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Luni, Marți 22 Iulie (3 Augustă.) 1886,

cu care trebue să calculeze seriosă cei din Ger
mania, este, că ura societății rusescl în contra 
Germaniei cresce pe di ce merge....

încordarea relațiuriiloră esteriăre păte fi, cum 
amu disă, numai spre aj.'torulu d-lui Tisza, căci 
în asemeni împrejurări remânerea lui la putere 
va fi privită la curte ca o necesitate.

BrașovtL, 21 Iulie 1886.
Pană în înoinentulti de față n’amu primită 

încă nici o soire despre decursulu adunărei po
porale, ce a fostu convocată pe dina de eri în 
capitala ungară. Foile pestane de Sâmbătă se 
ocupă aprdpe esclusivu numai de persdna minis
trului Tisza, care se află în Budapesta, unde a 
așteptată să văclă resultatulu manifestației de eri. 

Se asigură că adi său mâne d-lă Tisza va 
pleca la Viena, de unde se va întdrce drăși la 
Peșta. La băile de mare dela Ostende minis- 
trulu-președinte numai în casulu acela se va duce 
— ne spune „Budap. Coresp.**,  dăcă va înceta 
mai curându colera în Fiume.

Fiarele oposiționale facă, totă felulu de com- 
binați-uni cu privire la atitudinea d-lui Tisza față 
cu cercurile influente politice din Viena. Or- 
ganulă partidei Apponyiste susține, că lui Co- 
loman Tisza nu-i rămâne decâtă a alege una din 
două: său va cere satisfacțiune pentru ofensa ce 
s’a adusă „națiune?*,  și acăstă satisfacția numai 
prin retragerea ministrului de răsboiu comună 
se păte da, său va trebui elu însuși să-și dea 
demisiunea.

Avemu destule motive de a crede, că d-lă 
Tisza nu va primi nici una din alternativele, ce 
i le pune oposițiunea moderată. Elă va căuta 
fără îndoială să scape și din încurcătura actuală 
pe vre-o portiță laterală, și „ Egyetărtăs**  vrea 
să scie înainte cum va suci și resuci elu lucru
rile numai ca să rămână la putere.

Se păte că și acuma îi va veni în ajutoră 
d-lui Tisza posomorita situațiune esteriără, cu 
ajutorulă căreia i-a succesu în cursulu celoru dece 
ani din urmă mai de multeori a-și întări posi- 
țiunea.

Și asupra situațiunei din afară îlu interpelăză 
pe Coloman Tisza organele stângei estreme, cari 
se ’nțelege, pretindă ca să nu se întâmple nimicit 
în politica esteridră a monarcliiei fără scirea mi- 
nistrului-președinte unguresc!? Ele însăși se vădu 
însă constrînse a-și că zadarnice suntă tăie
așteptările loră și ’n acăstă privință.

Au ori și cum dreptate foile oposițiunei 
maghiare să fiă îngrijate din causa mersului po
liticei esteriăre, căci semnele unei apropiate fur
tuni se înmulțescă pe di ce merge.

înainte cu câteva dile întâlneamu încă în 
pressă păreri optimistice cu privire la relațiunile 
din cele trei împărății. Se dicea că trebue să fiă 
bune relațiunile între Berlină, Viena și Peters- 
burg decă după cornițele Kalnoky va merge și 
ministrulă de esterne alu Rusiei Gfiers la Kissin- 
gen, ca să dea mâna cu Bismark.

Optimiștii au așteptată însă înzadară pănă 
acuma sosirea la Kissingen a diplomatului rusescu, 
și amânarea visitei lui Gtiers a deșteptată din nou 
îngrijirile loru.

Care să fiă causa acestei amânări ? Toți își 
4ică că causa e politică și că armonia dintre cele 
trei împărății trebue că e turburată.

Bate la ochi mai alesă limbagiulu de care 
se folosescu de ună timpu încdce foile rusesc!, 
cari suntă pline de amenințări îu contra Austro- 
Ungariei și de isbucniri de ură în contra Ger
maniei.

Intr’o scrisăre ce-o primesce „Gazeta de 
Colonia**  din Petersburgă se dice între altele: 
De mai mulți ani se totu vorbesce în pressa ru- 
săscă și în societatea rusă și germană de ună 
răsboiă germano-rusescă ca de ună evenimente 
neîncungiurabilu. Pressa și opiniunea publică 
germană se pdrtă în acăstă privință cu 6re-care 
flegmă. Ea ar privi unu asemenea răsboiă ca 
o nenorocire, der dăcâ i s’ar impune nu s’ar 
teme de elu nicidecum. Pressa rusăscă însă 
ațîță mai multă său mai puțină la ună asemenea 
răsboiu, se înțe’e'ge totdeuna presupunându că 
Rusia va fi în alianță cu Francia. Unu faptă, 

Cestiunea armatei în Ungaria.
La întrebarea: „Ce să ceră adunările popo

rale?" răspunde Ignaz Helfy în „Ellenzek" următărelel
• Capitala țării a pusă în văgașă mișcarea, care va 

fi chemată să răspundă la provocarea de deunădl a spi
ritului tradițională.*  O conferință numărosă visitată a 
luată hotărîrea să întocmescă o adunare poporală. Nu e 
nici o îndoială, că țera va urma esernplului capitalei. 
„Neatârnarea patriei nostre să se aducă la valăre și în 
armată prin instrucțiuni durabile", încheiă resoluțiunea 
ce are să se ia. Acesta după părerea mea numai în
tr’ună modă să păte jface: Anume decă se înart.i- 
culăză și seformeză armata ungară de sine- 
stătătdre. Și nici nu mă îndoiescă, că autorii reso- 
luțiunii sub cuvintele de mai susă acesta au înțelesă 
și tocmai de aceea îmi pare rău că n’au esprimat-o 
clară. Speră, că oratorii adunării poporale, precum și 
petițiunea ce se va adresa dietei, voră umplea aeestă 
lacună. Niciodată nu s’a dovedită mai palpabilă, că 
fără armată de sinestătătăre întrega năstra constiluținne 
este o vorbă golă. Prob'ema adunăriloră poporale nu 
e diplomatisarea, ci trebue să spună lămurită și hotărîtă 
ce vrea poporulă. Și cu tăte astea e sigură că, decă 
adi s’ar supune cestiunea unui plebiscită : »Ce doresce 
națiunea ungurescă în făți situațiunei de acumă și cu 
privire la viitoră?" dela GarpațI pănă la Adria- 
tică ar răsuna răspunsulă: 0 armată un
gară de sinestătătăre! — Acăsta s’o spună și a- 
dunările poporale, căci numai așa voră fi tâlmaci cre
dincioși ai adevărateloră simțăminte ale națiunei un- 
gurescl.*

Sub titlulă „Tisza Ianski» a apărută o broșură de 
Ariston, care se ocupă cu schimbările personale mili
tare de deunăzi. Pseudonimulă autoră istorisesce de- 
cursulă afaceriloră Ianski-Edelsheim și espectorările sale 
culmineză în cuvintele, că ministrulă președinte nu se 
va pleca dinaintea spiritului Ianski, deorece elă nu vrea 
să vină în contrastă cu națiunea sa. Răsturnarea mi
nistrului comună de răsboiu, pe care o cere Ariston, va 
împăca națiunea uegurâscă, căderea lui Tisza însă ar 
trebui s’o amărască.

