inima preoțiloră, ca cu zelă neobosită, energia 
și abnegațiune să nu înceteze de-a predica și vesti ne
întreruptă poporului cuvântulă lui Dumnedeu, arătân- 
du-le în totă golătatea loră urmările rele și stricăciâse 
a-le necredinței și povârnișulă periculosă pe care au 
apucată.

Trecându-se la ordinea Z’leb între altele se per- 
tractâză causa convictului, ce este de a se înființa în 
Lugoșă pentru întreținerea tinerimei scolastice. Și adecă, 
n urmarea intimatului episcopescă, se publică decisiunea 
înaltului ministru de culte și instrucțiune, prin carele nu 
aprobă, ca din congrua preoțiloră bănățeni să se pătă 
subtrage câte ună percentă dela sută pe sâma înfiin- 
țândului convictă. Der maioritatea absolută a preoțiloră 
tractuall cu mâhnire ia spre sciință acâsta decisiune ne- 
drâptă a ministrului și hotăresce totodată, ca contribui- 
rile pentru convictă să se facă pe viitoră nu pe calea 
perceploratului — după cum să ceruse dela ministru 
— ci pe calea oficiului protopopescă.

Gratulămă din inimă preoțimei gr. cat. din tractulu 
Lugoșului pentru salutara decisiune, aduse în meritulă 
acestei cause de interesă națională și nu ne îndoimă, că 
esemplulă d-loră va fi imitată și de cealaltă preoțime 
diecesană. înainte numai cu D-deu și încredere în pro- 
priele năstre puteri și, mai curândă de ce sperămă, 
vomă ajunge la portulă dorită!! Primiți etc.

_________ —Elă.—

Poesiile lui M. Zamfirescu și A. Siliieanu.
(Conferință la Ateneu.)

(Urmare.)

Curentulă și modulă de a vedea în sensulă pesi 
mismului, era fatală să vie și în țâra nâstră întărită aci 
prin tristeță, nota caracteristică a simțirei poporului ro
mână. Decă te duci și la munte și prin părțile unde

Duminecă în 6 (18) Aprilie, la 11 6re a. m. va 
țină d. Senatorii comunală Oscar Alesius, în sala gim- 
nasiului evangelică de aici, o prelegere asupra sărăcimei 
din Brașovă și a ajutorărei ei. VeDitulă prelegerei este 
destinată în folosulă reuniunei pentru crescerea copiiloră 
săraci. Prețulă întrărei 40 cr.

—x—
Astă sără, Sâmbătă, se va juca la teatrulă germană, 

în beneficiulă regisorului și actorului Leo Wurm, „Von 
Stufe zu Stufe,« piesă poporală cu cântece în 5 tablouri 
de Hugo Muller.

—x—
Iată programa lucrăriloră congresului corpului di

dacticii din România, în sesiunea din BucurescI, în fi
lele de 7, 8 și 9 Aprilie : Luni, 7 Aprilie, orele 12 din 
Zi, d-nulă profesoră Al. Or&scu, președintele societății 
.Corpulă didactică", va deschide congresulă. Se voră 
face comunicări și propuneri. D. prof. C. O Dobrescu, 
în numele comisiunei permanente a congresului, va ex
pune în resumată lucrările congreseloră trecute și va 
pune în vederea congresului conclusiunile memoriiloră 
presintate. După aceeâ se va începe imediată desbate- 
rea asupra cestiunei următbre: Organisarea învețămentu- 
lui primarii urbană. Acăstă discuțiune se va urma și în 
cele două ședințe următăre. Ședințele congresului se țină 
în sala Orfeu, str. Știrbei-Vodă. Lojile și tribunele sunt 
la disposițiunea publicului.

De pe valea Begei, la 8 Aprilie 1886.
(O adunare protopopâsca). Onorate d-le Redactoră ! 

Biserica și scâla suntă mediulă fără de care o națiune 
prospera și înflori nu p6te.

Biserica a fostă și este o cetate apărătore a națio
nalității năstre și a odorului celui mai scumpă și mai 
sântă de pe acăstă lume — a dulcei nâstre limbe ro
mânesc!.

Scăla este »care face pe omă“ după cum cjice Ju- 
les Simon. Ea a fostă, este și va fi, care astădî, ca și 
odiniâră, ne dă ămenii noștri de bine, cari lucră, asudă, 
ostenescă în acăstă frumăsă țără — lăsată nouă moște
nire din moși de strămoși — pentru apărarea și recâș- 
tigarea drepturiloră nâstre sfinte.

