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Tarifa autonomii ori convenția?
Brașovă 7 Aprilie.

In camera României a începută desbaterea 
asupra tarifului autonomii. Ea este preludiultl 
unoru lupte seriâse economice, ce ne așteptă.

După informațiunile, ce le primimu dela 
corespondentului nostru din Bucuresci, situațiunea 
a luată unu caracterii acută și credemu că atâtu 
optimiștii câtă și cei cu amenințările față cu sta- 
tulu românii vecinii âmblă pe cărări rătăcite.

Tarifulii autonomii românii se va aplica 
fără îndoială pentru t6te statele cu cari Româ
nia nu va avd convențiuni comerciale. In acdsta 
privință părerile suntu deosebite.

Unii suntu pentru reînoirea convențiunei 
cu Austro-Ungaria, 6r alții nici nu voră să mai 
audă de o asemenea convențiune pe când unele 
cercuri politice de altfelă fdrte influente în țăra 
ară voi să reînoîâscă convențiunea în condițiuni 
mai bune și cu garanții mai tari că ea nu va fi 
călcată nici de una din părțile contractante.

Intre aceste condițiuni ar fi ca articulii si
milari în ț6ră pentru a se put£ desvolta să fiă 
ocrotiți prin tacse vamale protecționiste.

Că esportulă de cereale să fiă liberă în 
Austro-Ungaria, și să dea garanță că elă nu va 
fi lovită cum a fostă în trecută necurmată lo
vită de autoritățile maghiare, cari procedau după 
bunuia peacu încâtă prin desele opriri a lânei și 
ale altoră articule prime an omorîtă cu desăvâr
șire piața Brașovului și pe economii de vite 
Transilvăneni în România.

La acestea se mai adauge, că România de 
astăzi n’ar mai vof ca în cestiuni comerciale să 
adopte basa stabilită în convențiunea dela 1876. 
Atunci Austro-Ungaria n’a încheiată cu Româ
nia numai o convențiune comercială ci și o con
vențiune politică. In acea convențiune se asi
gură supușiloră austro-ungari felă de felă de 
scutiri, privilegii și drepturi în România. Așa 
bunădră pe basa acelei convențiuni Jidovii (tăr- 
tani dela Unterthan) în România aveau pri- 
vilegiulă de a cumpăra averi imobile urbane și 
în timpă de răsboiu erau scutiți de a primi în 
sălașă ostași români și câte și mai câte alte și 
nenumărate scutiri și privilegii le erau asigurate 
față cu pământenii români, cari singuri au tre
buită să pdrte tdte greutățile și sarcinile âr’ Ji
dovii să facă ngeșeftH,u’ fără ca în schimbă să 
plătdscă o para chiâră țării, a cărei măduva o sugă 
ca cum sugă lipitorile sângele omului bolnavă.

Acum ar fi vorba ca această cestiune să se 
desfacă în două

România n’ar mai voi să asigure într’o con
vențiune comercială Tărtanilora drepturi și pri
vilegii pentru a forma stată în stată într’o țâră 
pentru a cărei întreținere ei nu contribue nici cu 
bani, nici cu sânge.

România ar voi se incheiă pură și simplu 
o convențiune curata mercantilă în care se nu se 
trateze decâtă de afaceri curatîi comerciale basate 
pe ună tarifil convenționalii stabilită pe princi- 
piulu de reciprocitate# asigurată și garantulă în 
ceea ce privesce liberulă schimba ala mărfurilora, 
fără a se mai amesteca în acea convențiune ces
tiuni politice și civile.

România legi are și ori care „tărtană“ se 
așâ^ă în țâra românească liberă este de a se 
conforma cu acele legi și de a cere dela repre- 
sentanții țării esercițiulă drepturiloră politice și 
civile în România.

Ei, ddr cu drepturile suntă împreunate și 
datoriile civice și acdsta nu le convine „Târta- 
niloră“ cari erau deprinși a fugi în țâra Româ- 
ndscă din tdte părțile Galiției, Ungariei, Rusiei 
etc. spre a se face în România sudiți austriaci, 
turci, olandezi, svedezi spre a fi scutiți de orice 
sarcini cetățenesci.

Cu chipulă acesta Târtănimea a umplută țâra 

romândscă și s’a aruncată în brațele Austro-Un- 
tro-Ungariei, care nu-i chiamă la dste fiindcă nu 
suntă născuții ei, și astfelă sub cuvântă că facă 
jarte din Clubulu sdu casino austro-ungara în Ro
mânia, s’au bucurată de totc privilegiile stipulate 
în convențiunea comercială încheiată de fie ier- 
;atulă Boerescu, care in lipsa unei statistice esacte 

ne acele vremuri nu scia ce face.
Acum Româniloră li s’au deschisă ochii, 

sciu ce au pățită și ei voră ca Târtaniloră dâcă 
e place a trăi în Țâra romândscă să nu li se mai 

creeze printr’o convențiă comercială o posițiă pri
vilegiată.

Cum se va alege lucrulă nu se scie.
Dar totă ce putemă spune este că cabine- 

tulă Brătianu nu pare de locă înclinată a mai 
reînoi acâstă covențiune pe basele ei cele vechi.

Se dice chiar că d. Brătianu preferă a se 
retrage dela guvernă decâtă se mai facă „Tăr- 
taniloră“ concesiunile din trecută.

Circulă sgomotulă, că cabinetulă Brătianu 
în casă cândă n’ar pută străbate cu vederile sale 
ar face locă unui cabinetă de transițiă alxi prin
cipelui Dumitru Ghica-Cogălniceanu, 6r’ actua- 
lulă prim-ministru va r eman 6 ună credinciosă 
representantă ală țării în corpurile legiuită re pen
tru a pută arăta în deplină libertate vederile na- 
țiunei în cestiunea reînoirei convențiunei comer
ciale cu Austro-Ungaria.

In fața acestei situațiuni guvernulă ungu- 
rescă ar trebui să mai lase din cerbicia lui și să 
nu pericliteze interesele economice ale poporați- 
unei, care mai alesă ce privesce Ardălulă se p6te 
(Jice, că trăesce mai multă din comerciulă cu Ro
mânia.