Comitetulă studențiloră din Pesta, care a pregătită 
adunarea poporală, a trimesă deja în provinciă apelulă 
pentru întocmirea de adunări poporale, care să dea es> 
presiune în publică simțului ofensată ală națiunei.

• Pești Naplo» caracterisăză atitudinea oposițiunei 
unite față cu adunările poporale în afacerea Edelsheim- 
lanski. Guvernulă, dice numita făiă, a dată declarațiuni 
clare, care au mulțămită pe tote partidele. Pensionarea 
lui Edelsheim și înaintarea lui Ianski însă se bată în 
capete cu declarațiunile lui Tisza. Fiă că guvernulă a 
fostă slabă, său indiferentă în apărarea punctului de 
vedere ce a aflată generală aprobare, atâta e sigură, 
că responsabilă e guvernulă de întâmplările de deunădd 
și oposițiunea îlă va și trage la răspundere. Resolu
țiunea adunării poporale de Duminecă lasă afară tocmai 
sâmburele afacerii: responsabilitatea guvernului. Dealt- 
mintrelea acăstă mișcare merită totă simpatia. Numi
tului diară ar dori eu Iote astea, ca membrulă oposițiu
nei moderate, Horanszki, să nu vorbescă în adunarea 
poporală.

,P. Lloyd*  ia cu plăcere actă, că oposițiunea mo
derată nu doresce să ia parte la adunarea poporală, și 
accentuăză că cestiune armată nu e si stă.

In 8 Augustă se vă țină in Cincl-Biserici o 
adunare poporală.

Relațiunile dintre Francia și România.

neîmpăcătoră și bruscă s’a certată cu vizirulă, cu mi
niștrii și cu corpulă diplomatică. Și pe aeestă omă l’au 
desemnată pentru România flexibilă. D. Ordega a cre- 
dută că are a face cu Marocanii și s’a făcută displăcută 
dela începută. Dânsulă a întrebuințată recomandațiunile 
intenționate, ce ’i-a dată predecesorulă său și se asociâ 
cu oposițiunea... După multă ostenelă și nevoiă s’au 
începută ârășl negocierile pentru încheierea unei conven- 
ți uni comerciale. Atitudinea d-lui Ordega însă a fostă de na
tură că s’a întreruptă îndată tăte tratările și a avută de re- 
sullată prohibițiunea reciprocă a producteloră române și 
Irancese. In Francia s’a imputată României, că e in
grată și d. de Freycinetă a fostă înzestrată cu autori- 
sațiunea de a lua măsurile de retorsiune. Insă chiar din 
raporturile posteriore ale d-lui Ordega, ministrulă fran- 
cesă s’a convinsă, că agentulă său a fostă lipsită de 
bună-voința și delicateța necesară ; afară de acesta gu
vernulă din BucurescI a cerută într’ună modă formală 
rechemarea d-lui Ordega, care a fostă atacată într’ună 
modă violentă de căiră pressa ministerială. D. Ordega 
Iu deci silită a părăsi palatulă din calea Victoriei.

Pe atunci ambasadorulă francesă în Mexico se afla 
în concediu la Parisă... Ministrulă de externe s’a gândită 
tocmai în ce modă ar putea ocupa postulă din Bucu- 
resci pentru a evita fatalitățile întâmpinate de d-nii 
Debains, Ring și Ordega, și l’a ^propusă d-lui de Cou- 
touly. D. de Freycinet i-a <Jisă: >Conteză pe ’d-ta că 
vei dovedi Româniloră că republica francesă e amica 
loră cea mai sinceră. ..“ Abia instalată în BucurescI d. de 
Goutouly căută a dovedi că este decisă de a nu urma 
pe calea predecesoriloră săi. Densulă a sciută a’și 
câștiga în curândă simpatiele regelui și reginei și rela
țiunile sale cu munitrulă președinte au devenită, într’ună 
timpă fărte scurtă, amicale.

In Decemvre anulă trecută, aprăpe 2 luni după 
sosirea noului ambasadoră în BucurescI, d. Brătianu a 
esprimată dorința de a reîncepe negocierile relative la 
convențiunea de comerciu... D. de Coutouly se grăbi a 
răspunde că e însărcinată de a primi cu cea mai mare 
plăcere o astfelă de propunere, și că guvernulă francesă 
cu bucuriă va reîncepe negocierile. Puține dile după 
acesta, în Ianuarie, au începută confsrințele. Insă cu tătă 
buna voință ce au avută părțile contractante negocierile au 
întîmpinată dificultăți. Francia a cerută clausa națiunei 
celei mai favorisate, care România n’a putută să o acorde 
decâtă condiționată. Negreșită că pe atuncea deja gu
vernulă română a gândită de a rupe relațiunile comer
ciale cu Austro-Ungaria. Guvernulă română voia să-și 
reserve dreptulăgsă aplice tarifulă autonomă pentru ună 
numără de articole produse atâtă în Transilvania câtă și 
în România. Dupăce representantulăjj Franciei a decla
rată, că parlamentulă nu va sancționa o astfelă de con- 
vențiune, d. Brătianu a arătată că escepțiunile stipulate 
nu potă lovi industria francesă, care nici nu produce 
acele articole și că România ține forte multă de a’și re- 
serva acele drepturi. Atuncea d. de Coutouly a decla
rată că Francia doresce în adevără de a veni în aju
torulă industriei române, der pe de altă parte n’are nici 
o pricină de a înlesni și încuraja ună răsboiu vamală 
cu Austro-Ungaria, și că pâte consimți la încheiarea 
convențiunei numai când i se vorăjda alte compensațiunl. 
In adevără Austro-Ungaria a întrevăzută manevra gu
vernului română. Baronulă de Mayr, care [pănă atuncea 
a stată în relațiunl colegiale cu d. de Coutouly, a în
cepută a fi reservafă într’ună modă demonstrativă. Con
tele Hoyos s’a esprimală față cu d. de Freycinet că e 
forte avanlagiosă pentru Francia de a avă în BucurescI 
ună representantă, care să înțelegă de a’și câștiga sim
patiile Româniloră în paguba altoră state.