Scăla este mai departe, care ne face să străbatemă 
intunereculă și să cunăscemă adevărulă și dreptatea. 
Scăla ne dă arma prin care putemă scăpa de întunerecă 
și miseriă.

De aceea ori și ce întocmire, ori și ce așezăminte 
promovătăre de binele și prosperarea bisericei și scălei 
năstre naționale nu potă, decâtă să fiă întâmpinate cu 
bucuriă și entusiasmă și cu mare satisfacțiune din partea 
orî și cărui Română, cu trupă și sufletă.

Instituirea adunăriloră protopopescl în biserica năs- 
tră nu putemă să le privimă, decâtă de nisce mijlăce 
promovătăre de binele și înflorirea bisericei și a scăle- 
loră năstre naționale, cari singure suntă în stare de a 
ne rădica neamulă nostru la mărire.

Fiă-ml permisă, d-le Redactoră, a Vă descrie în câ
teva liniamente decursulă unei adunări protopopescl. E 
vorba de adunarea preoțimei gr. cat. din tractulă proto- 
popescă ală Lugrșului. Adunarea s’a ținută la 31 Mar 
tie a. c. în comuna Balințiu. — Cu bucuriă am putută 
constata în acăstă di, că la majoritatea absolută a preo
țimei acestui tracta — pentru că vedl bine tătă pădurea 
își are și câte o uscătură — ’i zace adâncă la inimă 
înaintarea națiunei sale, fiindă gata din puținul ă ce are 
a sacrifica cu plăcere și fără șovăire o părticea și pe 
altarula ei.

radele spoelei n’au putută să pătrundă în obiceiurile 
țăranului Română, audl ciobanulă cântândă din buciumă 
doiosă.... așa de doiosă că rămâi ceasuri întregi ascul- 
tândă și pe urmă te duci cu cugetarea departe.... de
parte de aceste lumi, treci peste hotarele loră și dăcă 
vre-ună câne nu te-ar deștepta lătrândă ori apucându-te 
de picioră, cine scie câtă ai rămâne dusă pe gânduri 
ascultândă cum cântă baciulă.

Din co^uză de osă 
Ce sună frumosă, 
Din cobuză de socă 
Ce sună cu focă!

Și în poesiile poporale acestă spirită e răspândii ă 
câtă se pote de multă. Doina, care este cântulă de 
predilecția ală țăraniloră noștri, conține melancolia, în
tristarea și țăranulă ne spune:

Doină Z>că, doină șoptescă 
Totă cu doină viețuescă.

Conferențiarulă alege Miorița, una din cele mai 
frumâse de-ale năstre poesii poporale, ca să o cităscă și 
să explice printr’însa caracterulă tuturoră bucățiloră din 
marea nâstră avuțiă națională. In răspvnsulă baciului 
vedemă nepăsarea, resemnarea față cu mârtea și ca- 
racterulă bună și blândă ală Românului pănă la pra- 
gulă locuinței vecinice, când Zice:

fir tu de omoră 
Să nu le spui loră!

Chiar murindă elă nu vrea să întristeze pe ni
meni !

Mulțl au condamnată acestă caracteră ală Româ
nului, Zicendă că pentru aceea a suferită atâta și sufere 
să se supue celui dintâiu parvenită, care prin intrigă și 
minciună a ajunsă să-lă înșale. Der să nu uite aceea 
că, dăcă saculă se umple, decă ajunge cuțitulă la osă, 
șcie să’șl răsbune. întrebe pe Unguri, întrebe pe Turci 
și pe alții!... La noi, la Români, sentimentulă răsboinică 
și patriotică nu e în contrazicere cu sentimentulă uma
nității. Și poeții din epoca, așa Zisă, eroică, ce suntă 
mai numai patrioțl, și ei au produsă Sila, Pohod na, 
Si bir, Anulă 1840, și altele.

Prin urmare, ce aducă Sihleanu și Zamfirescu nu 
e o ideă nouă, ci ună simțimântă caracteristică poporu- 
ui din care facă parte și ună soiu de gândiri cu care 
urnea s’a nutrită vr’ună seculă în străinătate și care la 

noi a venită mai târZiu. Ceea ce formăză meritulă a- 
cestoră poeți nu e der noutatea felului de a gândi, ci 
gradulă pănă unde s’au urcată ei relativă cu producțiile 
românesc!.
\ După aceste considerațiun! oratorulă citesce Ciș- 
megiulă lui Sihleanu și două satire ale lui Zamfirescu: 
Balada Dracului și Balada nebunului. Apoi 
centru a da ună asemplu de impresia ce’ț! lasă o poesiă 
de-a lui Zamfirescu, citesce Cânteculă nebunului:

Spune’m! cine trece 
Printre nâptea rece, 
Când suspină morții 
Pe de-asupra porții 

Dela cimitiră.
Ca să dea și ună esemplu din Sihleanu recită câ

teva versuri d’ale piesei »Strigoiulă.<
Conferențiarulă termină, răspunZăndă celoră cari 

acusă pe acești doi poeți că suntă prea esagerați, prea 
te pătrunde întristarea loră, și facă să sbăre ilusiunile, 
printr’ună sonetă ală lui Zamfirescu.
(România) Gheorghe dela Plevna.