Bismarck și Papa.
La 12 Aprilie, cu ocasiunea discuțiunei asupra pro

iectului bisericescă în dieta Prusiei, a vorbită și princi
pele Bismarck. Dânsulă, răspuncjândă celoră cari sus- 
i.inii legile din Maiu, ca una paladiu ala onârei de stata, 
(fise că onârea statului cere pace în lăuntru, âr’ nu res- 
belă. Când ar trece armata irancesă peste granițe, a- 
tuneî s’ar putea vorbi despre onâre, care ar trebui apă
rată pănă la ultima picătură de sânge, dâr aici nu. D 
Bismarck citesce apoi unele pasage din discursurile sale 
de mai ’nainte și caută să dovedeseă că densulă a in
trata în luptă pentru cultură numai din motive politice 
dăr nu confesionale și că dânsulă a credută că tocmai 
prin legile din Maiu va putea face pace.

Cum pole cine-va se aiureze, continuă oratorula, 
despre o ducere la Canossa? După-ce negociările cu Ma- 
sella și Iacobini n’au avuta nici una resultata, urma de 
la sine ca statulă în moda unilaterala se facă gratis 
și fără resplată acele concesiuni, pe cari le pâte da re
gelui Prusiei, făr’ d’a renunța la autoritatea puterei sta
tului. —

Nicî-odată n’am fosta omulă partidului, ci tot-d’a- 
una omuia statului și ala regelui. După ce am studiata 
legile din Maiu a trebuita să’mî clică: disposițiunile nu- 
merâse nici-odată nu ducă la scopă. Cu sprijinula preo- 
țiloră catolici contra superioriloră loră, nu se p6te do
bândi nimică; acâsta ar avă același înțelesă, ca și cândă 
ună oficeră prusiană n’ar voi să mârgă la ună resbelă, 
pe care dânsulă l’ar crede nedreptă.

Ș’apoi nimenea nu este silită să se facă preotă; 
cine îșî alege acâstă carieră, scie mai dinainte la ce are 
să se aștepte, scie că trebue să se supună. A rupe a- 
căstă legătură a fostă greșita tendință a legiloră din Mai 
și ea le-a dată și caracterulă loră supărătoră. Legile 
bisericescl au urmărită așa dăr scopuri nerealisabile. <

»Noi trebue să avemă în vedere slăbiciunea senti
mentului națională germană, care face pe preotula ger
mană mai puțină capabilă de resistență de cum este 
celă italiană și francesă. De altmintrelea legea biseri- 
câscă ar fi fostă cu totulă altfelă, dâcă n’ar fi trebuită 
să se țină contă de clerulă polonă. Acestuia a trebuită 
să’i refusămă ceea-ce se putea da clerului germană. 
ScițI în ce luptă amă întratu contra polinismului și că,

de-âre-ce legile bisericescl n’au fostă suficiente, acum vo- 
imă să încercămă pe altă cale ca să ajungemă la scopă. 
Din negociările ce le-amă avută cu curtea papală m’am 
convinsă că Papa se interes&ză de propășirea imperiului 
mai multu decâtu Reichstaguia. Papa nu este nici Po- 
onă, nici Guelf și n’are legături cu democrația socială, 

ca centrulă. Prin Papa vomă ajunge mai curendă la 
pace decâtă prin Reichstag,

In ori-ce casă rogă camera să se pronunțe lămu
rită. Sunt convinsă că revisuirea îndatorirei de noti
ficare, astfelă după cum cere nota lui Iacobini, se p6te 
ace orl-când. Mai târziu voiu spune și câtă de departe 
putemă merge în acâstă privință. Pentru acestă scopă 
ne trebuie să cunâscemă în modă oficială opiniunea am- 
leloră camere. Eu la acâsta țină și nu la opiniunea pu
dicului.

Negociările cu România.
Cetimă în „Telegraphulu“ din Bucuresci:
Asistămă de câtva timpă Ia ună spectacolă care e 

vrednică să destindă încrețiturile celei mai încruntate 
frunți. Actori în scenă suntă Austriacă și Ungurii; co
media : Denunțarea reciprocă. Austriacii acusă pe Un
guri că, cu șovinismulă loră, împedică începerea nego
ciăriloră comerciale cu România. Ungurii răspundă că 
vina e a Austriaciloră, cari nu voră se țină sâmă de 
interesele ungurescl. In cursulă comediei, avemă și noi 
partea nâstră; acusările se spargă, la urma urmeloră, 
pe capulă nostru. A nâstră e vina și pace bună.

pilele acestea s’a dată o asemene representațiune. 
Ună 4iarh vienesă anunțase că clubulă industrială din 
Viena a trimisă o deputațiune la contele Kalnoky, mi
nistru de esterne; că acâstă deputațiune a înmânată con
telui ună memoriu asupra convențiunei comerciale cu 
România; că ministrulă a tratată cestiunea în tâte fasele 
ei și a cumpănită toți sorții pro și contra; că, la sfâr
șită, ministrulă a făcută deputațiunii o declarațiune cam 
în următârea cuprindere: > Grăbirea negociăriloră depinde 
nu numai de Austria ci și de România și, mai cu sâmă 
de înțelegerea între Austria și Ungaria asuprg concesiu- 
niloră ce trebuiescă făcute României; contele Kalnoky 
adause că, „fără concesiuni în favârea importului vite- 
loru și cerealelor ii române, nici nu e de gândita la o re-' 
înoire a convențiunii.“

Ună diară oficiosă din Pesta, >Budapester Corres- 
pondenz,* s’a supărată peste sâmă de acâstă inofensivă 
informațiune și s’a pusă s’o desmință.

Nu e adevărată, t}'ce pomenitulă organă, că Un
garia e vinovată de întârcfiare; numai României i se pâte 
face o asemenea actfsare, și, dreptă dovadă, „Bud. Cor- 
respondenz“ spune că guvernulă română n’a răspunsă 
încă la ultima notă austro-ungară.

Nu scimă dâcă e adevărată sâu nu; dăr chiar a- 
devărată se fiă, nu aci e causa înțărcării. Vomă do
vedi acâsta.

Austria și Ungaria formâză, atâtă pentru mișcarea 
comercială internă, câtă și pentru relațiunile d’acestă 
ordină cu străinătatea, ună singură totă, ună singură 
domeniu. Acâstă stare de lucruri să capătă printr’iină 
Concordată, reînoibilă la fiecare dece ani.'

In anulă curentă, dela Christosă 1886, Concorda- 
tulă (pactulă) austro-ungară espirată și trebue reînoită. 
Putemă noi Românii — întrebămă pe oficioșii din Pesta 
— putemă noi să intrămă în negociărl înainte d’a se 
reînoi acestă concordată?