De atunci negocierile au începută a merge cu 
anevoie, se discuta mai multe ceasuri asupra unui ar- 
ticolă... In fine dupăce s’a văzută, că Camera nu va 
mai avea timpă de a se ocupa cu Jc°nvent'unea, s’a 
întocmită o convențiune provisoriă care pentru Francia 
are avantagiulă practică că o mulțime de articole potă 
fi importate în România. Cu aeestă proiectă d de Cou
touly a venită la sfirșilulă lunei Maiu în Parisă și a 
obținută dela d de Freycinet autorisațiunea de a iscăli 

României, din contră, i s’a

(Fine.)
Succesorală d-lui de Ring fu d. Ordega. D-lui se

întorsese din Marocă, unde din causa caracterului său | convențiunea pe șese luni.
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j de a importa grânele, vitele și vinurile, 
scurtă istoriculă convențiunei comerciale 

acese.

SOIRILE PILEI.
In săptămâna trecută au petrecută câteva (Jile în 

orașulă nostru d-nii George Mocsonyi și Dr. Alexan
dru Mocsonyi. Sâmbătă au părăsită Brașovulă ple- 
cândă la Pesta.

—x—
In concertulă de astăsâră distinsa cântărâță D-na 

Raymonde d’Estrella va esecuta între altele „Wal- 
ters Traumlied» din Meistersănger de Wagner cu acom
paniere de viola și piană, apoi aria sculeloră din »Faust" 
de Gounod și arii trumâse de Mozart și Bellini.

—x—
„Egyetârlâs* * este informată din Viena, că cornițele 

Nicolau Pejacsevieh, comandantulă militară din Bu
dapesta, ar fi primită ordinațiune, ca astfelă să ’șl alcă- 
tuăscă vorbirea, ce are s’o țină cu ocasiunea primirei 
corpului ofițerescă din Budapesta, ca aceea să fiă — pe 
câtă numai va fi cu putință—într’ună spirită convenabilă 
Unguriloră, voindă ca prin acesta să recâștige acea po
pularitate, de care așa multă se bucurase br. Edelsheim 
Gyulai. — ,Egyetărtăs“ bate șâua...

Și din gură-i cuvânta:
Bate Domne pe-a cela

Care ’și lasă drăguța;
Că așa’m lăsată și eu

Și m’a bătută DumneZeu.
* *

o

Mă uitai din deală în vale
Pe ce să mă sui călare,

Pe ună murgă cu câma mare.
Murgule, câmă’n spicată,

Mai scâte-mi capulă odată
Că te-oi băga ’n grajdă de pâtră; 

Țl-oi da vină cu feria
Și ovăsu cu merța,

Dâră mi-i putâ purta
Să încunjură io țâra,

Pân’oi găsi pe mândra;
Țâra am încunjurată 

Pe mândruța am aflată,
Numai singură’ntr’ună sată.

Tu mândruță, pui păună,
Mută-ți casa lângă drumă,

Că m’oi face-ună păunașă
Și-oi veni să-mi dai sălașă.

Da de cină ce mi-i da?
— Castraveți ca iedera 

Gură dulce ca mierea;
Castraveți bătuți de rouă,

Ș’ună pătuță cu perini nouă,
Ți l’oi da bade și ție

Ca la-ună omă de omeniă.

—x—
Sub titlulă ^Maghiarii de jelită*  scrie »ElIenzâk“ : 

»In anii următori după ocuparea patriei erau șăpte nume 
pe cari opiniunea publică le amintea cu dispreță. Acum 
însă aflămă de soiulă acesta numele a nouă bărbați, cari 
îșl prădăză banii loră pentru monumentulă lui Ra- 
detzky.» După acăsta înșiră numele acestoră Maghiari, 
precum și ocupațiunea loră, în limba loră, în limba ger
mană. Intre ei se află: primatele din Sfrigonă, unu ad
vocată din Budapesta, ăr ceilalți suntă toți ofițeri.

—x—
Ni se scrie din Tirimia mare, lângă Murășă- 

Oșorheiu: »Pre la noi din causa ploiloră celoră multe, 
cari au durată mai multă de șăse săptămâni, s’a întâr
ziată fârte multă lucrulă câmpului. Jumătate din cucu- 
rude (păpușoiu) au rămasă nesăpate, ăr acelea, care s’au 
putută lucra la timpă suntă frumose și promită forte bo
gată râdă. De asemenea ierburile suntă fârte frumâse; 
fenă vomă ave în abundanță. Dumnezeu s’a îngrijită 
de poporulă nostru.»

—x—
O vijehă cumplită a fostă Mercur! nâptea în săp

tămâna trecută prin părțile CI uși ului. Trăsnete și ful
gere urmau unulă după altulă. In Clușiu au fostă trăs
nite două câse. Intre Apahida, Iclodulă mare și Valasută 
a fostă ruptură de noră. Au esundată văile; drumurile 
căii ferate s’au surpată, firele telegrafice s’au ruptă. Pa
gube mari s’au causată în sămănăturl și comunicațiunea 
a fostă întreruptă mai pe tâte terenele.

—x—
Tinerimea studiâsă din Tohanulă vechiu va a- 

rangia Duminecă în 27 Iulie (8 Augustă) a. c. ’în edifi- 
ciulă scâlei de acolo o petrecere de vâră, premârsă 
de o ședință literară. Inceputulă la 3 6re d. a. 
precisă. Prețulă intrărei: de persână 1 fl., de familiă 2 
fl. v. a. Venitulă este destinată pentru fondulă șcâleloră 
din Tohanulă vechiu. Oferte mărinimâse se primescă 
cu mulțămită și se voră cuita pe cale diaristică. Fiindă 
însă timpulă nefavoritoră, petrecerea se va amâna pe 
Dumineca următâre. Programulă ședinței: 1. , Cuvântă 
de deschidere*,  rostită de Octaviană Popă; 2. > Valurile 
Dunării», poesiă de C. Scrobă, coră dirigeată de G. S. 