FOILETONU.

Călătoria lui Stauley prin Africa centrală.
Introducere.

Din timpurile cele mai vechi și pănă în clilele nostre 
popârele cultivate și-au dată t6te silințele, ca să studieze 
câtă se p6te mai cu temeiu pămentulu, acestă globă pe 
care locuimă. Se înțelege, că ună astfelă de studiu se 
pote face numai cu încetulă și este împreunată cu felă 
de felă de greutăți și periculc.

O mulțime de omeni curagioși și-au pusă în peri- 
culă, și-au jertfită chiar viața pentru cercetarea regiu- 
niloră dela polulă nordică, și totuși aceste ținuturi nu 
suntă pe deplină cunoscute. Ținta principală a călă- 
toriloră, despre cari e vorba, polulu nordică însuși, de 
bună semă va ave să mai aștepte încă multă vreme, 
pănă când va isbuti să străbată cinc-va la elă.

Totă asemenea o cetă întregă de bărbați curagioși 
și-au îndreptată privirile spre misteriosulă continentă 
ală Africei, au nesocotită ori-ce greutăți, au înfruntată o 
mulțime de periculc, și acum, de-o bucată de vreme în- 
coce, multe din locurile gole de pe hărțile acestui con
tinentă uriașă s’au acoperită cu acele colori, linii și 
puncte, cari însemnăză granițe, rîuri, munți și localități. 
Din ană în ană geografia acestei părți de pămentă s’a 
îmbogățită în modulă celă mai îmbucurătoră. Câtă de 
multă însă a mai rămasă de făcută, câte taine suntă 
încă de descoperită! . . .

De ore-ce tocmai ceea-ce nu ni se dă numai așa 

de-a gata, escită mai multă interesulă nostru, de aceea 
cu deosebire Africa a fostă în timpulă mai nou mag- 
netulă, care a atrasă atențiunea unui însemnată nu
mără de călători renumiți. încetulă cu încetulă, după 
ce au învinsă o mulțime de greutăți din cele mai mari, 
au putută să pătrundă acești bărbați meritați totă mai 
adencă în continentulă, despre care e vorba, s’au apro
piată din di în di totă mai multă de ținuturile din 
mijloculă lui.

De bună semă cetitoriloră acestoră renduri nu 
le suntă necunoste numele celoră mai de căpetenia din 
acești eroi, de bună semă au audită și au cetită des
pre ună Barth, Vogel, Cailliă, Rolilfs, Livingstone, 
Grant, Speke, Baker, Schweinfurth, Cameron etc. Toți 
acești bărbați și împreună cu ei încă mulți alții au 
jertfită avere și sânge, viața și sănătatea pentru stu- 
diarea misteriosului continentă. Loră nu le-a păsată 
nici de climă, nici do sălbatici, nici de animale răpi- 
tore, și nu puțini din ei și-au plătită cu viața cutezanța 
și zelulă loră pentru sciință.

„Der ore,“ va întreba vre unulă din cetitorii aces
toră renduri, „de ce facă ei lucrulă acesta? Ce lipsă 
avemă de studiulă unoră țări, în care nu se va duce 
nici unulă din noi și în care pâte nu va locui nici 
odată vre-ună Europenă?"

Ilă facă, pentru ca să-și stempere setea de sci
ință și peste totă să îmbogățescă cunoscințele omeni- 
mei. Ilă facă, pentru ca să deschidă continentului 
nostru căi nouă de comerciu, prin care se potă trage 
folâse însemnate. Ilă facă în fine — și de bună semă 
acesta nu este punctulă celă mai neînsemnată — pen

tru ca să lățescă lumina și năravurile bune și în acele 
părți rămase în întunerecă vreme atâtă de îndelungată.

Nu suntă aceste lucruri nobile, înalte, care merită 
sprijinulă ori cărui omă adevărată? Și nu suntă de 
condamnată aceia, cari dau din umeri cu nepăsare, 
când audă vorbindu-se despre vrednicii bărbați, cari se 
espună pentru nisce scopuri așa de sfinte ? . . .

