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BrașovtL, 13 Iulie 1886.
Oposițiunea maghiară se pregătesce de-a 

declara resboiu formalu militarismului austriacu. 
In Pesta s’a instituită unft comitetu, compusu 
din bărbați oposiționali, cu scopti de a conchiăma 
în luna lui Augustu unu mare meeting, care să 
se pronunțe în afacerea Iansky.

In fruntea agitațiunei ce s’a pornită contra 
armatei, pășescu corifeii dela „Egyet6rt6s“ și 
„Pești Naplo“. De unu timpu încdce foile ma
ghiare fără deosebire nu se ocupă decâtu de 
cesfiunea armatei și chiară și organulu popimei 
catolice „Magyar Allam14 se alătură la cei ce-și 
dau espresiv.ne „indignațiunei“ loru pentru cele 
întemplate.

„Primimu cu curagiu lupta — scrie „Egye- 
tărtds44 — o primimu cu acea învățătură, pe 
care amu propovăduit’o de multă și pe care ul
timele evenimente au făcut’o sg fiă nerăsturna- 
bilă. Intrega națiune trebue să se unăscă în ni- 
suința de a smulge din mâna reacțiunei militare 
arma cea din urmă, ce i-au lăsat’o încă instituțiunile 
nâstre; trebue s& desființămit armata, care se nu- 
mesce comună] ea este negațiunea încarnată a vi- 
eței nâstre de stată și e făcută pentru a nimici 
patriotismulu ungurescă. Inzadaru să basăză dom
nii din soldatesca pe aceea, că tocmai în armată 
ei și-au păstrată puterea materială în contra nâs- 
tră. Pretutindeni și în armată se află âmenl cu 
inima curagidsă și deciși, cari suntă gata de a 
elupta eternele postulate ale dreptului de esis- 
tență ală națiunei. Marea luptă a națiunei va 
găsi în totdăuna gata armata sa națională. “

Limbagiulă acesta este destulă de clară și 
câștigă o importanță deosebită în nisce momente, 
când se constată că nu numai foile oposiționale, 
ci și cele ce stau în relațiuni cu guvernultî se 
pronunță în modă fârte aspru asupra pensionării 
lui Edelsheim și avansării lui Ianski.

însuși precautulă Franciscă Pulsky, care 
mai alesă de ună timpă încâce cântă pe cârda 
d-lui Tisza, găsesce, că cele petrecute au făcută 
numai să se deștepte din somnă vechia neîncre
dere și din nenorocire au dată nascere unei a- 
gitațiuni mai seriâse, care întârîtă tâte spiritele.

„Nu putemu44 — Țice Pulszky — „să pri- 
vimă fără de îngrijire în fața fatalului viitoră....
Ultimele înaintări în armată au foștii în adevăru 
nenorocise și netimpurii, pentru că au provo
cată o furtună de generală amărăciune, care toc
mai în momentulu de față, când pacea europănă 
nu prea pare a fi asigurată, ar puți să devină 
fatală și în casulă celă mai bună a avută resul- 
tatuliî, că a sdruncinată temeliile încrederei..... 44

Neîncrederea să fiă âre numai de adl ori de 
eri? Acâsta suntemă siguri, că Pulszky o sus
ține numai, ca să pită sfârși c’ună apelă la pru
dența celoră din Viena și Peșta. In realitate însă 
stau lucrurile altfelă; neîncrederea are o vechiă 
rădăcină, d-lă Pulszky o constată însuși în in
troducerea articulului său dicendu: „In dilele a- 
ceste se împlinescu douădeci de ani, de când s’a 
ivită acea înfricoșată catastrofă, care aduse cu 
sine reconstruirea monarchiei pe noue base dua- 
listice“.

E vorba de armată. Ore contribuit’a fatala 
di dela Koenigrâtz la întărirea încrederei ei față 
cu Ungurii. Nimeni nu va susțină așa ceva și 
prin aceea că acum „Egyetertăs“ amenință pe 
înfluenții soldați din Viena, că decă nu voru 
reforma spiritulă armatei, voră face într’ună vi
itoră resboiă ărăși nisce esperiințe, ca cele ce le fă
cură la Koeniggrătz, prin asemeni amenințări 
nu se servesce causa încrederei reciproce.

Dăr, dice, Pulszky, armata vechiă austriacă 
nu mai există, îu locul ei a pășită o altă armată 
mai destoinică, armata austro-ungară. Ore așa 
să fiă? Nu dovedescă protestările de acum ale 
Maghiarilor^, că armata și-a schimbată numai 

numirea,' dăr spiritulă ei a rămasă celă tradițio
nală? Acestă spirită este spiritulă „centralismu
lui, “ de care vorbesce d. Pulszky, și care nu 
vrea se le mai ăsă din capă Escelențeloră civile 
și militare neîmpăcate cu stările actuale.

Acestă spirită le-au dată și le va mai da 
încă mnltă de lucru Unguriloră.

întâlnirile.
Țarulă Rusiei a invitată pe arhiducele Carolii Lu

dovicii să-i facă o visită în castelulă Peterhof.
Acâstă călătoriă a arhiducelui austriacă câștigă o 

deosebită importanță, decă se pune în legătură cu cele
lalte întâlniri princiare și ale diplomațiloră. Mai întâiil 
vine la rândă visita ministrului de esterne austro-ungară, 
comite Kalnoky, la principele Bismark în Kissingen. După 
acâsta va urma întâlnirea împăratului Germaniei cu îm
păratule Franciscă losifă la Gastein.

Intr’aceea se va găti de drumă și d-lă de Giers, 
ministrulă de esterne rusă, și îndată ce se va duce Kal
noky dela Kissingen va bate Giers la ușa puternicului 
cancelară germană. Totă într’ună timpă archiducele 
Ludovică va fi âspele Țarului Rusiei.

Lumea se pote dăr din nou liniști, căci cele trei 
împărății ârășl s’au împăcată ș: Rusia vrea să documen
teze acesta trimițândă pe Giers la Bismark și învitândă 
pe archiducele Ludovică la Peterhof. Pănă când va mai 
dura și acâsta nouă înțelegere dintre împărății numai 
Dumnezeu scie și pâle că și Bismark.

Gestiunea armatei în Ungaria.
Foile unguresc! anunță următorele: Agitațiunea na

țională produsă prin pensionarea baronului Edelsheim 
Gyulay șl-a aflată espresiune și în sînu’ă cetățeniloră 
din Budapesta. Alaltăerl s’au întrunită forte distinși re- 
presentanț! ai cetățeniloră din capitală, și au ținută sfată 
asupra celoră ce ar fi de făcută pentru a da espresiune 
indignațiunei atâtă de simțite, ce a produs’o în țâră afa
cerea Iansky. Adunarea fu presidată de Polonyi Geza, 
advocată din Budapesta și deputată dielală din partida 
independentă. De față au mai fostă: Tompa Antal, ad
vocată, Scheffer Laczi, Mezei Erno, Graeza Gyorgy, Mar- 
kus Iozsef, Clair Vilmos, (jiariștl, apoi deputății: Hermann 
Otto, Hoytsi Pâl, Tâth Erno; Eotvos Kar și alții. La pro
punerea diaristului Scheffer, adunarea a decisă ca pe 
<jiua de 1 Augustă să convâce o adunare de poporă (me- 
etingă), pentru a căreia preparare s'a constituită o co- 
misiune.