Tomasă; 3. »Corbulă și Vulpea», poesiă de E. Rădulescu, 
declamată de N. Gridană ; 4. „Cine scie carte are parte», 
disert. de N. Vodă; 5. „Ucigașulă fără voiă", poesiă de 
G. Alesandrescu, declam, de Oct. Popă; 6. »Șerdarulă 
Islică", canțonetă de Aliroză, predată de G. Babeșiu; 7. 
„Ura, noi Românii!*,  poesiă de V. Alexandri, coră diri- 
giată de G. S. Tomasă; 8. .Vespasiană și Papiniană" 
dialogă de C. Negruzzi, susținută de G. Puntea și Anlonă 
Mânzată; 9. „Din povestea vorbei", de A. Pann, declam, 
de N. Popă; 10. »Steluța“, poesiă de V. Alexandri, coră 
dirigiată de G. S. Tomasă.

—x—
Suntemă rugați a publica următârea întrebare : De 

unde, de când și dela cine șî-a primită moralislulu de 
șese săptămâni, anume Demetriu Chișiereanu, titlulă și ca- 
racterulă de administraloră intenmală ală oficiului vica- 
rială din Făgărașă? Cei chiămați să răspundă.

—x—
Vorbindă de tendințele bursei de Bucuresci în cur- 

sulă săpfămânei trecute „Curierulă Financiară" scrie ur- 
mătorele: Aurulă are și elă bună tendință; agiulă său 
era Luni 14.10; de atunci a scădulă treptată și alaltâ 
sără aurulă se cifra cu 13 60. Lucrulă se esplică prin 
mișcarea de esportațiune ce a începută în porturi, unde 
au și sosită deja câteva transpârte din nouăle grâne. 
Totă aceste mișcări, cari au făcută să între pe piâță ca
pitaluri disponibile, cerendă ună plasamentă, i se atri- 
bue mai în întregulă ei urcarea de dilele trecute.

Cetimă într’o foiă din New-York: „In Austria și 
Ungaria se pare că erăși bântue frigurile de emigrațiune. 
In intervalulă dela 1 lanuariu pănă la 31 Maiu a. c 
au debarcată numai în portulă New York 9700 Ungari 
și 6330 Austriaci, ășadâră cu tolulă au emigrată in 5 
luni 16,030 Austriaci și Ungari. In același intervală 
din anulă trecută au emigrată numai 5605 Ungari și 
6802 Austriaci, prin urmare emigrațiunea e acum în 
erescere. Intre Austriacii emigrați suntă cei mai mulți Ga- 
lițianî și emigranții ungari vină cu puține escepțiuni din 
comitatele Șaroșă, Abauj, Zemplină și Neutra. Precum 
se pare n’au folosită nimică nici avertisările pressei, nici 
ale guvernului.» — Ce se folosăscă, dâcă unde te’ntorci 
în Ungaria nu veZî decâtă miseriă, și economică și po
litică, încâtă te ia grâza 1

De lângă Meseșulu Ardealului, în luliu 1886.
»Principiis obsfa.»

Hydra bălâsă a Maghiariloră ărăși îșl ridică capulă 
în comitatulă Sălagiului.

Publiculă cetitoră scie, că în Buciumi Maghiarii îșl- 
dau tâtă truda ca Românii cu brațele și puterea loră 
să le rădice scâlă comunală cu limba de propunere es- 
chisivă maghiară, măcar, că băeți de Maghiari cari să-o 
frecventeze, nu-să ca’n palmă. Cutezarea în astă pri
vință merge păn’ la nerușinare.

Românii din Buciumi ca se scape de astă pacos
te, lăsată de D-Zeu pâte pentru păcatele loră, au luată 
tâte măsurile legale; recursulă loră însă pâte numai a- 
cuma va să mârgă la ministeriulă de interne, cerendă 
să-i scape de asta rușine, ca ei ca âmenî sărmani pe 
contulă drumului vecinală să facă statului scâlă maghairă 
de care tocmai atâta lipsă au ca și de ciumă. — Ce 
va fi? Sentinela va raporta la timpulă său pe largă. —

Acuma vine rândulă la cele ce se petrecă în co 
muna Trăsnea, unguresce Ordogkut. — Cine cetesce foi
le? din Clușiu și codița din Zilah »Szilâgy» în dilele tre
cute va fi văZuți că »Kultur-egyletulă din Clușiă ades-| 

tinată o fundațiune făcută de curândă pe câțiva ani în 
sumă de 300 fl. v. a. pentru susținerea și respective în
ființarea unei scâle de băieți frebeliane «Kisdedâvoda.*
— Cetindă mulți Români numele de Ordogkut, vor fi 
cugetată sciu, la o comună pură maghiară, ori barem! 
mestecată. Lucrulă însă stă chiară din conlră. Co ■ 
muna nășiră e una din cele mai mari și mai române, 
ce se află sub pâlele »Meseșului“, și potă Z'ce că stră
dania ce-o desvâllă aceslă poporă ară face onâre ori 
cărei națiuni culte. —

Acum decă stai și cugețl, că ce pâte fi causa că 
Kulluregylet-ulă în legătură cu .Vesselenyi egylet.*  din 
Zilah își pună totă silința, ca acâstă scâlă să fiă tomaiă 
Trăsnea, sală curată română? Numai orbulă nu vede 
că aci e la mijlocă fantoma maghiarisărei, aceslă babă
— hîrcă, nespălată și slutâsă, ce cutrieră ațâți creeri 
maghiari!

In Trăsnea afară de 3—4 domnuți bătrâni, dâră 
numai între corturarii din capătulă salului vei afla vre-o 
sdrânță de Maghiară. — Au dâră să fiă acești 2—3 
domnuți bătrâni ajunși la adoua copilăria, ca să aibă 
lipsă de asta scâlă? Se pâte că nu odată s’a întâmplată 
acum, de ideia ficsă pe mulți i-a făcută să-și părdă min
țile și să devină pradă escentricității loră. —

Acum noi scimă că Trăsnea în persână M. 0. D. 
Petru Roșea are protopopă harnică, în persână d-lui 
Irodion. Sabâ preotă desteră ; apoi învățătoriulă și [scâlă 
încă-și făcu datorința; — când tâte astea-să trupă și 
carne, ce cugetă fanfaronii hăbăuci că prunculă de Ro
mână va merge la acea scâlă, batjocura limbei și națio- 
nalităței sale? Noi scimă, că Românulă de viâță e gata 
a se despărți, der de limba și naționalitatea sa nu; noi 
scimă și aceea că Românulă dela Maghiară bine nici 
când nu a esperiată, și totă răulă si năcasulă dela ast- 
felă de fanfaroni le vine. Ce cugetă acești deșuchiați 
ai seclului nostru, că băiețelulă de Română îți va frec
venta scolița loră nefastă? ț)eu tare au trebuită să-i or- 
bâscă D-deu, de ne cugetă pe noi atâtă de neesperți și 
proști, încâtă sperâză că noi vomă merge in grâpa na
ționalității nâstre diua la amâdi săpată de dânșii