Onâre și recunoștință vicinică li se cuvine aces
toră adevărată eroi! —

Mulți âmenl au despre Africa o ideă cu totului 
totă falsă. Ei credă, că acăstă parte de pămentă este 
alcătuită mai numai din țări pustii, neroditore, în care 
Europenii nu potă pătrunde în nici ună chipă.

In realitate este cu totută altfelă. Multe din ți
nuturile uriașului continentă au o climă cu multă mai 
temperată, decâtă cum ar pute aștepta cineva, avendă 
în vedere posiția loră geografică. Ele suntă roditoro, 
bogate de rîuri și lacuri, și peste totă de o frumseță 
deosebită.

Ce e dreptă suntă și multe locuri de acelea, în 
care Europenulă n’are ce căuta, locuri, care nu suntă 
altceva, decâtă pustiuri fără margini acoperite cu nisipă 
seu ținuturi mlăștinâse, în care numai nisce seminții săl
batice de Negri suntă în stare a duce o viață din cele 
mai amărîte.

Aprope nici unulă din bărbații, cari și-au îndrep
tată pașii spre continentulă africană, nu s’a distinsă prin 
curagiulă și succesele loră ca eroulă acestei scrieri: 
Henry M. Stanley*).

*) Cetesco! Stenii.
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Raporttt polițienesc^.
Cu ocasiunea conscripției din urmă a poporului din 

Brașovă s’a negligeată a se face ună așa numită >Re- 
gistru de familiă/ ale cărui avantage nu suntă de pu
țină importanță. Spre a umple golulă simțitorii pentru 
autortiatea polițienâscă, șî-a luată asupră-șl căpitănatulil 
orașului acâstă sarcină, deși e convinsă, că lucrarea a- 
câsta, care cu ocasiunea conscripții poporului putea se 
fiă săvârșită în vr’o câteva luni, va dura mai mulțl ani-

In acestă registru de familii se voră țină în evidență, 
după familii, toți indivizii stăruitori în Brașovă, așa dâră po- 
porațiunea permanentă a Brașovului, în care suntă repre- 
sentate familiele. Cartea familiară se fiă o carte-călăuză, 
care să dea infoi mațiun! la momenlă și esacte asupra re- 
lațiuniloră însemnate personale, mai cu sâmă asupra 
cestiunii stăruinței, atâtă de importantă pentru Brașovă; 
ună avantagiu, care nu numai cu privire la publică, ci 
și la oficiulă polițienescă, care într’ună ană are să dea 
sute și sute de informațiunl asupra diferiteloră persâne, 
este de mare însemnătate; ună avantagiu nu mică față 
de legea stăruinței, care este compusă într’ună spirită de 
totă liberală, pentru comuna Brașovului, lăsândă la o 
parte greutățile materiale și alte neplăcute consecințe ce 
are ca urmare.

Nesiguranța averii, care insuflă mare grijă — ne 
provocămă numai la repețitele furturi prin spargere, din 
luna Martie a. c. — au dovedită destulă de clară drep
tatea acelei păreri, că reorganisarea poliției, prin sporirea 
polițiștiloră, prin crearea de expositurî (secții) etc., e o 
necesitate ce trebue realisată fârte răpede.

O polițiă capabilă este pentru Brașovă tocmai așa 
de necesară, ca și o apă bună de băută și după cum 
provederea cu acâsta totă atâtă de puțină se pâte amâna, 
pănă ce tifusulă și alte epidemii au secerată o parte din 
poporațiune, totă atâtă de puțină este cu cale d’a în- 
târdia cu reorganisarea unei poliții, aflată de lipsă, pănă 
ce nesiguranța persânei și a averii, cu ună cuvântă stări 
rele polițienesc!, au provocată numerâse jertfe. Rapor
turile stau astfelă, că nu mai este de lipsă a întreba, 
ne trebue o apă mai bună de băută, este de lipsă de a 
îmulți polițiștii? ci tdtă încordarea cugetării are să se 
concentreze asupra cestiunii: Cum să câștigămă banii 
pentru cele neapărată de lipsă?

Cu acâstă ocasiune nu putemă să nu ne gândimă 
încă la o împrejurare rea, care s’a observată fârte multă 
după furtulă cu spargere întâmplată în institutulă de 
pensii locală, adecă lipsa totală de detectivi (agenți po
lițienesc! secreți) capabili și instruiți, de organe poliție- 
nesci de cari cu greu te poți lipsi la ună furtă, cum a 
fostă celă amintită, căci polițiștii uniformați ce stau la 
disposițiune se înțelege de sine că nu suntă destoinici 
de o astfelă de problemă pentru eruarea ăstorfelă de 
făptuitori.