>Ellenzek< face apelă la cetățenii Clușiului, despre 
cari tjice că singuri ei au rămasă nepăsători față cu 
acâstă mișcare patriotică, ca „să aprindă și ei făclia re
acțiunei naționale între munții cei stâncoș! ai 'Transilva
niei'.

*
Deputății Ugron Gâbor și Bartha Miklos publică ar- 

ticul! în cari pledâză pentru o armată maghiară inde
pendentă. Bartha Miklos dice în organulă său între 
altele:

„In decursă de 18 anî ce amă învățătă noi? Tot- 
dâuna ni s’a disă: voi sunteți slabi, omulă cu minte tre- 
bue se cedeze, puterea este lege, puterea este dreptă, 
puterea e dreptate, e mai de preferită buna înțelegere 
decâtă a lupta, a te căciuli este lucru folositoră, servi- 
lismulă nu e rușinosă, ci este făcută din necesitate...

«Acâsta este teoria enervătore, pentru a căreia pro 
pagare s’a angagiată pressa subvenționată, oficioșii, cari 
într’ună modă sistematică despâie națiunea de lesaurulă 
esempleloră străbune, acâsta e teoria celoră dela ad- 
minislrațiune, cari nu facă decâtă sfervicii de corleși, 
teoria ce se propune în sculele de stată și din care tră- 
iescă gadinele guvernamentale, cari dică, că tote suntă 
bune așa cum suntă, trebue să ne încredemă în Tisza... 
Când însă cu dăscălirea nu esă la cale, ei alârgă la ar
mele electorale, falsifică registrele, cumpără pe’cei amă- 
rîți, intimidâză pe cei slabi de ângeră, pe șovăitori ’i se
ducă cu promisiuni, celoră flămencj! le svîrle câle-ună 
osă de roșă și în fine dau 'câte-o împușcătură în cas- 
1 rele oposiționale pentru ca spaima să devină generală

Așa se face în Ungaria de 18 ani maioritatea par
lamentară, și acostă maioritate votâză orbesce totă, dâr 
iotă... Cine nu vede în acesta neputința nației? Cine nu 
vede, că acâstă națiune este necapabilă de a-și pregăti 
viitorulă ?a

După acâsta autorulfl articulului se ocupă de aface
rea Ianski, în care privesce untî blamag iu pentru nația 
maghiară. Armatei comune îi face imputări și dice, că 
reu șî-a trasă pe sămă, pentru că comuna consciință 
de sine a națiunei unguresc! încă nu-i omorîtă. „Armata 
ce-o avemă nu este armată maghiară; pe ea numai o 
susținemă, o nutrimă șl-o îmbrăcămă; dâr o armată, 
căreia să’i sg potă încredința susținerea constituției și 
păzirea statului cu încredere deplină, nu avemă; ar
mata de acum eite singură numai a Habsburgiloră. Ca 
pentru plăcerea și caprițiulă vre-unui, seu altui membru 
alu dinastiei, armata susținută cu ajutorulă nostru sg 
facă politică strgină de interesele nâstre, acgsta n’o 
voimă. . . .«

„Fără armată națională maghiară vorbirile cătră ale
gători, discusiunile din parlamentă, tragerea la răspun
dere a guvernului remână totă atâtea frase gâle, jucării 
superficiale; străinulă privesce stindardulă ungurescă nu
mai de-o sdrânță pestriță și insemnele unguresc!, fire-ară 
atârnate chiară și la porta nu sciu cărui consulă, străi- 
nulă nu le privesce, decâtă ca pe nisce talere de aramă 
dela oficinile friseriloră.« Ca de esemplu aduce autorulă 
pe Croați, car! au sferlicată insemnele unguresc!, au dată 
afară din biserică statua Sfântului Ștefană, au aruncată 
pe stradă in tină statua regelui, și cu tote acestea la 
urmă totă noi amă trebuită să mergemă la Viena, ca 
se ne rugămă de iertare. Trece apoi în revistă întâm
plările din urma și dice că dâcă ar esista o armată ma
ghiară independentă, tote aceste nu s’ar fi întâmplată.

Serbia și Bulgaria.
In discursulă tronului, cu care regele Milană a 

deschisă Scupcina, amintindu-se relațiunile Serbiei în 
afară, s’a disă, că relațiunile cu marile puteri suntă din 
cele mai bune, âr relațiunile cu Bulgaria au rUmasil 
totu același precum erau înainte de resboiu. Totodată 
s’a mai disă în discursă, că Serbia a încheiată pace cu 
Bulgaria numai fiindă că așa au dorită marele puteri, 
dâr că acâsta tocmai dovedesce câtă de veghiătâre e 
Serbia pentru apărarea ideii sale de stată și câtă de 
dispusă e în orice timpă a respecta tractatele interna
ționale și a protesta în contra or! cărei turburări uni
laterale a echilibrului în peninsula balcanică.

Acestă discursă a făcută mare impresiune în Sofia, 
spune ună corespondentă ală lui ,F. LI.« Și cu atâtă 
mai mare încordare se aștepta discursulă regelui Serbiei, 
cu câtă se scie, că granița sârbâscă deja de săptămâni 
este aprâpe cu totulă închisă spre Bulgaria. Mai strictă 
e închiderea graniței în cerculă Vidinului și pe la Trn 
și Bresnik. Numai pe șosâua Zaribrodă-Pirotă potă trece 
alți streini, pe când Bulgari și călători cu pașapârte bul
gare nu suntă lăsați să trâcă în Serbia, in urma acâs
ta Bulgaria își concentrâză și ea trupele sale spre gră- 
nița sârbâscă, dedrece în Sofia nu se consideră ca es- 
chisă posibilitatea unui resboiu de resbunare din partea 
Serbiei în celă mai apropiată viitoră. De aceea se facă 
tote pregătirile posibile, se introduce mereu munițiune 
în Rumelia oslică, se facă pretutindenea eserciții de tra
gere la țintă. Concediurî nu se dau nici oficeriloră, 
nici funcționariloră militari și nici învățătoriloră, cari 
de altmintrelea pe timpuiă acesta obiclnuiau a călători 
în slreinătale.

Emigrarea Secuii orii în România.
.Kolozs. Koz.< vorbindă într’ună articulă de fondă 

despre urmările răsboiului vamală cu România, dice în
tre altele, că totă cinstea le-o dă Săcuiloră pentru spi
ritulă loră de viâță, pentru strădania și istețimea loră. 

‘dâr aceste însușiri bune ale loră, degenerândă, pot.ă să 
fiă tocmai spre peire, și —- precum cu durere vede foia 
clușiană din dilnica emigrațiune și refugiarea loră de 
astădl — potă să le aducă asupra capului cea mai as
pră și cea mai meritată osîndă.



(GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

utinuă acestă diară — când statulă, 
etatea momentanii și promptă alergă 

. ea urmăritorii resboiului vamalii, când 
.inii timpii așa de scurtă ad occulos ni s’a 
că din causa răsboiului vamală are causă /

.ânge Austria, are causă de a se plânge Româ
nia, der mai puțină ca toți au causă de a se plânge cei 
din părțile ardelene, ba încă aici, la noi, poți prinde deja 
cu mâna avantagele obținute în urma acestui resboiu; 
cum, acum voieseă Săcuii se demostreze prin nouă emi
grări, că acestă pămentă numai de adi pe mâne și-lă 
socotescă de ală loră și ,’că în totă momentulă sunta 
gata a și-lă schimba eu altulă?»

.Intr’adevără nici o espresiune n’amă crede-o prea 
aspră, când este vorba de a ne da părerea asupra acestui 
faptă, și nu putema recomanda destulă de strictă pază 
și procedere autoritățiloră grănițeresci, când e vorba de 
împedecarea urmăriloră acestei stări păgubitâre, nepa- 
triotice și rușinătâre. Statuia, societatea, reuniunile și 
singuraticii de ani de dile sunta gata a oferi tolulu 
pentru eolonisarea Săcuiloră, — și Secuii fugă și trecă 
în România! Răsboiulă vamală se angagiază tocmai în 
favorulă economiei din patriă, ba încă și în favorulă in- 
industriei, dâcă avema destulă pricepere și destulă zelu 
pentru meseria din patriă, și — industriașii secui emi- 
greză! Cu adevărata, că lucrulă acesta ar fi peste mă
sură ridiculă, decă n’ar fi de natură a inspira atâta 
mâhnire, ba chiară și desperare".

Foia clușiană nu vre să’nțelăgă, că de bine ni
menea nu’și părăsesce căminulă. Dela a alerga pentru 
delăturarea urmăriloră răsboiului vamală și până la de- 
lăturarea loră în faptă, e o distanță multă mai mare, 
decâtă ca s’aștepte Săcuiulă, său oricare altulă, să-i esă 
sufletulă din ose de fome, și acesta de dragulă jidoviloră 
și câtorva magnați, cari au provocată răsboiulă vamală. 
Trebuia să se alerge înainte de răsboiulă vamală, ca 
acum să fi fosta paralisate urmările.

SOIRILE DILEL
Publicămă cu plăcere următorea rectificare ce-o pri- 

mimă dela D-șora Otilia Gerasimă din Câmpeni, care — 
ne bucurămă că ni se dă ocasiune a constata — este 
o Româncă cu trupă și sufletă:

Câmpeni, 22 Iuliu 1886.
Onorabile D-le Redactoră 1 In Nr. 60 a. c. ală sti

matului jurnală ce redigeați, între membrii din Abrudă 
ai *Culturegyletului‘‘ obvine și numele «Gerasim Otilia.* 
— Nu sciu ca în Abrudă se părte cineva acestă nume, 
pentru aceea presupună, că neesactulă corespondentă pe 
mine voesce a mă înșira între membrii menționatei reu 
niuni. De orece eu nici' nu sunt membră, și nici nu 
am contribuită niciodată cu nimică în favorulă „Cultur- 
egyletului," corespondența citată, încâtă să referesce la 
persona mea, o dechiară de neadevără completă și de-o 
afirmare din ventă luată. Noi fetele nu ne ocupămă 
cu politica, cu tăte acestea insă vă asigură stimate D-le 
Redactoră, că pănă când vomă ave cea mai mică bă
nuiala că vre o reuniune pote să conturbe bunele rela- 
țiuni între conlocuitorii aceleiași patrie, numai atunci ne 
vomă face membre la o asttelă de reuniune „când va 
face plopulu pere — și răchita viorele.* — Primiți 
Stimate Domnule Redactoră espresiunea stimei ce vi-o 
păstreză. Otilia Gerasimu.

—x—
Suma contribuiriloră pentru monumentulă lui Ra- 

detzky face pănă acum 60,000. Intre contribuitori, după

cum scrie «Egyetertes*, nu se află pănă acum nici unu 
singură Maghiară.

—x—
Ni se scrie, că pe la Mociu secerișulă e bunișoră, 

grânele de tomnă promită multă, numai ună rău mare 
ne strică, căci cu fote măsurile folosite pe pieța Clușiului, 
țăranii vendă totă cu măsura cea mare de 22 cupe 
(mierța mare), pe când cofărițele (precupețele) în piăță 
vândă cu litru mai totă cu același preță. Ore pănă 
când totă așa?

—x—
„Voința Națională* scrie: »Ieri s’a presentată la 

primăriă d. Ioană Schonauer, fabricantă de frânghii din 
Brașovu, cu cerere d’a i se da permisiune să înființeze o 
fabrică de frânghiării în Buzeu. D-lă primară l’a în- 
curagiată și i-a promisă totă concursulă d sale, recomen- 
dându-lă și ministeriului pentru a i se da de urgență 
cuvenita autorisațiune. D-lă Schonauer promite că va 
ave 30 lucrători români în fabrica sa.*

—x—
La șâse Septemvre viitoră, representanții României, 

Franciei, Englilerei, Italiei,- Germaniei, Elveției, Suediei 
și Spaniei voră subsema Ia Berna convențiunea univer
sală în favorea drepturiloru de autorii.

—x—
Ni se scrie din jurulă Zaulni de Câmpia, că no- 

tarulă cercuală Iuliană fu suspendată din postulă 
său și trasă în cercetare disciplinară pentru defrau- 
dare, cam de vre-o 1000 floreni. Nefericitulă, după cum 
ni se serie, nu de multă căsătorindu-se și-a luată de ne
vastă o Unguroică, și-a părăsită nu numai naționalitatea, 
ci chiar și legea, s’a dusă la biserică străină și s’a cu
nunată cu preotă străină. Mai pe scurtă, s’a făcută 
«patriotă" și ca ,,pat.riotă“ a socotită să facă și elă ce 
facă „patrioți?1; a trăită bine der a pățit’o. Servescă de 
esemplu viu înaintea tuturoră pățania lui!

—x—
La Chișineu se facă mari pregătiri pentru primirea 

marelui duce Vladimiru, care vine să inspecteze trupele 
din Basarabia.

—x—
>Romanu‘ din Romană, în România, spune că 

emigrațiunea Israelițiloră din acelă orașă continuă. Du
minecă în 6 Iuliu au plecată vr’o 60 la America. In 
luna Augustă voră emigra mai multe familii.

—x—
«Epoca* află, că la 15 Augustă va sosi la Sinaia 

prințulă Carolă, unulă din nepoț.i Regelui României. 
Prințulă Ferdinandă nu pote veni, făcendă parte din 
garda împăratului, care va lua parte la manevre.

Cetimă în „Telegrafulă*: , D. Gr. Tocilescu, dis
tinsului nostru arheologă, se va întâlni în escursiunea sa 
arheologică din Dobrogea cu eruditulă arheologă rusă d. 
Antonovicî, profesoră la Universitatea din Kieff. D. An- 
tonovicl este trimisă în misiune areheologică de minis- 
terulă de instrucțiune ală imperiului rusă.

—x—
Aceluiași diară i se scrie din Chișineu, că acolo 

să cumpără în cantități mari rădăcina plantei ^Ephedra 
Turnefort1, care se recomandă multă de cătră medicii 
ruși în contra friguriloră.