Domnuțiloră din Trăsnea (Ordogkut) și cinstite Kultur- 
egyleturi 1 O grămadă de dascăli ai șcâleloră de stată 
din Ardeală, pămentulă classică ală românismului, apoi 
șcâlele comunale din Gibou, locă vecină cu Ordogkut, 
apoi pentru nescai cursuri preparandiale din Zilah etc. 
etc. respectivii încă niciastădi, la capătulă anului nu și-au 
primită salariulă meritată. Acum decă vouă vă e așa 
de tare să răspândiți cultura, dați-ne cele trei sute la 
profesorii șcâleloră esistente, ori la șcâla ce se va rădica 
în Buciumi, dâr nu umblați de-a mâța ârbă cu 2 bani 
în trei pungi, căci înzadară asiundi mâța în sacă, căci 
își scăte ghiarăle.

Dică și se mândrescă acești fanfaroni ai pinteniloră, 
că acuma facă scoliță de băieți în sată, mai apoi voră 
rădica șcâlă de stată comunală la Buciumi, căci și 
Zică ei că poporulă română de sub Moseșă e necultă 
și ori ce-i ve-i da primesce bucurosă. Pâte jupâniloră 
să fiă, dâră noi sperămă că acâstă sforțare păcătâsă 
numai scârbă va să nască în Românașii noștri, dâră ca 
ei să-și însușâscă acelă graiu dură, straniu geniului și 
culturei române, noi nu credemă. Să sperămă în păulă 
popâreloră, că vița Romei în consciința superiorității sale 
de rassă va rămână neatinsă și „Bendegus*  va dispărâ 
dinaintea lui ca ceara dinaintea feței focului! căci noi scimă 
că; vița Romei e mărâță, srpîncenată și înaltă ; și 
asta va da peptă triumfători molocului maghiară, acestui 
idoli cu piciâre de Iută.

FOILETONU.

Doine și hore.
Culese din gura țăranceloru și a țgranilorO opin- 

carl, de Eugenia FarJcas din Caeuciu.

Pe sub verdea dumbrăviță 
Merge-o d’albă copiliță,

Cu rochia crețiâră,
Cu cosița gălbiâră,

Cu inima ruptă ’n două, 
pice luna cătră sâre

De-ară merge copila tare, 
Că vine Dunărea mare;

Copiliță auZia
Și din gură așa Zicea:

Las’ să vie, să mă mâie, 
Că n’am tată să mă ție,

Nici maică să mă mângăe.
* *

*

Maică, măiculița mea,
Când pe mine m’ai făcută 

Ție bine ți-a părută,
Maică, de părere bună 

Mi-ai făcută țoii din torsură
Și față de strămătură,

Și legănă de măghierană 
Să mă legănă de măgană.

Vai de legănatulă meu
Cum m’am legănată de rău!

Nu-ți lega murguțu-afară, 
Nu ’ntra ’n casă ne chemată

Nici nu bea neînchinată, 
Că d’asupra-i beutură

De desuptă ’i mătrăgună; 
Mătrăgună cu otravă

Ca să-ți cadă hîda dragă,
Pe hîda să o iubescî

La mine se nu gândesc!; 
Cu hîda-i tace ce-i face

La mine nu ti-i întârce,
* «*

Măi bădiță, așa-i gândită,
Că tu decă mi-i lăsa

Io portu mi-l’oi schimba,
Și tu dâcă mi-i urî

Io portu mi-i l’oi cerni,
Dâr mai albă l’oi soponi; 

Mai albă decâtă lebeda
Cu petâle m'oiu găta.

Și-oiu grăi cu graiu blânduță
Și mi-oiu căpăta drăguță, 

Oiu trece pe la grădină
Și te-oiu rumpe la inimă;

Oiu trece pe la ferâstră
Tu-i ședâ cu hîda ’n casă, 

Și tu-i cere de mâncată
Ți-a da blidu nespălată,

Și lingura de sub pată : 
Mâncă, dâcă m’ai luată;

Tu la mine te-i uita

Să nu se legene nime 
Copilă de năcasă ca mine.

* **

Sub pâla de codru verde
Badea murgulă potcovesce, 

Mândra din casă-lă privesce
De lacrăml abia-lă Zăresce, 

De suspine abia vorbesce.
Bade bădișorulă meu

Unde gați tu murgulă teu?
— De-a peți pe câmpiă 

La arsa de cătăniă;
— De te duci bade la bine 

Ia-mă, du-me și pe mine
Fă-mă brâu pe lângă tine;

De ți-a păre brâulă greu
Fă-mă lumină de său,

Și mă bagă ’n sînulă teu;
De ți-a părâ asta grea 

Nu mă lăsa ’n voe rea,
Ci mă fă opaiță de câră

Și mă pune subsuâră,
Că unde tu-’i însăra

Io frumosă țl-oi lumina;
De te a ’ntreba cineva

De unde ai lumina:
Asta-i lumina de seu

Drăguța din sătulă meu,
Asta-i lumina de câră, 

Drăguța din a mea țâră.
De te duci în altă țâră
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Apelă îmi la inteligința bisericescă și mirenă a eo
ni talului Sălagiu și giură, la patriotismdă Protei și preo
tului locală, și sunte nă siguri, că rușine nu vomă păți 
M. O D. Petru Roșea, Irodionă Labo, Davidă Popă și 
alții îsă cu multă mai buni Români decâtă să nu-.șl lumi
neze poporenil, că ei și pruncuții loră în »Kisdedovda-ulă< 
maghiară nu au ce căuta, după ce acolo limba propu
nerii, fiindă cea maghiară băiatulă de Română în o ast- 
felu de școlă nepricepută, apoi calvină și reformată, nu
mai și-ar schimba limba și ară uita și puținulă ce-au 
învățată acasă; le vomă spune, că nici pentru părinți, 
nici pentru prunci acea școliță nici ună bine nu le pote 
aduce; și că deci băieții pănă la ală 7-lea ană. avăndă 
lipsă de a se întări și cresce, nici sănătății trupului, 
nici celei a sufletului nu să cere ea să scie sdrobi ceva 
din: Vorosmarly. Pelofi și alțl idoli străini geniului ro
mână. Așa să fiă! Aticii. 