Și excesulă sângerosă ală beției întâmplaLă la Dârste 
a dată destulă dovadă câtă e de necorăspuntjătoră a 
lăsa pe cetățenii din locurile din afară de Brașovă fără 
orice scută și controla polițienescă, și necesitatea înfiin
țării unui despărțământă de polițiă călăreță, după cum 
a fostă propusă de căpitănatulă orașului, e motivată cu 
putere. Pentru înlăturarea releloră din punctulă de ve
dere ală poliției sanitare ce să află în suburbii, a luată 
căpitănia orașului deja în anulă trecută disposițiunea, ca 
în tâte suburbiile să se construeze latrine, și singuraticele 
vecinătăți să porte grijă de căratulă gunoiului ca șiînă- 
untrulă orașului. Terminulă fixată pentru acâsta, la 
cererea suburbiului Șcheiu, cu considerare la iarna deja 
înaintată, a fostă prelungită și avemă speranță că cu 

încetulă și relele stări antisanitare din suburbii voră 
avâ ună sfîrșită. Se înțelege că disposițiunile aceste 
făcute anume pentru Șcheiu, unde e cea mai mare 
necurățeniă și unde amenință pericululă celă mai 
mare la isbucnirea de epidemii, suntă cam greu de 
pusă în esecutare, căci, ântâiă, poporațiunea din Șcheiu 
e atâtă de săracă, încâtă abia se potă suporta spesele 
pentru măsurile amintite mai susă, și, ală doilea, greutăți 
aprâpe de neînvinsă se opună unui strictă controlă cu 
privire la punctuala loră esecutare.

In interesulă comună ar fi deci împeriosă ca, pre
cum în alte orașe mari se îngrijesce din partea co
munei orășănesci precum curățirea stradeloră așa și că
rarea gunoiului și măturatulă din tâte casele orașului și 
suburbiiloră, se fiă acoperite spesele pe calea aruncului 
comunală. De sigură că avantagiulă obținută în direc
țiune sanitară îi cade bine întregei poporațiuni.

Problema cea mai recentă, ce șl-a pus’o că
pitănia orașului, este reorganisațiunea vecinătățiloră. 
Căci din ordinea vechiă de vecinătate, care cu 
organisațiunea și constituțiunea ei a fostă odată o in- 
stiluțiune binecuvântată, a rămasă numai numele, veci
nătatea de adl este o instituțiune aparentă fără organi- 
sațiune, fără cuprinsă, fără putere de viâță, și deci tre
bue necondiționată să i se pună capătă. Trăsurile prin
cipale ale acestei reorganisațiuni ar fi cam următârele:

Capii vecinătățiloră suntă organe oficiale orășenesc!, 
aleși de singuraticele vecinătăți, subordinați căpitănie 
orașului și plătiți de comună, cu ună cercă de activitate 
precisată și anume organe informătâre în tâte raportu 
rile personale ale membriloră din vecinătate cu îndato
rirea de a ține în evidență pe aceia și totdeodată de a 
purta ună birou statistică în mică; tatălă de vecini e 
obligată d’a aduce la cunoscința autorității dorințele și 
plângerile vecinătății sale, contravențiunile sanitare, în 
generală tâte relele polițienescl și e totdeodată organă exe
cutivă ală disposițiuniloră luate de căpitănia orașului 
ș. a. — elă e obligată d’a îngriji de săraci. Că grija 
acâsta după cum e acuma nu corăspunde, se pâte vedâ 
clară de acolo, că comuna orașului dă săraciloră din 
fondulă orășenescă ală săraciloră mici ajutâre bănescl 
lunare și totdeodată comunitățile bisericescl singuratice 
fără privire la sprijinulă ce-lă dă comuna săraciloră, dau 
și ele ajutâre, așa că adeseori obvine absurditatea, că 
săraculă onestă nu capătă nimică pe când celă neo- 
nestă se împărtășesce din tâte părțile. Pâte că nicăirea 
nu strică așa de tare divisarea în esecutarea de datorii 
humanitare ca tocmai la îngrijirea săraciloră, nicăirea 
nu este atâtă de necesară o organisațiune unitară ca în 
acâsta afacere. Reorganisarea vecinătățiloră în sensulă 
arătată face posibilă și organisarea consciențiâsă și 
diâptă a îngrijirii săraciloră.

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

ATENA, 17 Aprilie. — Camera a votatu 
tâte proiectele guvernului. înarmările se conti
nuă cu mare zelti. Guvernulu grecescu cere în 
nota sa, prin care a răspunsă la nota puteriloră, 
ca să i se dea ca graniță linia desemnată prin 
tractatulă din Berlină.