Evidentă că nu, căci n’avemă cu cine trata. Aus
tria singură nu pâte negocia cu noi; Ungaria singură 
p’aceiașl urmă. Unde e co-contractantulă cu core să ne 
tocmimă?

Limpede fundă acâsta pentru orice muritoră chiar 
când ar avea calitatea de oficiosă pestană, să vedemă 
cum stă cu Concordatulă austro-ungară, dela a cărui în- 
cheiare depinde absolută începerea negociăriloră cu Ro
mânia.

Tratările dintre Austria și Ungaria pentru reînoirea 
Concordatului loră, au începută odată cu iârna trecută 
și s’au urmată neîntreruptă; numărulă consilieriloră co
mune de miniștri, din care unele chiar sub președința 
împăratului, a fostă enormă de mare; cu tâte astea nici 
pănă ac}! nu s’a ajunsă la capătulă lucrării.

Nu putemă sci ce s’a desbătută în aceste consilii ; 
nu putemă cunâsce în amănuntă neînțelegerile ce s’au 
ivită între Austria și Ungaria. Faptă positivă pentru 
noi e însă că neînțelegeri, și încă fârte seriâse, au exis
tată; că s’au făcută mari sforțări, că s’a pusă în cum
pănă chiar influința Suveranului, pentru a înlătura 
ruptura.

S’o tăgăduiască oficioșii pestanl dâcă potă.
Cu chiu cu vai — espresiunea își păstrâză aci tâtă 

forța — s’a ajunsă la împăcăciune. Dâr Concordatulă 
încă totă nu e perfecta cum (jică confrații noștri de pe
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malulă Dunării; elă încă totă n’a atinsă ultima fașă: 
ratificarea de cătră parlamente.

Cum însăși diarele vienese și pestane ne comu
nică, nu s’a terminată încă proiectulă impositului pe za- 
hară și acăstă lucrare va fi gata abia la sfirșitulă sep- 
tămânei. Ceea ce face ca Concordatulu se nu p6tă fi 
supusă desbaterii celoră douti parlamente decâtă după 
Pasez. Abia atunci se voră putea începe negociărl se- 
ribse: până atunci Austro-Ungaria, ca unitate economică 
neexistând, n'are calitate să între în asâmeni negociărl.

Acum: — cine e vinovată de întârdiare? Noi, cari 
ne-amă strînsă curelele la geamantane, său vecinii noștri, 
cari încă nu și-au regulată socotâla hotelului?

Etă ce rămâne din acusările ungurescl; dăcă la 10 
Iuliu nu vomă fi ajunsă la convențiune — și e preste 
putință — tătă vina e numai a Austro-Ungariei.

Dâc’am voi să împingemă mai departe cercetările 
năstre, anume dăcă amă vrea să vedemă a cui e vina 
dintre Austria și Ungaria, amă găsi că eâ cade întrăgă 
în spatele Unguriloră, cari nu voiau mai puțină lucru 
decâtă să încătușede pe Austria la carulă intereseloră 
loră particulare.

Dăr vomă avea păte altă dată ocasiune să facemă 
acăstă cercetare. Ceea ce ne interesa pentru momentă 
și ceea ce amă și dovedită pe deplină, e că nu a năstră 
e vina că nu s’au începută negociările, ci a Austro- 
Ungariei. In post-scriptum putemă adăoga că uniculă 
argumentă ală oficiăsei pestane e o închipuire. In ade- 
vără, «Pester Lloyd» dela 13 Aprile vestesce că «guvernulă 
română a răspunsă deja de câte-va 4>Ie L nota austro- 
ungară.

SOIRILE BILEI.
Prelegerea de eri a d-lui senatoră orășeneseă Oscar 

Alesius, ținută în sala gimnasiului evangelică, a fostă 
cercetată de ună publică numărosă și distinsă. Confe- 
rențiarulă a vorbită deipre sărăciă, arătândă desvoltarea 
ei în diferitele state, precum și desvoltarea instituțiuni- 
loră de caritate. Studiulă d-sale este de ună deosebită 
interesă și a ținută încordată atențiunea tuturora. In 
numării viitori vomă publica în foiletonă acestă inte
resantă studiu.

—x—
Cetimă în »Foia scolastică» din Blașiu dela 15 

Aprilie: „După ce tribunalulă din Alba-Julia n’a voită 
să aprobe statutele »Cassei de economii din Blașiu,< e- 
date în limba română și maghiară, chiar nici după unele 
modificări făcute în acelea, așa membrii societății în a- 
dunarea din 10 Aprilie luândă spre sciință resoluțiunea 
tribunalului, dechiarâ societatea desființată. Totodată 
însă deciseră înființarea altei societăți cu firma „Patria* 
ale cărei statute să se edea numai în limba română.» — 
Și totă mai îndrăsnescă «patrioții* să susțină, că e li
bertate în acăstă țără, când nici din banii noștri să ne 
ajutămă și să ne economisimă nu ne permită? Ăsta’i 
despotismă 1

—x—
Ni se scrie din Pesta cu data 16 Aprilie n: »Cu 

privire la predarea adresei de mulțămire lui Mocsary, 
despre care v'am telegrafiată a^I, vă atragă atențiunea 
la cele ce voră apără în numărulă de mâne ală lui 
„Egyetertes,» La predare au fostă de față d-nii: D r. 
Corn. Diaconovich, redactorulă foiei «Rom. Revue,« 
Emiliu Babeșiu, candidată de advocată și Siencheșiu stud. 
jurn. an. II. Surprinderea lui Mocsary a fostă fărte mare. 
Adresa în formă de albumă e frumosă lucrată și costă 
peste 350 fi. Textulă adresei e românescă și apoi ma
ghiară. Intre cei subscriși fîgurăză și Prăsfinția Sa Mi- 
tropolitulă Mironă Romană».

Spațiulă nu ne permite adi a publica după «Egye- 
tertes" discursulă d-lai Diaconovich și răspunsulă d-lui

Mocsary. Vomă elice numai, că d-lă Diaconovich I’a sa
lutată ca pe ună „distinsă și desinteresată apărătoră 
ală poporului română.» D-lă Mocsary a răspunsă, că 
nu s’a așteptată la o asemenea distincțiune, și l’a ru
gată să spună celoră celoră ce l’au trimisă la densulă 
(Mocsăry) să fiă încurageată a persista în punctulă său 
de vedere, atunci prin acestă semnă de încredere l’ar 
îndemna fără îndoiălă, că între orî-ce felă de împreju
rări se dea espresiune pe față convingerei sale.