Turburări socialiste în Olanda.
O întâmplare neînsemnată a aprinsă în Amster

dam foculă fanatismului socialiștiloră. Flegmaticii locu
itori ai Olandei au fostă aduși acolo, ca să lupte sub 
stegulă roșu îndăretulă baricadeloră. S’a vărsată multă 
sânge în Amsterdam pănă în cele din urină mișcarea a 
fostă potolită de forța armătă. Etă istoriculă ei:

Intr’o stradă situată în suburbiulă lordană, o cetă 
de omeni petrecea Dumineca trecută, jucândă ună felă 
de jocă numită de cătră olandesi Palingtrekken. 
Acestă jocă însă din causă că conține într’ânsulă o crudă 
torturare de animale, nu mai este permisă de mai multă 
timpă Poliția, care voia tocmai să oprescă acelă jocă, 
întâmpină resistență; ea reuși însă ca să împrăștia pe 
turburători și nâpt.ea de Duminecă spre Luni trecu în 
liniște. Der Luni spre sără, conflictele dintre poporă și 
polițiă să reînoiră. Poporulă ridică baricade, trupele 
fură consemnate și trimise contra turburăloriloră. Aceș
tia nu se supuseră nici în fața armatei, care apoi dădh 
focă. Din momentulă acele, o luptă ucigâtore se încinse 
și ea se întinse peste o parte însemnată a orașului. 
Dimineța 14 morți și 76 răniți au fostă găsiți și totuși 
turburarea n’a încetată încă.

Lucrulă e limpede. Interdicerea unui jocă popu
lară, care se pare a fi fostă pricina acestoră lupte, n’ar 
fi avută consecințe atâta de grave, decă massele n’ar fi 
fostă agitate de mai înainte Se pete admite că mișcă
rile socialiste din Belgia au influențată multă miculă re 
gafă vecină, mai cu sâmă că aceste două țări, cari pănă 
la 1830 erau sub aceeași coronă, se află întro egală 
situațiune socială și politică.

Constituția olandesă e mai aceeași cu cea belgiană și 
dreptulă de volă e de asemenea forte mărginită, deâre- 
ce eschide mulțimea poporului dela alegeri din causa 
marelui censă ce se cere. Olanda are peste 4 milione 
locuitori și dintr’aceștia numai 120,000 sunlă alegători, 
cari trimită In cameră 86 deputațl. Poporulă mun
ci t o r ă n’a re nici o representațiune par
lamentară.

Defectulă acestei stări a și fostă recunoscută și 
Camera în răspunsulă ei la mesagiulă tronului a votată 
o adresă în care esprimă dorința ca constituția să fiă 
modificată în sensulă ca dreptulă de votă să fiă 
mai lărgită.

Pentru Olanda, care stă multă mai bine decâlă 
Belgia în ceea ce privesce clasa muncitore, să pcStă ad
mite, că cererea pentru lărgirea dreptului de votă este 
o cerere de căpeteniă a socialiștiloră și dăeă acesta ce

rere, va fi împlinită mișcarua socialiștiloră va perde 
din caracterulă ei perieulosd.

Se telegrafiază din Amsterdam cu data 30 luliu: 
Asâră n’a fostă nici o turburare în suburbiulă lordană. 
Vr’o 200 de soldați de marină țineu ocupată mica bi
serică din piața Noorder. însuși poporulă aruncă Iotă 
vina asupra agitatoriloră socialiști. IDiarulă socialistă 
„Recht voor Allen', (Dreptate pentru toți.) pârtă ună 
limbagiu forte violentă și se vinde cu sutele pe strade. 
Fortuină, unulă din capii socialiști, a fostă arestată.» 
Mâne 25 cadavre, victime ale ultimeloră turburări, voră 
fi înmormântate. Se crede că turburărl se voră face 
cu acestă prilegiu și de aceea s’au luată măsuri e- 
nergice.

Depositu de mostre de exportu în Geneva, Ca
mera de comerță și industriă din Brașovă comunică prin 
acesta cercuriloră interesate, că cetățenulă austriacă 
Lorenzo Mondini din Ala, cunoscută deja de mai multă 
de 11 ani, parte ca conducătoră la însemnate case de 
spepițiune, parte activă independentă în Italia, ăr actu
almente locui toră în Geneva a deschisă în Palazzo Balbi 
din Geneva ună deposită de mostre d’ale articoleloră de 
esportă cele mai curente și mai importante pentru pieța 
d’acolo și relațiunile ei transmarine. Ținândă sămă de 
însemnătatea cea mare a Genevei pentru târgulă spani
olă și sudamericană, industriașii austro-ungarl ar pută 
trimite în acestă deposită mostre, fiindă esențiale avan- 
tage. Ce privesce mostrele, e perspectivă că voră găsi 
o însemnată pieță, sub condițiuni corăspuntjătore, iirmă- 
lorele articole: mărfuri de porcelană și de Iută, de sticlă, 
marchităniă și așa numite articole de Viena, mobile din 
lemnă încovoiată, hârtiă de totă felulă, anume hârliă 
de scrisă și de țigară, instrumente de agricultură din 
feră și lemnă, cuțităriă, casse sigure contra incendiului, 
făină ungară.

Ultime soiri.
L&mb&rgu, 30 luliu. — Foile polone pri

mesc sciri din Varșovia, că în Polonia rusdscă, 
rezerviștii, au primită ordinultî sâ nu plece din 
localitățile unde se găsescu acum , că la o îns- 
ciințare se se pdtă aduna la loculă de concen
trare în timpă de 24 6re.

Roma, 30 luliu. — In privința scirilorfl 
privitdre la călătoria comitelui Robilant la Viena 
diarulu „Opinione4 spune că raporturile între 
Italia, Austria și Germania, precum și cele ce 
esistă între miniștrii afaceriloru streine ale aces- 
toru trei țări suntu așa de cordiale, încâtă ideia 
unei întrevederi ar fi primită cu plăcere într’unu 
modu reciprocă. „Opinione“ adaoge că eventua
litățile suntă în favdrea unei întrevederi, remâne 
de regulată numai cestiunea de oportunitate.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

BAYREUTH, 1 Augustă. Renumitulu pia
nistă Franciscă Lisat a murită acți-n6pte 

(Franciscă Liszt s’a născută la 1811, în 1822 a 
cântată în Viena înaintea lui Beethoven, vestindă în totă 
lumea cultă că e ună geniu artistică, care avea efectă 
asupra fiă-căruia, ca și demoniculă Paganini. In 1847 
se stabili Liszt în Weimar, care fusese Atena Germaniei. 
Simfoniile sale desvoltară mai departe germenulă simfo
niei lui Beethoven. Pe tărâmulă musicei religiose, Liszt 
crea cu mare succesă. Elă a reînoită musica bisericescă 
catolică.)