—x—
Cu ocasiunea noului spitală Colțea din Bucuresd, 

turnulă construită de Carolă XII ală Svediei se va re
para și se va aședa în elă ună observatoră făcută în 
condițiunile cele mai bune.

—x—

Fostulă Metropolită serbă Michail a primită din 
partea guvernului rusă autorisația de a-și stabili reșe
dința la Odesa. Palatulă episcopală celă vechiu este 
pusă la disposițiunea metropolitului. Asta nu e decâtă 
o demonstrațiă contra Serbiei.

Unii cursu de stupâritu.
Vaida-Telechirecea, în 8 Iuliu 1.886. 

(Fine.)
Se vedemă acum în ce au stată esperimentările 

practice?
Trebue să permitemă, că în comuna Vaidarecea 

suntă mai mulți economi, cari se ocupă și cu stupăritulă, 
să înțelege că într’ună modă primitivă, încâtă ună folosă 
și ună venită orecare mai că nici nu se simțesce. Dâr 
cu acestă ocasiune omenii noștri s’au interesată fdrte 
tare, dovedă că nici ei nu să mai potă împăca cu mo
dulă de pănă acum de a se ocupa cu cultura slupiloră. 
Acum se începe lucrulă practică. — Cu ocasiunea cur 
sului. și adecă în 5 ale lunei curente ni se împărtășesce, 
că ună învățătoră din aceea comună are ună stupă care 
de 3 ani nu voiesce să roiâscă de locă. La aucjulă a- 
cestora d-lă Degană respunse: »Las’ că o să-lă facemă 
noi să roiâscă.

In 1 luna curentă diminăța, fiindă sărbătăre, după 
servieiulă divină — la care au luată parte toți învăță
torii presenți la cursă, și prin ună coră puternică și ar- 
moniosă au delectată în modulă celă mai plăcută publi- 
culă receanu, care multă timpă va păstra despre acâsta 
o suvenire dintre cele mai plăcute, și va dori repețirea 
unei asemenea plăcute bucurii ocasionale — ne duse- 
rămă cu toții la învățătorulă cu stupulă renitentă, unde 
apoi domnulă Degană își începu lucrarea. Și ce să vedi? 
Preste câteva minute, din îndărătniculă stupă, respecti- 
vulă învățătoră avea doi stupi din cei mai împopulați. 
învățătorulă din cestiune nici nu era acasă, căci era la 
esercițiulă periodică de arme. Mai mare îi va fi bua 
curia, când va veni acasă și va vede, că stupulă său- 
de care nu mai ave nici o speranță, în fine totuși a, 
roită, deși fără voia lui.

Caracteristică a fostă îndemnarea cu care procedea 
d-lă Degană, precum și constatarea, că roiului tinără îi 
lipsesee regina, seu matca, și în fine provederea roiului 
pre cale măiestrită cu regină. Aci era acum superfluă 
ori și ce esplicare, er esplicarea fără esperimentulă ară
tată ar fi rămasă de sigură pentru cei mai mulți dintre 
participanți numai, ecă așa, o esplicare neînțelesă.

Totă în aceea di s’a purcesă la facerea unui roiu 
măiestrită la părint. Max. Receană, din coșniță simplă 
de paie.

La acesta repețire toți învățătorii precum și alți 
participanți din comună și din comunele vecine erau în 
chiar cu procedura, respective manipularea.

De aci amă mersă cu toții în stupina scălei, unde 
s’a procesă la scoterea unui stupă dintr’o coșniță simplă 
de nuiele și aședarea lui într’o coșniță de scânduri cu 
cadre, sistemulă Dr. Dzirzon și amplificată de Dr. Ber- 
lepsch. Aci încă s’a procesă într’ună modă fârte prac
tică. Toți cei presenți in fine au fostă pe deplină în 
curată cu manipularea. Der acestui stupă îi lipsea re
gina, Deci veni înainte âr ceva interesantă. Lucrurile 
însă se derivă unulă din altulă. Căci tocmai pre când 
se petreceau aceste la scolă, la păr. Receanu roi ună 
altă stupă. Aci nu mai merse d-lă Degană, ci-și tri
mise numai discipulii, cari îndepliniră totulă perfectă — 
și fiindcă acestă roiu fu de cei de ală «doilea", cari au 
mai multe regine — după cum amă esperiată — se 
aduse de aci și o regină la orfanulă stupă dela scâlă.

£tă der, on. publică cetitoră, în liniaminte generali 
folosulă celă mare ce l’a adusă acestă cursă de stupă- 
rită în cjilele de 4, 5 și 6 Iuliu a. c. Nimeni der nu 
va dubita, că modulă de predare ală D-lui Degană n’a 
fostă unulă dintre cele mai practice.

După mai multe esplicări și esperimentări în de- 
cursulă celoră 3 dile, cursulă s’a închisă în 6 ale lunei 
curente la 6 ore sera.

Nu putemă a nu aduce și pre acestă cale d-lui 
Degană mulțumitele ndstre cele mai sincere pentru ze-

FOILETONU.

Unu capitulu despre mânia.
(Urmare.)

Aristotele a lăudată forte multă bunele servicii, ce 
efectulă mâniei este în stare în resbelă a le aduce. «Mâ
nia*, — dice elă, — .înalță curagiulă luptătoriloră fă
cendă sâ ’și încorde în bătăliă tote puterile loră dispo
nibile. Fără d’a fi cuprinsă cineva de acestă afectă, ra
reori se pote distinge printr’o vilejiă mai mare. Chiară 
vechii eroi ai lui Homeră, mai nainte d’așl as- 
verli lăncile loră unii într’alții începeau a se asmuța 
unii contra altora prin totă felul ă de vorbe de batjocură. 
Numai într’ună târdiu, după ce în chipulă acesta se a- 
prindeau de mâniă, prindeau armele voinicesce dândă 
cursă liberă luptei. De aceea și astădl comandanții oș- 
tiriloră obicinuescă, mai ’nainte d’a începe răsboiulă, a 
înfățișa trupeloră loră în alocuțiuni scurte militare inju
riile și ofensele ce le-au suferită mai nainte dela inimicii 
loră, cu cari au să se bată. Mai multă încă decâtă ast- 
felă de cuvântări ale comandanțiloră, folosescă, spre a 
deștepta și mări curagiulă și dorulă de luptă în soldați, 
rănile și bătăile primite dela inimică. Ostașii la începută 
se luptă de silă, cu curagiulă numai de jumătate, îndată 
ce audă insă glonțele inimice, șuerândă pe la urechiă, 

împușcându-le fără veste chipiulă de pe capă, seu vă- 
dendă pe cavaleriști c’au năvălită peste ei, tăindă în 
drâpta și în stânga, rănindu-le camaradii, începe a li se 
înferbânta sângele în vine. Atunci se deșteptă în luptă
tori simțulu de răsbunare și cu acesta plăcerea de luptă 
și curagiulă. Ei începă a se lupta înfricoșată și cu a- 
tâta cutezare orbă și entusiastă, că se aruncă orbesce 
în punctele cele mai espuse făcendă minuni de vitejiă și 
de bravură.