SIBIltJ, 17 Aprilie. — Brennerberg, fișpa- 
panulă comitatului Sibiiă și cornițele Sasiloru, a 
murită a<|l ndpte. Doliulă e generală.

VIENA, 17 Aprilie. — Deputății au pri

mită definitivă legea gl 6 tel oră cu 178 con
tra 88 voturi.

LONDRA, 17 Aprilie. — In camera comu- 
neloră a presentată Gladstone bilulă (proiectulă 
de lege) pentru espropriarea proprietarilor^ de 
pământă irlandezi, In motivarea bilului, primulă 
ministru accentuâ că crimele agrare au fostă re. 
sultatulă opresiunii arăndașiloră de cătră proprie 
tari. Resolvarea cestiunii fonciare e neevitabilă 
Desbaterea durâză.

Teatru.
Debutulu d-nei Albrecht la teatrulu germanii din 

Brașovă. — Dâmna Hermina Albrecht este una din acele 
figuri simpatice și aparițiunl gentile și frumâse pe scenă, 
cari și fără a desvolta tocmai multă artă, reușescă ușoră 
a se face plăcute publicului. Cu atâtă mai atrăgătoră 
și mai încântătoră a trebuită să fiă dâr joculă dâmnei 
Albrecht, care mai are și avantagiulă d’a fi o artistă de 
primulă rangă. Ni s’a dată ocasiune de a admira ta- 
lentulă d-sale într’ună șiră de piese alese în cari a de
butată ca âspe ală trupei germane de aici. Prima-âră 
amă vădut’o ca Marguerite Gauthier în escelenta dramă 
în 5 acte a Iui Alexandre Dumas : »Dama cu camelii*.  
Rolulă acesta greu l’a jucată cu multă pricepere, sâmță 
și pasiune. Fiecare actă nou făcea să crâscă admira- 
țiunea privitoriforă. In actulă ală treilea mai alesă d-na 
Albrecht seceră aplause entusiastice. Ea ne-a presentată 
mai ales în scena cu tata Duval o Marguerită așa cum șl-a în- 
chipuit’o autorulă piesei. Neîntrecută este d-na Albrecht 
când plânge pe scenă; plânge așa de naturală, încâtă 
mișcă adâncă și pe celă mai flegmatică privitoră. Joculă 
ei eminentă este sprijinită d’ună timbru fârte plăcută 
argințiu ală vocei sale. Nu trebue să uitămă nici ele
gantele și bogatele toalete, cari îl ședeau artistei câtă 
să pâte de bine. Escelenfă a fostă debutulă dâmnei 
Albrecht și ca Maria Stuart în tragedia marelui Schiller. 
Nobleță, mândria, durerea, c’ună cuvântă tâte însușirile 
caracterului nefericitei regine le-a sciută înfățișa d-na 
Albrecht c’ună efectă dramatică estraordinară. Mai pu
țină potrivită să părea că este pentru d-sa rolulă Emiliei 
Galotti în piesa classică cu acestă nume a lui Lessing. 
— In piesa »Le maître des forges“ de Georges Ohnet 
d-na Albrecht a secerată nesfârșite aplause ca Claire. 
Teatrulă eră înțesată de publică. — Celă mai plăcută 
efectă l’a produsă asupra nâstră d-na Albrecht în rolulă 
naivă ală Elfridei din piesa »Aschenbrodl*  (cenușotca) 
de R. Benedix. In acâsta piesă s’a desfășurată tâtă gra
ția naturală a artistei, care are ună temperamentă ve
selă și vioiu. Aplause entusiastice încoronară escelen- 
tulă jocă ală artistei. In «Kabale und Liebe" ca Luisa 
a debutată artista pentru ultima âră. Regretămă, că 
s’a dusă așa de curândă. Sunlemă sigur! că dâcă ar 
mai reveni la tâmnă ar fi și mai multă îmbrățișată de 
publipă.

*) Cetesc®: Liviugeton.

DIVERSE.
Ună oficieră furiosă — Foile germane spună, că 

la niște eserciții militare din Potsdam, ună grenadiră 
n’a esecutată bine comanda căpitanului Hopfner și acesta 
s’a înfuriată așa .de tare, în câtă l’a împunsă cu sabia 
așa de puternică, că vârfulă săbiei a atinsă inima ne
norocitului soldată.