DIVERSE.
înmormântarea unui originalii. »L’Iu 

acum câteva dile muri, în vârstă de 76 de au 
tanova di Caverzere, din Padua, ună 6re-car. 
nieo Garbin. Defunctulă — care trebue să fi foști 
bună — puse în testamenlulă său , făcută acum de», 
ani, disposițiile cele mai ciudate în privința înmormân
tării sale. Mai ântâiă de tote Garbin, deși bogată, voi 
să mără în grajdă lângă calulă său. Elă ordonă apoi 
ca treizeci de omeni veseli să vegheze lângă cadavrulă 
său bândă mereu. Pentru acâsta trebuia să li se pună 
la disposițiă două butâie pline cu vină. Persdnele cari 
trebuiau să urmeze cortegiulă erau ținuți ca în locă de 
luminări să aibă în mână câLe ună bastonă; fiăcare 
rudă trebuia să aplice .câte două palme pe obrazulă 
mortului; în totă traiectulă dela casa mortuară pănă la 
biserică, cosciugulă trebuia să fiă depusă pe pământă 
la fiiecare (jece pași și bătută cu bastonulă; pentru ca 
cei însărcinați cu acesta să’și recâștige forțe trebuia să 
li se pună la disposițiă vină. Tote aceste disposițiunl 
au fostă executate din punctă în punctă, spre marele 
scandală ală statului întregă. Preoții înzadară se în
cercară să împedece acâstă înmormântare de o nouă 
speciă. Mulțimea vinului, care beută înainte și după 
înmormântare, amețise totă lumea, voința lui Garbin fu 
îndeplinită pănă la sfîrșită. In locă de psalmurl se cântă 
cu voci regușite și fără nici ună acordă „Marianina." 
Preotulă, ne mai sciindă ce să facă, închise ușa bise- 
ricei și trimise cosciugulă la cimiteră fără a-i da bine
cuvântare. La cimitiră, în giurulă mormântului, neas- 
tupală încă, se beu restulă vinului.

Unu nebunu înamoratii de regina Victoria. — Acum 
câteva dile, ună englesă numită James Junior a scrisă 
reginei Engliterei pentru a-i cere mâna. Scrisorea e a- 
dresată astfelă: „Multă iubita mea Victoriă“ și este sub
scrisă. „Soțulă d-tale imperatorulă.*  Fiindcă scrisărea 
a rămasă fără nici ună răspunsă, Jinior s’a văcjută ne
voită a merge la palatulă dela Windsor spre a vedea 
dâcă cererea sa e primită. In locă însă de a fi primită 
de cătră regina, elă fu primită de ună inspectoră^ poli- 
țienescă care înțelegâ-ndă că are aface cu ună nebună 
regală îlă arestă imediată Asupra lui s’a găsită ună 
cuțită mare, asupra căruia întrebându-se, nebuna ma- 
jestate a răspunsă că îlă luase cu elă spre a tăia bă
tăturile M. S. Reginei. Se înțelege că nebunulă înamo
rată a fostă înaintată într’ună spilală de nebuni spre 
a’șl manifesta mai liberă înaltele sale aspirațiunl a- 
morose.

Ardă-te foculă străină
De țl-ași face apa’n vină

Totă nu ți facă voia deplină, 
De țl-ași face apa’n bere

Nu-țl potă 'face pe plăcere;
Că străinu-i ca și spinulă

Ii amară ca și pelinulă,
De li purta totă în spate

Când li pune josă, te bale.
** «

Cucuie cu penă sură
De ce cânți la noi pe șură,

Dor ți-i fome, ori ți-i sete
Seu ți-i doră de codru verde? 

De ți-i fome să-ți dau grâu,
De ți-i sete să-ți dau vină;

Nu mi i f6me nu mi-i sete
Nici mi i doră de codru verde, 

Ci mi-i doră de țâra mea
C’amă lăsată trii mândre’n ia,

Una în deală ca ș’ună pahară
Alta’n vale ca șl-o flâre,

Una în capulă salului
Mi-i punerea capului.

« *
*

Peteluță’n colopașă
Drăguțu mi-i dusă la Blașiu,

Nu s’o dusă să nu mai vie,
Că s’a dusă să’nvețe-a scrie;

A scrie șl-a învăța
Dâc’a vini m’a lua ;

Cursulu pieței Brașovti 
din 2 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.69 Vând. 8.71
Argint românesc .... . . > 8.60 8.65
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 > 10.—
Lire turcescl..................... . . » 11.27 A 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 A 101.50
Ruble RusescI................. . .. > 121.Va » 122. Va
Discontulă . . . » 7—10 °/o pe ană
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De-oi vede, că nu mă ia:
M’oiu duce din josă de moră 

Ș’oiu lua năsipă în pâlă,
Ș’oiu da badii să moră;

Ori să moră, ori să<ipeiă
Seu pe mine să mă iâie.

Maghierană cu măciuție
Spune-i bădiții să vie,

Spune-i că de n’a veni
Tare l oiu afurisi,

M’oi ruga la sfântulă sore
Să lu usce de pe piciâre,

Și să moră, cum nu more
Nici omă, nici sburătâre; 

M’oiu ruga la sfânta lună
Să nu-i dâie dliuă bună.

Să te bată, bade, bată
ț)iua de mâni și d’alaltă,

Să te bată vânturile
Ca pe mine gândurile.

O tt*
Cântă puiulă cucului

Susă în vîrfulă nucului,
Mai în josă la crengurele

Cântă două păsărele,
Mai în josă la rădăcină

Cânt’ o pasăre străină,
Pe cum mi-e și-a mea inimă,

Cucu cântă, frunda pică, 
Inima mi se despică,

De-ar cânta și pupăza

Mi s’ar rupe inima.
Frundă verde ca nalba

Rău m’a blăsiămată maica,
Nu sciu’n rîsă ori în adinsă

Că de mini tare s’a prinsă,
Nu sciu’n glumă ori in șagă

Că de mini tare se legă,
Nu sciu, pentr’ale mele rele 

Ori pentru-a maici greșele,
Nu sciu pentr’ale mele fapte

Seu pentru-a maicii păcate,
A pusă mâna cătră sore

Ș’a disă să n’am sărbătore,
Nice PascI nice Rosale,

Fără diua de Crăciună
Și acea s’o petrecă pe drumă.