•T

Nu arareori mânia face bune servicii și poețiloră 
și retoriloră — deșleptându le și potențându-le puterea 
spiritului și destoinicindu-i pentru succese, cari abia le-ară 
fi putută dobândi fără efectulă mâniei. Mânia și aver
siunea, aceste două curente ale sufletului omenescă au 
putută produce în aria poetică și retorică tocmai așa de 
fruinose lucruri ca și amorulă, enlusiasmulă și sentimen
tele cele mai delicate. Câtă energiă sântă nu descope- 
rimă noi ore în blestemulă poetică ală unui cântăreță 
poporală, cândă arde de mâniă? O câtă adevără es- 
prirnă elă, aprinsă fiindă de mâniă.

Fără o amărăciune adâncă semțilă cu greu ar fi 
dată Demostene „Philipiceloră * sale aceea agerime pro
fundă, de carea atâtă de multă ne minunămă admirân- 
du-o! Și foculă lui Cicerone din cuvântările sale contra 
lui Catilina și Verres fu aprinsă și nutrită chiar prin 

aceea, că suferea de indisposițiuni, de pesimismu, sufle- 
tulă lui vede dela ună timpă t6t.e lucrurile în colori ne
gre! Chiar Juvenală, cum ar fi putută elă descrie și 
combate într’ună modă atâtă de sdrobitoră și nimerilă 
moravurile stricate și pe omenii timpului său, decă n’ar 
fi fostă amărîtă pănă în fundulă inimei sale morale de 
ticăloșiele epocei! Și Dante n’ar fi descrisă infernulă așa 
de teribilă, dâcă n’ar fi fostă elă cuprinsă de senlimen- 
tulă unei amărîciuni morale cumplite! Spirilulă calmă, 
indiferentă ală unui Stoică forte cu greu ar fi putută 
concipe și da nascere atâtoră opere și lucrări stră
lucite /

După cum îi suntă de lipsă organismului nostru 
fisică ferea și reversările ei periodice seu sporadice pen
tru digestiune și alLe disposiții în aparatele interne: toc
mai așa ajută ea și spirilulă nostru la producțiunile sale. 
Chiar în enlusiasmulă nostru celă mai nobilă pentru 
frumosă și adevără trebue — spre a-lă conserva și con
solida totă mai tare, să meslecămă ceva aversiune din a- 
fectulă mâniei față cu lucrurile urîte și rele. De aceea 
cu drepții cuventu putemă dice, că cine nu e în stare sS 
se și mânie câte-odată, acela nu pote fi aptă în tâtă 
viița lui d’o însuflețire adeverată!....

(Va urma). 
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lulă arătate cu acâstă ocasiune, precum și pentru co
recta tacticii în procedere și practica sa predare, carea 
în ce privesce stupăritulă rațională, n’a lăsate chiarO 
absolută nimică de dorite. O dorință avenul totuși. Nu 
numai pentru cei presenți, der pentru ori și care omO, 
care ar dori să se ocupe cu stupăritulă raționale, ar fi 
de lipsă, și reclamată dejtimpă și împrejurări, tipărirea 
și edarea la lumină a acestei prelegeri într’o broșură și 
încă câtă mai curândă, cu atâtă mai vârtosă, căci lite
ratura nostră în astă privință este de totă săracă. Deci 
în interesulă și spre binele economului română și în in- 
teresulă ameliorărei miserei sale stări materiale, credemă 
că d-10 Augustină Degană va umple fără amânare o la
cună atâtă de simțită în literatura nostră și nu va în
gropa talentulă său în pămentă, căci cu câtă voră fi 
mai multe floricele, cu atâtă voră ave de unde se cu- 
legă și albinele mai multă miere.

Nu pulemă trece cu vederea fără de a nu aminti 
buna primire ce ni s’a făcută în comuna Vaidarecea, 
precum și îngrijirea pentru paturi și vestminte de pată, 
apoi aranjarea unui dormitoră îu edificiulă școlei, unde 
au fostă încuartirațl toți cei ce au participată la cursă. 
Acesta să datoresce inteligentei acelei comune și în 
specială învățăt. dirigente locală, carele n’a cruțată nici 
o ostenelă spre a satisface tuturoră așteptăriloră, pentru 
cari primâscă toți mulțumitele nost.re cele mai cordiale. 
Re asemenea primâscă sincerile nostre mulțumite d-na 
învățătoresă pentru ostenelă pusă întru pregătirea gus- 
tâseloră mâncări. Er mai pre susă de tote ne ținemă 
de a nostră datorință a aduce căldurosele nostre mul
țumiri on. comitetă administr. ală școleloră grănițărescî 
și în specială Ilnstrității Sale d-lui br. Ursă pentru intere- 
sulă ce’lă arată și l’a arătată față de propășirea școleloră 
și cultivarea învățătoriloră de sub conducerea sa.

După terminarea cursului unii dintre frații colegi 
s’ău depărtată săra, âr alții în dimineța dilei următâre, 
ducândă cu sine suvenirele cele mai plăcute și dorindă 
a li se da și pe viitoră asemenea plăcute ocasiuni, cari 
pre lângă cultivarea .într’o direcțiune seu alta, causeză 
învățătoriloră, după multele greutăți și ne ajunsurl Sil
nice, și câteva momente plăcute de distracțiune. In- 
cheiămă cu dorința să dăe bunulă D-deu, ca din cândă 
în cândă să ni se mai ofere atari plăcute ocasiuni, âr 
frațiloră învățători, cari au luată parte la cursă, le dorimă, 
ca cele audlite și învățate să se traducă și în faptă atâtă 
în interesulă propriu, câtă și ală poporului română în 
generală și atunci putemă privi cu mândriă cătră ună 
viitoră mai ferice. La revedere frațiloră I

La însărcinarea celoră presenți din conferința în- 
vățăloriloră geaniț. ținută în 6 I. c. în V.-Recea.

Daniele Pandrea, Georgiu Dobrinu,
învățătorii dirig. în Ohaba. dirigente scol. în Voila.

Raportă polițiănescă.
Brasovu, 19 Iuliu 1886.

împrejurarea, că de câte-va luni n’a apărută nici 
ună raportă polițiănescă, ar putea deștepta prepusulă, 
că autoritatea polițtenâscă sârbăt.oresce, seu că i-a sosită 
„timpulă castravețiloră acri.» Cine cunâsce mai dea- 
prâpe relațiunile scie, că autoritatea polițienescă nu are 
vacanță și că nu cunosce nici ună »timpă ală castrave
țiloră acri< și nici nu’i e permisă niciodată a sărbători 
Fiăcare anotimpă ii aduce ceva nou și încontinuu trebue 
să fiă activă, pentru ca să nu’i scape din mână resultate 
câștigate, succese dobândite. Adeseori află autoritatea 
polițiănâscă recunoștință și pentru o adevărată faptă des
tinsă; este declarată chiară de rea, dâcă vreodată nu 
îsbutesce a prinde pe vre-ună pungașă mare, care ține 
totă orașulă în agitațiune, pe când combaterea continuă 
și plină de succesă a ăstoră felă de rele și stări ne
plăcute, cari îi obvină constantă nu găsesce aprețiarea 
cuvenită.