—’o—
In urma schimbării mersului trenuriloră, încependă 

dela 15 Aprilie n., trenurile de pe linia Aradă-Brașovă și 
prin urmare și cele de pe linia Budapesta-via Aradu-Bra- 
șovă și viceversa au legătură directă. In urma acăsta 
călătoria de aci Ia Budapesta și Viena, precum și retour 
este cea mai practică și mai eftină.

—x—
Joculă de cărți .ferbălă" e jocă periculosă. Ca- 

fegiulă Anton Domany din Budapesta a pățit’o. Judecă
toria cercului IV—X l’a condamnată la 5 dile arestă și 
50 fl. amendă, pentru că a suferită să se joce în cafe
neaua sa ferbălă. Tribunalulă a întărită sentința. Tabla 
regăscă însă a schimbată tătă pedepsa în amendă de 
100 fl. Motivele suntă, că ferbălulă e jocă de hasardă, 
că nu atărnă de dibăcia jucătorului, că fiindă cărțile ne
favorabile, partida contrară e înfricată prin poantărl mari. 
In fine s’a trezită și justiția, cam târziu dăr totă e bine, 
căci cine nu scie că și la o sămă de Români ferbălulă 
le mănâncă sănătatea prin localuaile de jocă.

—x—
Suntă. aprăpe 6 săptămâni de când s’a fostă ivită 

între caii din herghelia statului din Sâmbăta inferiără 
boia epidemică așa numită «Influența». De presintă, 
după informațiunile din partea autoritățiloră mili
tare de acolo, a încetată b61a acăsta aprăpe cu desă
vârșire."

—x—
Ni se scrie din Făgărașă: „Este bine cunoscută 

încă din vechime și în poporă (jicetorea: „Cu arma să 
nu te joci!“ Câte nenorociri nu s’au întâmplată din 
causă că au umblată cu arma ămeni, cari n’au price
pere pentru acăsta. Ună casă destulă de tristă este și 
celă de față, Iubitulă nostru colegă, d-lă Nic. Ludu, în- 
vățătoră în Becleană, bine cunoscută on. publică de pe 
scena din Făgărașă, Voila etc. și carele în 3 Martie a 
delectată totă pubficulă făgărășană prin representarea jo- 
curiloră naționale «Călușerulă" și «Bătuta*, ca vătafă, 
astătjl sufere dureri cumplite în spitalulă civilă din Fă
gărașă. Iată cum s’a petrecută trista scenă : Mergândă 
în 28 Martiu a. c. în comuna V., ca să ’și cerceteze 
colegii, acolo a aflată numai pe învețătorulă P. Acesta 
l’a îndemnată să mârgă la ochită (țintă), vânată etc., lu
cruri neobicînuite pentru învățători. îndemnată necon
tenită, s’a înduplecată. Au luată apoi o pușcă ruginită 
dela ună locuitoră din V. și s’au dusă pe aci încolo. 
Voindă L. să ochiescă, când s’a descărcată pușca, a cre- 
pată țâva și i-a făcută totă câlțl degătulă celă mare (po- 
licele) dela mâna stângă. Ba, D6mne feresee, putea fi vul
nerată mortală. Fiindă dusă în spitalulă civilă din Fă
gărașă, degetulă i-a fostă amputată și pănă astăcji sufere 
nenorocitulă dureri crâncene, âr pe de altă parte a ră
masă bietulă omă și schilavă. Casulă acesta tristă, 
servâscă de învățătură și altora, cari află distracțiă în 
umblarea cu armele 1“ — Să se ferâscă fiecine de arme 
ruginite.

—x—
Ucigașii losef Bas a, care a omorîtă pe văduva 

Kecse și pe servitorulă ei, spre a o jăfui; țăranca Draga 
Radovanoscev, care ’și-a otrăvită bărbatulă ; cisma- 
rulă Franz Czira, care a otrăvită pe bătrâna Maria Gal, 
făcăndă și ună testamentă falsă ca să-i moștenăscă ave
rea, au fostă condamnați la morte, celă dinteiu de 
tribunalulă din Dobrițină, a doua de celă din Panciova, 
ală treilea de celă din Kecskemet.

—x—
In filele trecute a fostă în Bodă contele Schwei- 

nitz, cu scop d’a înființa o reuniune pentru nobilarea cailor 
respective pentru prăsirea de mânzl buni. îndată după sosi
rea contelui s’au adunat membrii primăriei și alțl fruntași din 
comună Ia cancelariă spre a se consulta asupra statuteloră 
cetite de contele Schweinitz. Reuniunea s’a declarată de 
constituită, după ce subscriseră statutele cei presențl în 
numărulă recerută de lege rămânendă ca să fiă înaintate 
onor, ministeriu spre aprobare.

—x—
Se dice că guvernulă română va readuce în 

țâră și pe ceilalți espulsațl români.
—x—

In sferele de susă, dice „Răsboiulă», s’a decisă ca 
nepoții Regelui, dintre cari unulă e considerată ca 
moștenitoră presumptivă, să fiă aduși în România, spre 
a’șl face educația militară în armata română.

—x—
D-lă Vintilă C. A. Rosetti va face să reapară efia- 

rulă «Prunculă Română», pe care-lă redacta C. A. Ro
setti la 1848.

—x—
Ministrulă de răsboiu română, d-10 generală Al. 

Angelescu, însoțită de d. colonelă Robe seu, adju- 
tantă ală regelui, voră pleca peste câteva Qile la Li vă
di a, spre a saluta în numele Majestăței Sale și a gu
vernului română pe Impăratulă Rusiei.

—x—
Corespondentulă diarului „Wiener Allg. Ztg." a 

fostă expulsată din Belgradă, pentru informațiunile 
sale neplăcute guvernului sârbescă. Nici nu i s’a per
misă să ’și reguleze afacerile sale private, ci în momen- 
tulă când i s’a înmânată decretulă de expulsare fu trans
portată pănă la Semlină.

—x—
Se ventilâză scirea, că regele Ba vâri ei va fi con- 

strînsă să abtjică la tronă fi să' se proclame ca rege 
nepotulă său Ludovică III. Acăstă abtjicere provine din 
misantropia și din mania regelui de a face datorii.