Grenadirulă a fostă transportată la spitală, unde 
a afirmată că a fostă lovită'dinadinsă. Căpitanulă pre
tinde că l’ar fi împunsă din greșeală.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelă Mureșianu

Numele lui adevărată este James Rowland și loculă, 
în care s’a născută, St. Asaph în Wales (a. 1840). Când 
era de trei ani, miculă James fu dată în îngrijirea or- 
fanatropiulul din acestă orașă, unde fu crescută și instru
ită în tâte cele bune și folositâre pănă la versta de 13 
ani, când întră ca ucenică la o corabiă.

Elu ajunse pănă în New-Orleans în America nor
dică, unde găsî ocupațiune în casa unui neguțătoră cu 
numele Stanley.

Prin diligința sa neobosită și prin purtarea sa cea 
bună tenârulă Rowland își câștigă într’atâta iubirea stă
pânului său, încâtă fă adoptată de acesta ca fiu. De aici 
înainte elă nu se mai numi James Rowland, ci Ilenry 
M. Stanley. După mârtea binefăcătorului său, începân- 
du-se răsboiulă între statele nordice și cele sudice, Stan
ley întră în serviciulă confederațiloră (ală cestoră din 
urmă). In curendă elă fu luată ca prisonieră și tri- 
mesă la marina Stateloru-Unite, unde ajunse pănă la 
rangulă de stegaru.

După încheierea păcii eroulă nostru călători în 1865 
prin Turcia și Asia mică. In 1868 se duse ca cores
pondentă alu diarului „New-Jork-Herald“ cu armata 
engleză în Abisinia.

Proprietarulă acestui diară, d-lă James Gordon 
Benett, vădu că Stanley este ună tenără de totă capa
bilă, și hotărî să-lă întrebuințeze și pentru lucruri mai 
însemnate.

Vestitulu misionară și călătoră engleză Livings- 
tone*)  se îndreptase în tomna anului 1865 din nou spre 

Africa. In scurtă vreme se lăți soirea, că elă ar fi fostă 
omorîtă de nisce seminții sălbatice. Numai o espedi- 
țiune, care s’ar fi întocmită anume pentru căutarea lui, 
ar fi putută constata, deeă mai trăiesce, seu dâcă a 
murită.

Mai bine de trei ani de dile trecură, fără ca să se 
mai audă nimică de multă meritatulă călătoră, pănă 
când în 1869 d-lă Benett, proprietarulă marelui diară 
din New-York, își făcu planulă, ca să se trimâtă nisce 
omeni, cari să-i dea de urmă.

Cu ducerea la îndeplinire a acestui lucru împreu
nată cu atâtea greutăți densulă îlă însărcina pe Stanley.

Eroulu nostru fu de față la deschiderea canalului 
de Suez, trecu după aceea la Persia și la India, și apoi 
se îndreptă spre Zanzibar. Aici își tocmi elă o cotă de 
200 bărbați și porni spre intoriorulă Africei, ca să-lă 
caute pe Livingstone.

După învingerea unoră greutăți nespusă de mari 
ajunse elă în 3 Noemvre la Ugigi lângă laculă Tanka- 
nika, unde-lă găsi pe Livingstone. împreună cu acesta 
cercetă partea nordică a lacului Tankanika și în Martie 
1872 plecă înapoi spre Zanzibar, unde și ajunse cu 
norocire.

Mulți se îndoiră la începută despre adevărulă ce- 
loră raportate de Stanley, de âre-ce multe lucruri se 
păreau aprope de necredutu. In curendă însă se do
vedi, că elă este ună omă iubitoră de adevăru și că 
nu istorisesce altă-ceva, decâtă ceea-ce a vădută, a pățită 
și a audită. Indoiela arătată la începută făcu mai târ
âit!, ca renumele său să se răspândescă și mai multă 
prin întrega lume civilisată.

Livingstone își continuă călătoriile sale prin con- 
tinentulu africană pănă în 1 Maiu 1873, când răposă 
în Ilala, la țărmurele sudică ală lacului Bangveolo. Ser
vitori credincioși aduseră cadavrulă marelui călătoră 
pănă la țărmurele de cătră răsărită, de unde apoi îlă 
transportară în Anglia.

In biserica Westminster din London odihnescă ră
mășițele pământesc! ale curagiosului și neobositului Li
vingstone. ’ (Va urma).

Strigături poporale ftin Selagin-
(Adunate de I. P. Lazarîi.)

Suflă ventulă peste șură,
Morgă feciorii la măsură.
Suflă ventulă peste pae,
Morgă feciorii la bătae.

*
Dă-mă maică de m’i da,
Dă-mă maică la badea;
Că-i voiosă și drăgălașă
Și frumosă ca-ună porumbașă.