Ună astfelă de rău e înainte de tote destrăbălarea 
servitoreloră, deși s’a procedată în contra loră în modulă 
eelă mai aspru ș> în privința acesta se pâte constata 
ună progresă, totuși moliciunea în exercitarea disciplinei 
casnice din partea stăpâniloră, precum și obiceiulă pă
timașă ală servitoreloră, de a aduce apă sâra târdiu 
dela lântână, unde favorisate de întunereculă nopții îșl 
facă mendrele loră, au ca urmare, că disciplina și mo
ralitatea numai cu greu i se pote însuși acestui poporă.

0 adevărată muncă herculână este mai departe de 
a promova interesele sanitare ale orașului cu privire la 
curețenia impusă în curțile particulare. Numai cu o 
încordare estremă succede cu incetulă a scote subur- 
biulă Șcheiu din murdăria de până acum și cu o consi
derare cuviinciosă a relațiuniloră locale, și adecă a să
răciei locuitoriloră acestei părți a orașului de a înlătura 
succesivă ună periculă ce amenință binele publică. In 
totă casulă trebue să constatămă, că și în suburbiile ce
lelalte și chiară și în înteriorulă orașului adeseori în
tâmpină omulă o lipsă uimitâre de pricepere pentru in
terese sanitare și simțeminte estetice, ba chiară suntă 
unii, cari se înteresâză mai multă de gunoiulă vecinului, 
decâtă de a și-lă curăți pe ală lui. Este bătătoră la 
ochi, cum ordinea esislentă a stingerii focului, luată în 
înțelesă strânsă, se pare că este numai la putini cunos
cută. Căci și dâcă de mai multă timpă mulțămilă Dom
nului, nu s’a semnalată vre-ună încediu, acesta se pâte 
mulțămi mai mulLă întâmplării fericite, decâtă grijii ve- 
ghiătâre a poporațiunei. Dupăce în înțelesulă statutului 
celui nou asupra profesiunii coșariloră, coșarii circum- 
scripțiuniloră au îndatorirea, anume de a controla cons- 
stantă podurile în casele circumscripțiunei loră, i s’a în
lesnită flăcăruia, care are cunoștință despre periclitarea 
prin focă a casei de a arăta acesta coșarului circumscrip
țiunei. Și ordinea birjariloră de nou introdusă pare că 
forte puțină a pătrunsă în poporațiune, anume ce pri
vesce tarifulă, se pare a predomni totă aceea ideă, că 
birjarii la diferitele ocasiuni festive precum d. e. la ultima 
alergare de cai, ar fi îndreptățiți sâ câră ună preță mai 
mare.

Dâcă astăzi nu numai omulă de afaceri, ci fiăcare 

care cunosce împrejurările, privesce cu grijă în viitură și 
decăderea rapidă în industria și comerlu trebue sâ-lu împle 
de ună pesimismă îndreptățită, alunei acâsla cu atâtă 
mai multu îșl are temeiu 11 autoritatea polițienescă, care 
în chiămarea sa pote aduce dilnică dovedite cele mai 
eclatante pentru corectitatea cum înțelege ea referințele 
Sârăcia ce cresce, îmulțirea proletariatului, trebue sâ aibă 
ca urmare o scădere a siguranței personale și a averii. 
Și dâcă și autoritatea polițiănâscă se interesâză forte multă 
de a se scăpa de proletariat ulă străină isgonindu-lă și 
escortându-lă, totuși periculele nu suntă eschise, deorece 
la o îmulțire așa de rapidă și de mare a proletariatului 
se pâte paralisa controla deplină; de aceea se cere im- 
periosă, ca și poporațiunea sâ vegheze.

Cu acâstă ocasiune nu putemă lăsa neamintită ne- 
grija aprope generală și de multă obicinuită în păzirea 
locuințelor^, cure adeseori merge așa de departe, încâlă 
poți trece prin 3—4 odăi, fără de a da de vre ună lo- 
cuitoră, abstrăgendă dela aceea, că nu se țină închise 
porțile, deși regula d’a se ținâ închise s’a introdusă în 
interesulă poporațiunei de onorata comunitate, ci din con
tră acâstă regulă e privită de o mare parte a popora- 
țiunii ca o șicană a autorității polițiănescl însărcinate cu 
controla.

In legătură cu acâsta facemă în fine observarea, 
că autoritatea polițiănâscă nu este de privită esclusivă 
numai ca o autoritate penală, dinaintea căreia omulă 
trebue sâ se ferâseă și care adeseori fără temeiu este 
întâmpinată cu dușmăniă sâu cu indiferență, ci ca o au
toritate, care ocrotesce cele mai însemnate și mai vitale 
interese ale poporațiunei, -și care este dâmnă prin urmare 
de deplină încredere a cetățeniloră și a sprijinirii loră cu 
efecLă în împlinirea îndatoririloră pline de responsabi
litate.

Programa
pentru adunarea generală a despărțământului XII ală 
„ Asociațiunei Transilvane pentru literatura și cultura po
porului Română,* ce se va ținâ la l-a Augustă a. c. st. n. 

în Ciachi-Gârbău.
I. La 7 și jumătate âre dimineța se va celebra 

serviciulă divină sub pontificarea protopopului tractuală 
d. Ioană Hațeganu cu asistența clerului presentă în sf. 
biserică de acolo. — II. La 10 âre se va deschide adu
narea prin subscrisulă directoră, la care va răspunde 
d. Ioană Hațeganu protopopulă salutândă adunarea. III. 
Se alege comisiunea de 3 membrii pentru încassarea taxe- 
loră dela membrii vechi și noi ordinari ori ajutători și 
alte oferte. IV. Secre<.arulă despărțământului, Petru Mu- 
reșianu Șîreganulă, cetesce raportulă subcomitetului des
pre activitatea aceluia din 10 Augustă 1884, adecă dela 
ultima adunare din Lăpușiu până acuma. V. Se alege 
comisiunea de 3 membri pentru propuneri despre înain
tarea scopuriloră-associațiunei, literaturei și culturei po
porului română. VI. Se voră ceti disertațiunile insinuate 
mai nainte și admise prin comitetulă despărțământului, 
caii voră tracta interese culturale ori sociale de valâre 
literară. VII. Referarea comisiuniloră din punctulă III. 
și V. eventuală decisiunl în privința acestora. VIII. Re
constituirea subcomitetului despărțământului pe alți 3 ani 
următori. IX. Defigerea locului și timpului adunării gen. 
a despărțământului pe anulă viitoră.

Deșiu, 23 Iuliu 1886.
Augusta Munteanu, Petru Mureșami Șîreganulu, 

directoră secretară.

Ultime soiri.
Kissingen, 23 Iulie. Contele Kalnoky a so- 

situ aici erl la ora 1 după amea^L

Vi&na, 23 Iulie. După cum se asigură prin 
cercurile oficiale, voiagiulu contelui Kalnoky n’are 
unu programă stabilită; der, după cum lesne se 
p6te înțelege,, cestiunile politice actuale și mai cu 
sdmă cestiunea balcanică și circumstanțele poli
tice din Francia voră veni în discuție. Ună pro
gramă, ce se obicinuesce la asemenea întâlniri, e 
cu atâtă mai inutilă în ceea ce privesce relațiu
nile dintre Austro-Ungaria și Germania, cu câtă 
legăturile dintr’aceste două împărății nu suntă re- 
sultatulă unei politice ocasionale ci se basăză pe 
interese reciproce ce suntă continuu în jocă.