—x —
Parlamentulă francesă a votată ună onorară de 

200,000 de franci institutului D-rului P a s t e u r; asemenea 
și Sultanulă Turciei l’a onorată din cassa sa propriă cu 
20,000 fr. _________

i

Țările dunărene și Austro-Ungaria.
Cetimu în Fremdenblatt următdrele:
Consululă română din Viena (d. Lindheim^, 

a ținută în clubulă funcționariloră dela căile fe
rate austriace o conferință în privința importan
ței țăriloră dunărene pentru Austro-Ungaria. După 
o scurtă întroducere, conferențiarulă a arătată 
că în urma tratatului dela Berlină împrejurările 
la Dunăre s’au schimbată în modă esențială. 
De atunci se numără și Rusia între statele du
nărene ; de altă parte prin independința politică 
a României, a Serbiei și Bulgariei s’a formată 
o grupă de state, care are ună caracteră deci
sivă pentru desfacerea produseloră industriale ale

FOILETONUL

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
CAPITOLUL!? I.

Molivuia călătoriei. — Primele pregătiri. — »Lady Alice». — To
varășii europeni. — La Zanzibar. — Continuarea pregătirilorii. — 
Tocmirea omeniloră de lipsă. — Vangvana și Vanyamvezi. — 
Conducătorii espediției. — «Șaurulă.» — Greutatea obiectelorO. — 

Trecerea la continentti.

După mârtea lui Livingstone era întrebarea: cine 
să aducă la îndeplinire lucrarea începută de elă?

In redacția unuia din cele mai mari jurnale din 
Anglia, a jurnalului „Daily Telegraph," se vorbia de 
asemenea despre acestă întrebare într’una din dilele din 
primăvara anului 1874.

Stanley încă era de față.
„Ai pute și ai voi d-ta să săverșesci lucrarea Iui 

Livingstone?" se adresară proprietarii jurnalului, d-nii 
Levy și Lawson, cătră Stanley. „Totodată co măsuri 
ar trebui luate spre scopulă acesta?"

Se putea observa destulîî de bine, că aoestă în
trebare îlă umpluse de bucuriă pe celă întrebată. 
Ancă de când audise despre mdrtea lui Livingstone, elfi 
își făcuse în taină planulu de a călca mai departe pe 
urmele repausatului și a aduce la îndeplinire planurile 

lui, seu a căde jertfă setei de sciință ca ațâți alții de 
mai ’nainte.

Se învoi, dar totodată observă, că în acestă pri
vință stă în legătură âncă de mai de multă cu d-lă 
Gordon Benett din New-York.

îndată se și espedâ o telegramă la d-lu Benett, 
prin care se întreba, decă este învoită, să trimdtă îm
preună cu redacția lui „Daily Telegraph" pe Stanley 
în Africa „pentru a complecta descoperirile lui Speke, 
Burton și Livingstone."

După două-cleci și patru de ore sosiră ca răspunsă 
cuvintele scurte și lămurite: „Da! — Benett.»

Pregătirile pentru călătoriă începură a se face cu 
multă zelu. Esperiențele, pe care le făcuse Stanley în 
prima sa călătoriă în Africa, îi cădură de totă bine. 
Se cumpărară eu prisosință arme, munițiune, funii, șeii, 
medicamente, lucruri de mâncare și daruri pentru in
digenii din Africa și pentru căpeteniile loră. Totă ast- 
felă se procurară instrumente scientifice, cele de lipsă 
pentru scrisă și pentru desenată, precum și o mulțime 
de alte lucruri trebuinciose.

Cu deosebire se îngriji Stanley pentru construirea 
unei luntre mari, pe care o numi „Lady Alice" și care 
era astfelă alcătuită, încâtă se putea desface în cinci 
părți. Acăstă întocmire era făcută pentru înlesnirea 

transportului. „Lady Alice" era menită pentru navi
garea pe rîuri și lacuri.

Abia se lăți vestea despre călătoria ce avea să o 
întreprindă Stanley și dintr’odată se și oferiră o mul
țime de omeni din Europa și America, cari voiau să-lă 
întovărășescă. Numărulă acestoră concurenți din totă 
felulă do clase și de totă felulă de ocupațiuni, dela 
generală pănă la celă mai de pe urmă servitoră, nu 
era mai mică de 15 mii. Cu tote acestea Stanley nu’și 
alese ca tovarăși de drumă decâtă trei Englesi. Unulă 
din ei se numea Francis Iohn Pocock, ală doilea Ed- 
ward Pocock și ală treilea Frederic Barker. Cei doi 
dinteiu, pescari de meseriă, erau frați; băieți curagioși 
și sdraveni la trupă. Barker era calfă într’o prăvăliă, 
dar sufletulă său ardea de dorința de a vedâ cu ochii 
săi proprii misteridsele ținuturi din continentulă atâtă 
de puțină cunoscută.

Intre numărdsele daruri oferite călătorului nostru 
de prietinii și cunoscuții săi, precum și de aceia, cari 
se interesau de o întreprindere așa de însemnată, era 
și ună dulău de curte bine făcută „Castor" și altulu 
cu numele „Captain". De cumpărată, mai cumpără 
ună zăvodă „Bull," ună căpău „Nero" și ună bursu- 
cază „Jack".

După-ce Stanley trimise pe soții săi împreună cu 
lucrurile procurate la Zanzibar, capitala statului de ace- 
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Austro-Ungariei. Acostă grupă se compune din 
9 milidne de locuitori; facă prin 'urmare 25 de 
procente din poporațiunea Austro-Ungariei. Des
facerea în statele dunărene , și în specială în 
România, face 10 procente din desfacerea totală 
a fabricateloră austro-ungare.

In fața acestei cifre însemnate, ori cine tre- 
bue să recundscă că reînoirea convențiunei cu 
România este de cea mai mare importanță pen
tru politica ndstră comercială. Din tâte părțile 
s’a emisă acostă părere, și chiar în cercurile 
unde influința agrară este precumpănitdre, a în
cepută a se forma ună curentă pentru înche
ierea unei convențiunl. Nu este esactă că cele 
două puncte, de cari se folosesce oposițiunea în 
conțra reînoirii convențiunei și anume conce
siunea importului nelimitată de vite și cereale 
din România, ar păgubi agricultura austro-un- 
gară așa de multă, după cum se afirmă de 
cătră unii.