* *
*

Păhărelă verde’n rotată
Unde mergi bade gătală?

La mândruța în altă sată;
Că ml-a spusă ună omă de trebă,

Că mi-i mândra rău beteagă,
Da m’oiu face ce m’oiu face

Ș’oiu merge s’o vădă cum zace,
Și m’am dusă de-o am văzută, 

Cum zăcea ia de frumosă
Cu capulă pe perini josă,

Cu capulă pe o perinuță
Cu mâna la inimuță,

Cu capulă pe perini nouă
Cu inima ruptă’n două,

Cu capulă cătră părete
Cu inima ruptă’n șepte.

* **
Săracă bine de de multă 

Multă mă miră ce te-ai făcută,
Că io’n tîrgă nu te-am vândută,

In crîșmă nu te-am beută,
Făr’ tu singură te-ai perdută

Ca rouă de pe pământă;
Asta n’am gândit’o eu,

Se am după bine rău,
Asta n’a gândit’o nime 

S’ajungă la rău dela bine.
** *

Sărăcite fetele!
Una-două au norocă

Da mai multe ardă ca’n focă,
Una-două au tignâlă

Da mai multe ardă ca’n pară. 
Copilă cu doi părinți

Nu sili să te măriți,
De-ai sci cum’i măritată

Ai șede mai bine fată,
De-ai sci cum’i cu bărbată

N’ai sili la măritată;
De-ai călca totă pe dutcuță

Nu țl-a fi ca la măicuță,
De-ai călca totă pe florinți

Nu ți-a fi ca la părinți.



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursuîu la bursa de Vi®na Bursa de Bucurescl.
din 1 Augusta st. n. 1886.

.ara 4% . . . 106.— 
-e hârtiă 5°/0 . . 94.95 
ttutuia căiloră ferate

aUgare........................154 65
mortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.60 

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de osta ung.
(2-a emisiune) . . . . 128 50 

Amortisarea datoriei căi-
lorit ferate de osta ung. .
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vina ung........................100.—
Imprumutuia cu premiu

ung................................... 123.70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 80 
Renta de hărtiă austriacă 86.15 
Renta de arg. austr. . . 8615
Renta de aura austr. . . 122-.70 
Losurile din 1860 . . . 142 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 869 —
Act. băncel de credita ung. 287.25 
Act. băncel de credita austr. 280.30 
Argintula —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

Cota oficială dela 18 Iulie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . 93>/4 933/4
Renta rom. amort. (5°/0) 98— 98V.

> convert. (6°/0) 881/, 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . lOOVs 101—

» n » (5°/0) . 871/. 88—
» > urban (7°/0) 100x/a 101—
• » (6’/0) • 91Va 92—
> ’ (5°/o) ■ 83 — 83 V4

Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de; asig. Dacia-Rom. 265 271

< > > Națională 220 225
Aură contra bilete de bancă ■. . 13.70 14.00
Bancnote auslriace contra aură. . 2.02 2.02

De vendare!
5

Casele Ddmnei Teofania Ivamî de Lemeny 
jdin strada Furcdiei Nr. 62 împreună cu o gră
dină pr£ frumdsă, libere de ori ce sarcină, să 

i . ’
'vându de bună voie. Informațiuni la D-lu Lu
dovicii Harmatll advocată, în cancelaria sa din I
strada CăldărarilorO Nr. 546.PUBLICATIUNR

La unu câne ucisă în 30 a 1. c. care a mușcată și alțl câni, s’a 
constatată medicalmente turbarea. Pe basa oprimărei comisiunei medi
cale se dispune stricta contumațiare pe durată de 40 dile a tuturoră câ- 
niloră de pe teritorulu orășenescă, prin<^endu-se și omorându-se îndată 
de cătră călău fiu-care câne, care umblă fără botniță.

In sensulă §-lui 102 ală art. de lege XL din 1.879 se provdcă 
mai departe fie-care, ca asupra aceloră câni său animale de casă, cari 
dau semne de turbare său la cari se observă simptăme, din care se păte 
conchide turbarea, să facă imediată arătare subscrisului căpitănată, pe- 
depsindu-se la casă contrară întrelăsarea acestei arătări conformă legei.

Brașovă, 31 Iulie 1886.
1—3 Căpităuatulu orășenescă.

(Avisă d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

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

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS“

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

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

PREȚULtJ ABONAMENTULUI

Pentru Austro-Ungaria:

ESTE:

pe
7?

pe

trei luni
șăse luni
ună ană

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

Pentru România și străinătate.

trei luni ......................................10
șăse luni........................................... 20

,, ună ană...........................................40

franci

77

77

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/*

5
în Gherla — Sz. IJjvâr — (Transilvania.)

DESCHIDE; ABONAMENTE PE AUOLU 1886 LA:
„Amiculă Familiei .“ piară beletristică și enciclopedică-Iiterară cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 

câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete dr, bancă și în timbre poștale.

„Preotula Românu.“ piară bisericescă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23/,—31/*  cdle; și va publica articulî din sfera 
tuturoră sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl., pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tdte opurile din ediția nostră.
—EE Colectanții p r im e s c a gratis ală patrulea exemplară. EE—

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

9
5

IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre
țulă la t6le patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii 
torte 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 economiă, industriă, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianțl. Prețulă 50 cr.

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

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere, 
învederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura III. 30 cr. Tdte trei împreună costă 1 fl.

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

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 c61e. Prețulă 60. cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. 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 să se însore. Novelă de Maria Schwartz, 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Totă acolo să plătescă cu prețuri

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.

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

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

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

Tesauruld dela Petrosa seu Cloșca cu pui! el de 
auru. Studiu archiologică, de Dionisiu O. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randialî), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scălă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.*  1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acesta opă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiuni a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprincjendă 341. pagine, țipară garinondă e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nostră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloru nostre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu 
urcate acțiile dela „Albina” și „Furnica44 și cu prețurile originale acțiile dela 

„Ardeleana/4 „Mureșiana,44 “Timișana44 și „Economulu.44

plăcere, că autorulă Ia redactarea acestui manuală a 
desvoltată 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 hesilămă nici ună momentă 
a-lă recomanda cu totă căldura.

Manualii de gramatica limbei române pentru sco- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
fesoră la gimnasiulă din Năseudă. Prețulă 30 cr.

Manualii de stupărită, 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 bisericesc! 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 fl., 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 icone 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 Născătorei de 
Dumnezeu, urmată de mai multe rugăciuni frumose. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; tO exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.

S

Tipografia ALEXI, Brașovă.
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