Sofia, 23 Iulie. Oposițiunea își urmeză cu 
mare zelă agitațiunea printre populațiune. Ea 
îșl concentrăză activitatea mai cu s6mă asupra 
sateloră și orașeloră mai micî,servindu-se de con
fesiunea protestantă a prințului Alexandru, di- 
cendă că ună protestantă nu p6te ocroti biserica 
ortodoxă.

Vi&na, 13 Iulie. Se comunică din Peters- 
burg „Corespondiții politice11, că sgomotulă după 
care Rusia ar fi făcută puteriloră nișce propu
neri, ce tindă a o autorisa să ocupe în modă 
eventuală Bulgaria și de a exercita o presiune 
asupra Turciei pentru a o face să ’și schimbe 
atitudinea sa în cestiunea bulgărăscă, este cu to- 
tulă lipsită de temeiu.

Sofia, 23 Iulie. Prințulă dec. 
închisă a mulțumită deputațilorîî pe. 
legiloră presintate de guvernă, și a f> 
cu sămâ pe poporulă bulgară pentru,. 
deplinită ună angajamentă internațională ■ 
legea care pronunță răscumpărarea drumuiu. 
feră Rusciucă-Varna.

Conslamtinopolu, 23 Iulie. După cererea prin
țului Alexandru, P6rta va trimite pe Madjid-Pașa 
și pe Abro-Effendi, după închiderea sesiunii So- 
braniei, pentru a se înțelege în privința revisuirii 
statutului organică.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

CLUȘIU, 25 Iuliu. — Intre inspectorulă 
școlară Carol Varady și între directorului pre
parandiei Iosef Kozma a fostă ună duelă cu 
pistăle. Varady fiindă împușcată în pântece 
a fostă răni tă de m 6 rte.

SOFIA, 25 Iuliu. — îndată după închiderea 
sesiunei camerei, guvern ulii bulgară a con
vocată miliția la esercițiile „regulate11, care 
începă la 25 Iuliu. Acăstă măsură de na
tură escepțională deștăptă 6 re c ar e sen- 
s a ț i u n e.

NIȘU, 25 Iuliu. — Scupcina printr’o ho- 
tărîre unanimă a dată, guvernului indemnitate 
pentru t6te legile și ordinațiunile emise în starea 
escepțională și de răsboiu.

DIVERSE.
0 masă fantastică și periculosă. — Acâstă masă 

se găsesce in palatulă Pitti din Florența și a fostă fă
cută de Guiseppe Sagatti, mortă de vre-o 50 ani, care a 
pusă mai mulțl ani și a întrebuințată vre-o 100 cada
vre ca s’o facă. Acâstă masă e rotundă, de ună metru în dia
metru, cu patru piciore și totulă e de carne omenescă 
petrificată, Sagatti solidifica cadavrele puindu-le în mai 
multe băi minerale; cadavrele le obținea dela spitale. 
Intestinele serviau pentru ornamentulă piedestalului. Pi- 
ciorele suntă făcute cu inimi, ficați și plumânl, cari 
conservă colorea cărnei. Masa e făcută din mușchi a- 
ranjațî fârle artistică, în jurulă ei suntă vr’o 100 ochi 
și urechi, cari producă celă mai straniu efectă. Ochii, 
sâ (Jice, pară vii și te privescă în ori care parte te-ai 
pune și aranjarea loră a fostă partea cea mai grea ar
tistului. Ea a avută 3 proprietari, înainte d’a ajunge 
în palatulă Pitti. Celă din urmă proprietară, Ciacomo 
Rittaboca, o aședase în mijloculă salonului și-și făcea 
o plăcere s’o arete visitatoriloră, spuindu-le că era opera 
unui sculptoră originală; apoi, sâra, le explica adevârata 
ei origine. într’o nopte, elă juca cărțile pe acea masă, 
cu mai mulțl prietini. Rittaboca perdea; elă era palidă, 
agitată; în fine, se sculă, făcu câțl-va pași, apoi sâ a- 
ședâ din nou, perdu însâ distrasă de fixitatea ochiloră 
ce’lă urmăreau. Șl-a schimbată loculă, s’au acoperită 
ochii. Inzadară, (Jise elă, și narâză apoi istoria mesei. 
Nu e marmură, dise elă, e de carne, suntă ochi adevâ- 
rați, adevârațl mușchi, adevărate inimi. Vedeți! suntă 
încă vii. Acești ochi îți vorbescă, nu potă sâ-i suferă 
au se me facă nebună. Atunci iute luă ună pumnală 
și se lovește în inimă, înainte ca sâ se fi gândită cine
va sâ-lă oprâscă. Sângele sâu a cursă pe masă. Moș
tenitorii au fostă fericiți că au putută vinde masa guver
nului. E vorba acum d’a se espune acea masă la espo- 
sițiunea institutului Franklin, in Philadelphia.

Fecunditate. — Femeia Marița Ionescu din Ploesci 
domiciliată în suburbiu St. Dumitru, în 4*ua de 5 Iuliu 
curentă a născută 3 copii, din cari 2 băețl și o fată. 
Mama și copiii suntă pe deplină sănătoși.

înaintea unei curți cu jurați din Francia. — Pre
ședintele, adresându-se cătră acusată : — Poți sâ tăgă- 
duescl câtă vei voi, căci nimeni nu te crede. £tă trei 
marturl cari te-au vedută. Acusatulă: —Trei martori! 
Ce au d’a face trei marturl, într’o țâră care are trei
zeci și șese miliâne de locuitori ?

Copii atacați de unu vulturii.—Suntă vre-o câte-va 
dile, de când duoi copii, unulă de 13 ani, celălaltă de 8 
ani, cari păziau vacile la Grață (Austria), fură atacați 
de o mare pasere răpitâre. Când animalulă se lăsă pe 
capulă băiatului mai tînâră, ca sâ-lă lovâscă cu cioculă, 
celă mai în vârstă îi dete o lovitură sdravenă cu bățulă. 
Pasărea, deși rănită, sbură câți-va pași mai departe. 
Ună vânătoră, care trecea pe acolo și alergase audindJ 
strigătele copiiloră, recunoscu în pasere ună măreță 
vultură și eu o împușcătură îlă întinse la pământă 
Fiindă tăiată, se găsi stomaculă vulturului golă. Fomea 
îlă făcuse cutezătoră.

Editoră: Iacobti Mureșiauu.
Redaetoră responsabilă: Dr. A orei Mnreșianu



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

uJu la bursa de Vieaa
din 24 Iulie st. n. 1886

,»/0 ... 106 40 ! 
x 5% . . 94.80 

jăilorO ferate
......................... 154.60 

.ea datoriei căi- 
. 'ferate de ostil ung.