Asupra importului de vite România trebue 
să stăruiâscă din causă că vitele facă unulă din pro
dusele ei cele mai importante de esportă, și Ro
mânia, care’și trage produsele sale fabricate es- 
clusivă din străinătate, trebue să se găsăscă mij- 
ldcele, spre a’șî plăti importulă său. De altă 
parte interzicerea grâului română ar avă dreptă 
urmare căderea industriei de făină din Ausiro- 
Ungaria.

Conferențiarulă înfățișăză apoi tabloulă po
somorită ală comerciului de esportă română și 
Zice că Austria are interesă să mențină capita
lurile într’o țâră, care este cea mai bună cum- 
părătăre a produseloră sale industriale.

D. Lindheim esprimă în fine dorința d’a 
vedea câtă mai curândă ambele state vecine 
ajunse la o înțelegere, și opinăză că tenărulă re
gată, care și-a câștigată atâtă de repede inde- 
pendința politică, în curendă va deveni ună fac- 
toră importantă pentru viăța economică a monar- 
chiei austro-ungare.

Indignare justă.
Ni se scrie din Deva:
In urma discursului pronunțată de cătră deputatulă 

Hermann Otlo în ședința camerei ungare ținută la 13 
Aprilie a. c. în contra programului și memoriatului re- 
presentanțiloră nlegătoriloră români ai conferinței din 
Sibiiu dela 1881. D-lă Francisca Hossu Longinu, ad
vocată în Deva, a adresată numitului deputată ur- 
mătărea

Telegramă:
D-lui Hermann Otto, deputată

în Budapesta
(casa deputațiloră.)

D-ta, D-le deputată, în ședința din 13 Aprilie a. 
c. a camerei deputațiloră din Budapesta, conformă ra
portului publicată în „Egyetertes,* ai timbrată conclusulă 
(programulă) unanimă ală conferinței delegațiloră alegă- 
toriloră români, ținută în luna lui Maiu 1881 în Sibiiu 
de trădare de patriă.

După ce D-ta ai avută îndrăsnâla a o spune acâsta 
în audulă lumei, fără să fi dovedită, că acela condusă 
patriotică, luată în unanimitate, în o conferință ținută 
între marginile legei: pentru ce și încâtă este o »trădare 
de patriă", și după ce, acăstă învinuire vatămă adâncă 

în modă nedemnă pe representanții alegătoriloră români 
— eu, unulă dintre acei representanțl, declară, D-le de
putată, că aserțiunea D-tale citată, câtă vreme ea nu 
va fi dovedită, o consideră de: neprecugetată și dreptă 
calumniă.

Deva, în 15 Aprilie 1886
Francisca Hossu Longinu, 

advocată, proprietară și membru ală 
conferinței alegătoriloră români 

din Sibiiu.

Fortificarea Bucurescilorti.
Eată în resumată ceea ce scrie asupra for

tificării Bucuresciloru Ziarulă austriacă „Armee- 
blatt“ din Viena:

„Ne aducemă aminte că generalulă Brialmont a 
făcută, acum doi ani, o călătoriă la Bucuresci, care a 
produsă orecare sgomotă. Celebrulă șefă ală geniului 
belgiană se dusese ca să studieze, la fața locului, con- 
dițiunile apărărei țărei în generală, și ale lucrăriloră ce 
ar trebui să se ridice pentru a garanta siguranța frunta- 
riiloră. Observațiunile făcute de cabinetulă din Viena 
asupra amestecului unui oficeră străină în acâstă ches- 
tiune, au causată generalului Brialmont o disgrațiă de 
scurtă durată. Insă acâsta nu Ta împedecată de a’șî 
continua studiele pe terenă, cari l’au condusă la conclu- 
siunea că trebuia, înainte de tâte, să se creeze pentru 
România ună câmpă retranșată f6rte solidă în jurulă 
capitalei, astfelă că trupele active, cari ar lupta pentru 
apărarea teritoriului, să știe că în urma loră să găsesce 
ună punctă de sprijină absolută sigură, a cărui resis- 
tență le va putea permite, in casă de înfrângere, să mai 
țină odată pieptă inimicului și să obțină condițiunl de 
pace onorabile.

„Acestă proiectă de a transforma capitala Româ
niei în câmpă de retranșată a găsită, naturală, și par- 
tisanl și adversari. Acești din urmă îi impută că va 
crea, pe de o parte cheltueli considerabile, âr pe de 
alta că va provoca părăsirea restului țărei, care se va 
considera ca perdută din Qiua în care tote forțele na
ționale voră fi reduse a. se retrage sub protecțiunea for- 
turiloră Bucuresciului. Ceilalți din contră, au făcută să 
reâsă avantagiulă pentru o țâră puțină întinsă, de a 
avea ună centru bine fortificată care să primâscă apro- 
visionamentele și mijlâcele de orice natură, și să le a- 
dăpostâscă în contra întreprinderiloră inimicului, așa că 
armatele de operațiune se fie libere în mișcările loră, 
servindu-se de capitală ca de ună pivotă.

„Trebue, cu tâte acestea, să recunâscemă că sub 
t6te punctele de vedere, Bucurescii convină admirabilă 
pentru a fi organisată într’ună vastă câmpă retranșată 
Mai întâiu, situațiunea sa geografică permite, mai multă 
decâtă oricare altă punctă să se adune în elă, cu cea 
mai mare înlesnire mijloce din tâtă țâra. Apoi din punc- 
tulă de vedere topografică și militară, capitala are avan
tagiulă de a nu fi dominată de nici o înălțime, așa in 
câtă, protegiată prin forturi înaintate, dânsa va fi com
pletă adăpostită în contra unui bombardamentă și va 
putea susține ună asediu regulată de lungă durată."

Scene dintr’unii parlamentă americană.
Numărulă celă mai nou ală Qiarului germană ce 

apare în Valparaiso »Deutsche Nachrichten» publică ună 
raportă despre o ședință recentă a camerei deputațiloră 
chilenl, care merită a fi reprodusă:

„Doi deputațl, Bruno Larrain și Manuel Balbontin, 

se’nfuriară atâtă de cumplită unulă asupra altuia, încâtă 
înlocuiră pe politicosulă »d-ta« cu »tu.« Celă dintâiu 
strigă: ,Dâcă escl bărbată, canaliă miserabilă, atunci 
vin’o afară. Am sâ frângă lemne pe tine ...» La acâsta 
Balbontin răspunse: „Câtă îți plătesce guvernulă, ca se 
mă insulți?» Atunci ridică deputatulă oposițiunală Puelma 
in contra guvernului învinuirea, că a zădărnicită alege
rile în capitală, făcândă să dispară registrulă alegerii." 
Pâte fi vr’o îndoială despre aceea, Z’se elă, că cine a 
făcută acâsta? Intrâga țâră scie cine a zădărnicită ale
gerile și cine a furată registrele.