*
Bate ventulă de cu seră
Viâța-mi e totă amară,
Căci de multă nu a venită
Pe cine am totă dorită
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fJwTsnÎB la bursa do Clena
din 16 Aprilie st. n. 1886

BSursa <1© BiicwreseL

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 10
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9 4.0 
ImprumutulQ căiloră ferate

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

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 127 25

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 117.25 

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

mișfi..............................104.60
Bonuri cu cl. de sortare 104.60 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 104 60 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 100.—
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.30 
Renta de hărtiă austriacă 84.95 
Renta de arg. austr. . , 85.05
Renta de aură austr. . .114 20 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 294.75 
Act. băncel de credită austr. 291 50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ..... 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Cota oficială dela 1 Aprilie st. v. 1886.
Cump.

Renta română (5%). 90—
Renta rom. amort. (5°/0) 941/4

» convert. (6%) . . 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31—
Credit, fonc. rural (7°/o) ■ . 102Va

n » (3°/o) • 87—
• > urban (7°/0) • • 99—
’ • » (6°/o) • 92—

> (5%) . . 82V2
Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă '. . 13 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.00—

vând.
91 Va
94s/4
90—
33— 

1031/,
87x|3

100—
93—
83 Va

14Va-
2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 17 Aprilie st. n. 1886,

Bancnote românesc! .... Cump 8.73 Vând. 8.75
Argint românesc..................... > 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orI......................... 1 9.98 > 10 01
Lire turcescl............................. » 11.20 > 11.30
Imperiali ......................... > 10.20 » 10.30
Galbeni...................................... > 5.86 » 5.90
Scrisurile fonc. > Albina*  . . > 100.— » 101.—
Ruble Rusesci......................... > 124.— > 125.Va
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

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

Subscrisa îmi iau permisiunea de a face cunoscută onora- w 
tului publică că am deschișii sub Firma y#

1—3

II
XX
XXXXI
L

in ulița Vămii Nr. 11. XX
Ai 

o prăvăliă de haine de bărbați și suntă în posițiune de a da 
marfă bună cu prețuri eftine. Conducerea prăvăliei am încr 
țat’o soțului meu A. Schwarze, care și mai înainte, ca pri 
șefă, ală fostei firme A. Schwarze & Bartha și-a câștigată încre
derea onoratului publică. Hă rogă d6ră ca și de aci înainte să 
binevoiască a-lti onora cu comande numărdse și elă va face 
totă posibilulu, că la ori ce ocasirme să mulțămescă pe onorații 

uștei ‘ Cu stimă Brigitta Schwarze.

redin- W 
•imulu $I

I

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

Pentru repeți ri se acârdă urmă țârele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori ............................................10’0

n » 5— 8 H ....................................................15%
11 9—11 h ............................................20° 0

n !! 5) 12—15 H ....................................................30" 0
16—20 d ............................................40’„

Dela 20 de repețiri în susă ............................................50’„
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe făsia 
sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

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

■T.,. -

CANCELARIA NEGRUȚIU 
în Gherla.-Szamosujvâr 

abonamentu pe anulă jKS Ia

I

1

1

AMICULU FAMILIEI." Revistă beletristică și enciclopedieă-literară — cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numer- 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, roman uri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, ar tic Iii sciențifici, a măi 
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulă de abonamente pe anulă întregii e 4 fl. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANtJ." Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23/<—31/* c61e; și va pu
blica articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
siuni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulu 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.

—S Abonații voru primi unele premii de valăre și’și voru pută procura cu prețuri fărte reduse tăte opurile din edițiunea năstră. — 
COLEOTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

--------- Totu acolo au aparutu și se află «le vendare : ■
Biblioteca Săteanului Român- Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulă la tăte patru 1 fl. — 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 portretulă M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.
Collecta de Recepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă, peDtru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50
Apologie. Discusium 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 și aprețiată de 
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulă fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 erj la 60 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. I fi gen ia 
ria. Tragedia în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. Branda său Nunta fatală, 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr. Elă trebue să se însă re. Novelă de Maria Schwartz, 
de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. Hermană și Dorotea 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. Prețnlă 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.

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

Mi culă mărgări tară suflete scă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — 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 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl.. — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe icăne frumăse. Prețulă 
unui esemplaru trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Visulă prea sântei vergure Maria a Născătdrei de Dumnezeu urmată de mai multe Rugăciuni frumdse. Cu mai multe ic6ne fru- 
m6se. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

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

i
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Partea I. Paul

Unu vo-

în Tau- 
Schițe din 
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Tipografia ALEXI Brașovă