(1-ma emisiune) . . . 101.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 120 —

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
ImprumutulO cu premiu

ung.................................  122 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 60 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 86 95
Renta de aură austr. . . 119 50 
Losurile din 1860 . . . 142 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 286.75 
Act. băncel de credită austr. 279.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Cota oficială dela 12 Iulie st. v. 1886.

Rima de SSuenreseL

Cump. vând.
Renta română (5%). . . 93— 93V2
Renta rom. amort. (5°/0) 97V4 97’/,

> convert.. (6°/0) 87’/4 88i/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/o) 102U2 103—

„ „ (5°/0) • 86‘h 86—
» * urban (7%) • • 99V4 99^
> , (6%) - 91— 9D/2
> > (5°/0) • • 811/. 82Va

Banca națională a României 500 Lei 1000 1010
Ac. de asig. Dacia-Rom. 255 260

< > > Națională 210 215
Aură contra bilete de- bancă . . 14-sb 15.00
Bancnote austria ce contra aură. 2.02VS 2.03

Cursulu pieței Brașovu
diu 25 Iulie st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.62 Vând. 8.64

Argint românesc .... . . » 8.55 . 8.60

Napoleon-d’orI................. . . > 9.97 • 10.—

Lire turcescl..................... . . » 11.27 » 11.30

Imperiali......................... . . » 10.26 » 10.29

Galbeni............................. . . » . 5.88 . 5.92

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— » 101.—

Ruble Rusesc!................. . . » 122.— » 123.—

Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

a Brașovului.
5

Esposițiunea să va deschide în Podulu-Bătușiloru la 8 August,u 
a. c. st. n. Listele de insinuare s’au înapoiată espo3anțilorfl, și li s’a avi- 
satu spațiulu ce-i-se vine fie-căruia.

Timpulu s’apropiă cu grabă, de aceea esposanții suntu provo- 
cați a preda obiectele de espusu amploiatului însărcinată cu primirea 
loră în Podulă-Bătușiloră dela 24 Iuliu încolo pănă celu mai târdiu în 
31 Iuliu a. c. Primirea obiecteloră se va adeveri pe lista de insinuare, 
ce are să o presente esposantulii.

Esposanții suntu invitați să se țină strictă de terminulă de mai 
susă, pentru ca Comisiunea esposițiunei să-și termine lucrările la timpă, 
și să se p6tă face deschiderea esposițiunei în 8 Augustă.

Obiectele predate în urma terminului de mai susă, se voră primi 
numai în câtă spațiulă și timpulă va permite plasarea loră.

Brașovă, 23 Iuliu 1886.

2_3 Comisiunea de insinuare
a Esposițiunei de industria a Brașovului.

Nr. 1356 v vConcurau.
Pentru ocuparea postului de învățătoră ordinară sistemisată la 

scdla elementară comunală, cu limba de propunere română, din Salva, 
pe lângă unu salară anuală de 300 fl. și afară de aceea pentru cuar- 
tiră și grădină 100 fl. v. a. se deschide concursă. Provocă pe toți 
aceia, cari ar voi să ocupe acestă postă, ca pănă la 10 Augustă a. c. 
să-și trimită la mine concursele loră prin respecțivulă inspectoră de 
scble comitatensă, fiindă scrise cu mâna proprie în limba maghiară și 
română și provădute cu timbru de 50 cr. Afară de aceea concursele 
au să fie provădute cu testimoniu de preparandia, documentă despre po- 
sederea limbei maghiare, precum și despre ocupații nea de pănă acuma 
și în fine atestată medicală și de moralitate.

Bistriță, 19 Iulie 1886.

Xulîu Havas m. p.
3—3 inspectoră reg. de scole.
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CANCELARIA NEERIÎȚIII. 
în Gherla — Sz. 'Ujvâr — (Transilvania.) 

deschide abonamente pe anu! 1886 la:
„Amiculu Familiei." țfiaru beletristicii și enciclopedich-litera.ru cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 

2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis-

S

©

© e 
ii .. . -. - . epentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale.' © e e

câte .
tracțiune și a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. pentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale. 

„Preotillu Românu.“ piară bisericescă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23h—31/* c61e; și va publica articuli din sfera 
tuturoră sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiunl, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulu de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl., ț

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostrd.
—EE C o 1 e c ta iî li i p r i in eseu gratis a 1 îi patrulea exemplară. EE—

Totu acolo au apărutu și se află de vSnclare:
Biblioteca „Săteanului Românii." Cartea I. II., III., 

IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre
țulă la tote patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii 
fdrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică tinetă în șalele 
gimnasiului din Fiume prin Vincențiu Nicoară. prof. 
gimn. Cu portretulă M. S. Regina României. Preț. 15 cr.

Colectă de Recepte din economia, industria, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianți. Prețulă 50 cr.

Apologia. Discusiuni filologice șt istorice maghiare 
privitore la Români, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. Partea I. Paulă Ilunfalvy despre cro
nica lui Georgiu Gabr. Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere, 
învederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., 111. Prețulă broșurii I., II. dale 40 cr.; bro
șura 111. 30 cr. T6te trei împreună costă 1 fl.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De V. G. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună voluină 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporalecule.se și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 căle. Prețulă 60. cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dullu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Branda seu nunta fatală. Schițe din emigrarea lui 
Dragoș. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă de Maria Schwartz, 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Puterea amorului Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinară. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

Herman și Dorotea, după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morar. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scolele poporale de T. Roșiu. 
Ed. II. Prețulă 30 cr.

Petulantulfl. Comediă în 5 acte, după Aug. Ko- 
tzebue, tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- 
țiunii, după Ernest Legouve, membru ală academiei 
francese. Prețulă 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrale, ur
mate de iertăciuni, epitafii ș. a. Prețulă 50 cr.

Tesaurulfl dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii. Studiu archiologică, de Dionisiu O. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptării teoreticii și practicii pentru învăță- 
mentulu intuitivii în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învețătoriloră și alb altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.? 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acestă opă cu devisa: 
»Totă ce puf.emă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiunl a plăpândei generațiunl a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341. pagine, țipară garmondă e 
frumăsă și tare plăcută ochiului. In modesta nostră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nostre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu

Totu acolo să plătescă cu prețuri urcate acțiile dela „Albiîlil44 și „Furnica44 și cu prețurile originale acțiile dela 
„Ardeleana/4 „Timișana44 și „Economului

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
desvoltală multă zelu împreunată cu o rară diligență, 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcută demnă de lauda și spriji
nirea publicului română, mai alesă a celoră în prima 
linie interesați, cărora nu hesitămă nici ună momentă 
a-lă recomanda cu iotă căldura.

Manuală de gramatica limbei române pentru sc6- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
fesoră Ia gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

Manuală de stupăritu, de ioană Costinu- Cu 36 
figuri explicative. Prețulă cu porto francată 70 cr.

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculu Mărgăritaru sufletescu. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesel frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericesc!. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 II., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare 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 icâne frumose. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolici și altă edițiune pentru greco-orien- 
tall. Să se noteze : care edițiune să cere.)

Visulu pre sântei vergure Maria, a Născălorei de 
Dumnedeu, urinată de mai multe rugăciuni frumose. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr ; 10 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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