„Hoțulu e ministrulă Varas." (Mare iritațiune în sală 
și în tribune.) Puelma îșl repeți vorbele încă odată. — 
Ministru Zanartu: Ceea ce a «fisă acestă deputată, este 
o infamiă ce o pâte esprima numai o canaliă, ca depu- 
tatulă din San-Carlos. (Iritațiune colosală.) — Puelma'. Mi- 
nistrulă de esterne mă numesce canaliă. Ceră să-și re
tragă cuvântulă. Nefăcândă acâsta, atunci elă, ca și 
colegulă său ministrulă de justițiă, este ună lașă. — 
Ministrulă Zanartu,-. Repetă, deputatulă din San-Carlos 
este o canaliă! (Larmă asurtjitâre.) — Puelma (stri- 
gândă): Ori satisfacțiune ca unu caballero, ori ești o în
sutită cttnaliă! (Seandală îngrozitoră. Deputății se in
sultă unulă pe altulă.) — Ministrulă de justițiă Varas: 
Pâte să insulte deputatulă, canaliă și miserabilu ce este 
cum voesce, noi stămă mai susă, decâtă ca să ne pâtă 
ajunge! (Larma trece orice margini, ședința să întrerupe.) 
— A doua dt între deputatulă Puelma și între ministru 
Zanartă a fostă ună duelă cu pistâle, care a decursă 
fără să curgă sânge și în urma căruia amândoi „cabal- 
leros" și-au strînsă împăcațl mânile avândă pretensiune 
la stima generală.

DIVERSE.
Țarulti Rusiei și croitorulă seu. — . E sciută, că 

țarulă Rusiei iubesce târte multă sîrguința și cruțarea 
și că în acâstă privință a introdusă fârte multe reforme 
salutare în curtea sa. Câteodată însă îșl perde cumpă- 
ulă și merge prea departe. Așa mai deunădile a dată 
de urmă, că croitorulă său italiană i-a socotită mai 
multă cu 40 de mărci pentru ună pantalonă, ca de 
obiceiu. Țarulă s’a supărată fârte și în mânia sa afară 
din cale a ordonată, ca croitorulă să se expulseze la 
momentă din țâră. La curte s’a produsă o mare ne- 
mulțămire, pentru că istețulă croitoră atâtă de cu gustă 
lucra, încâtă anevoiă l’ar fi putută suplini altcineva. 
Din acâstă pricină, aristocrația din Petersburgă a luată 
în apărare pe bietulă croitoră și pe lângă o stăruință 
obosilâre a isbutită, ca Țarulă să grațieze pe croitorulă 
și să șl retragă ordinulă său celă aspru.

Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei^.
Cu I Aprilie 1886 st. v., s’au începută ună nou 

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

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

Abonațiloră de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită Ziaru^-

Domnii ce se voră abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a .arăta și posta ultimă.
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lași nume de pe țărmurele ostică al Africel, se îmbarcă 
și elă în 15 Augustă 1874, și în 21 Septembre ajunse 
cu norocire în orașulă acesta.

Călătorulă nostru avea aici ancă multe de făcută 
și de chibsuită. Trebuia să ’șl cumpere nu numai pro- 
viantă, ci și felă de felă de lucruri, caro servescă în 
interiorulă Africei ca mijloce de schimbă anume: măr
gele de sticlă, mai multe feluri de stofe, sîrmă de 
aramă, ș. a. Trebue mal departe să tocmâscă omeni, 
cari să ducă lucrurile și alții, cari să-i apere în casă 
de lipsă. De mare folosă i-a fostă favorulă și bună
voința sultanului din Zanzibar Seyid Barghas și al unui 
neguțătoră cu numele Tarya Topan cu cari făcuse cu
noștință încă cu prilejulu primei sale călătorii în Africa.

Negrii din insula Zanzibar suntă parte liberi, parte 
sclavi. Ei se numescă Vangvana. Din potrivă cei de 
pe apropiatulă țermure africană cu numele de Vanyam- 
vezi. Din aceste două seminții avea să ’și recruteze 
Stanley omenii de lipsă.

Fără multă rugăminte se și îmbiară o mulțime de 
inși, să ia parte la călătoria, ce acum avea să se pună 
în lucrare. în cât-va este și o ocupațiune de căpete- 
niă a acestoră omeni să însoțescă caravanele în lăun- 
trulă țărei, cu plată, se înțelege.

Afară de câte-va mici scăderi, Vangvana și Va- 
nyamvezi se deoseboscă de ceilalți. Negrii prin veselia 

loră, prin dibăcia, onorabilitatea, sîrguința și vitejia loră. 
Totodată ei suntă âmeni întreprindători și deprindă iute 
aceea ce le arăți. In chipulă acesta dânșii se^potri- 
vescă de minune ca tovarăși în astfelă de călătorii în
delungate și pline de greutăți,

îndată-ce se audi, care este scopulă venire! lui 
Stanley, se oferiră, după cum am disă mal susă, cu 
grămada o mulțime de omeni din aceste două seminții. 
Călătorulă nostru putea să ’șl alegă după placă pe vii
torii săi soți de drumă și acesta nu era lucru puțină, 
de 6re-ce între cocurențl erau și mulțl slăbănogi, bol
navi, mai departe bețivi, perde-vară și chiar și hoți și 
tâlhari vestiți. Mal multă preferă Stanley pe aceia, 
cari luaseră parte la prima sa expedițiă, seu cari fuse
seră în serviciulă lui Livingstone. Intre aceștia erau 
și âmeni de o credință și hărniciă probată. Numele 
celoră mai de căpeteniă dintre el erau: Manva Sera, 
Mabruki Speke, Kacece Ciaupereh, Ciakanya, Vădi 
Safeni, Zaidi, Hamoidah, etc. Manva Sera, ună Negru 
de totă credinciosă, energică și viteză, fu denumită de 
primulă conducătoră ală caravanei.

La oii ce călătorie mai însemnată este obiceiă în 
Africa ostică să se țină ună sfată („șauri" îi Zică Vang
vana) la care iau parte tâte căpeteniile. Stanley ancă 
adună împrejurulă său pe cei mai de frunte dintre 
âmenii săi.

„Spuneți’mi, ce credeți voi despre planulă meu?" 
îi întrebă elă.

Mai ântâiu nu voia să răspundă nici unulă, după 
aceea bufniră cu toții de rîsă. In sfârșită, provocată 
fiindă de Manva Sera, luă cuvântulă Vădi Safeni.

„Este bine, stăpâne," se adresă elă cătră Stan
ley „ca înainte de a pornf, să cunâscemă totă pasulă, 
care ’lă vomă face. Spune-ne, prin care țări vrei tu 
să călătoresc! ?“

Când Stanley, dândă ascultare acestei cereri, în
cepu să numâscă țările, rîurile și lacurile, pe care avea 
de gândă să le cerceteze, strigară cu toții, cu însufle
țire : „Da, frațiloră, asta este în adevără o călătoriă, 
care e vrednică să se numescă astfelă!"

După-ce se mai liniștiră încă, unii dintre el în
cepură a se îngriji.

„Der, stăpâne, pentru o astfelă de călătoriă voră 
fi de lipsă vre-o șese, nouă, ori dece ani!“ grăiră ei, 
clătinândă din capă.

„Vă înșelați/1 răspunse Stanley. „Pentru cea din
tâiu călătoriă a mea nu mi-au trebuită mai multă de 
16 luni. Credă, că nici acâsta, pe care voiescă să o 
facă acum, nu va dura așa de multă. Eu n’am venită, 
ca să trăiescă în Africa, ci este în interesulu meu, ca 
să mă întorcă câtă mai curândă în țera mea.

(Va urma.)



Nr. 80. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

G'oriiuîu la bursa fie Viena 
din 16 Aprilie st. n. 1886

Rentă de aură 4% . . . 103 10
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9 4.0 
împrumutul^ căilorfl ferate

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

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) .... 117.25 

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

mișă..............................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.—
Imprumutulă 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

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

Banca națională a României 500 Lei

Bnirsa «ie Bueiiresci.
Cota oficială dela 1 Aprilie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5°0). . . 90— 9P/2
Renta rom. amort. (5°/0) 94*/< 9V/,

> convert. (6°/0) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102Va 103^4

> » » (5°/o) - 87— 87Ha
» » urban (7%) . 99— 100—
» » » (6°/o) • 92— 93—
» . > (5%) • 82Va 8^1.

Ac. de asig. Dacia-Rom. — —
< » » Națională —

Aură contra bilete de bancă . . 13 — 14V2-
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursulu pieței Brașovii

din 17 Aprilie st. n. 1886.

1 Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.73 Vând 8.75
Argint românesc . . . . . . > 8.60 8.65
NaDoleon-d’orî................. . . » 9.98 > 1001
Lire turcescl..................... . . » 11.20 > 11.30
Imperiali......................... . . > 10.20 » 10.30
Galbeni............................. . . » 5.86 » 5.90
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 124.— » 125A./3
Discontulă . . . » 7—10 »/0 pe ană.
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Deschidere de prăvăliă.
Subscrisa îmi iau permisiunea de a face cunoscută onora

tului publică că am deschisă sub Firma

III"?... ....
)$( marfă bună cu prețuri eftine.
(V țat’o soțului meu A. Scliwarze,

■ șefă, alu fostei firme A. Scliwarze & Bartha și-a câștigată încre- ) 
derea onoratului publică. Hă rogă dâră ca și de aci înainte să ) 
binevoiască a-lă onora cu comande num&rdse și elă va face ) 
totă posibilulu, că la ori ce ocasiune să mulțămâscă pe onorații 1

Cu stimă Brigitta Scliwarze. w

cihwarze
__ M

» 3 — \V

){( o prăvăliă de liaine de bărbați și suntu în posițiune de a da
mcuia. uuiia. uu picyun ciuuc. Conducerea prăvăliei am încredin- W 

\V tat’o soțului meu A. Scliwarze, care și mai înainte, ca primulu

■
im ulița* Vămii Nr. li

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

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

Pentru repețiri se acdrdă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori • ••••• 10° 0

n 5— 8 1 j r • . • . • 15° 0
n n m 9—11 îî 20° „
n 12—15 n • • • • . • 30° 0
V îl îî 16—20 n • ••••• 40° 0

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

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

d-Zeru abonați!
Rugămu 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 diarulă nostru până acuma.

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

§

î
?

A -

I •

19-20 CANCELARIA NEGRUTIU
in Gherla. Saamosujvâr

WT*deschide abonamentu pe anulu 1886 la: "*8
„ AMICUL tJ FAMILIEI. “ Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și 16-a (p a lunei în numer- 

câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, stu(dii sociali, articlii sciențifici, amăi 
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulu de abonamentu pe anulă întregu e 4 fl. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANU.“ Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 2sh—3 Vi c6Ie; 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 întregă e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

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

---------Toții acolo au apărutu și s© află de veudare: ------
Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulu la tăte patru 1 fl. — câte 

una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fărte interesante și amusante. Prețulu 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 

italiană prin Vincentiu Nicora prof. girnnas. — Cu portretulu M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.
Collecta de Recepte din economia, industriă, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulu 50
Apologie. J~

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulu fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumu de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 crj la 60 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu, Prețulu 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. Hermanu și Dor o te a după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scâlele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 qr. Petulantulu. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Pretnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulu dela Petr6sa s£u Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologicu de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru învățămentulu intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiali), a învățăto- 
riloră și a altoru bărbați de sc61ă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulă 1 fl. 70 cr.

Miculu mărgăritară sufletescă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesci — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericesci. Prețulu unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 

— 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 ic6ne frumâse. Prețulă 
unui esemplaru trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Visul u prea sântei vergure Maria a Născăfbrei de Dumnezeu urmată de mai multe Rugăciuni frumâse. Cu mai multe icdne fru- 
m6se. Prețulă unui esemplaru trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

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

1885 în limba

Discusiuni filologice și istorice maghiare privitdre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere invederită 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu.

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de

Ună vo-

Ifigeni a
Brand a său Nunta fatală.

Elu trebue să se însdre. Novelă de Maria Schwartz,

în Tau-» 
Schițe din 
traducere

cr.

Tipografia ALEXI Brașovă.


