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Brașovu, 26 Iulie 1886.
Miercuri a sositu ministrulă-președinte un- 

gurescă în Ischl și, după cum se asigură, încă 
în aceeași cli a avuta audiență la Maiestatea Sa. 
Căl&td'rîeî acesteia' a ’ (1-lui Tisza i se atribiîer 6 
deosebită importanță și atâtă în Pesta câtă și în 
Viena se așteptă cu încordare resultatulu ei.

Foile oposițiunale maghiare vorbeau de-o 
crisă, care trebuia să se resolve în Ischl și acăsta 
părere o întemeiau pe faptulă demonstrațiuniloră 
din țără și pe însăși aserțiunile foilorO guverna
mentale, cari, vrendă a merge unu momentu cu 
curentulă, lățiră în publică credința, că minis
trulu-președinte ar fi decisă a cere chiar „satis- 
facțiune“ în afacerea Edelsheim-Ianski.

Se înțelege, că oposiționalii primiră cu sa- 
tisfacțiune promisiunile de feliulu acesta ale pre
sei guvernamentale și așa strigară în choră : „sa- 
tisfacțiune" ori „demisiune."

Se vedea însă destulă de bine, că pressa 
oposițională nu vorbea din convingere, ci nu
mai pentru că așa îi dicta tactica politică de 
partidă. „Egyetertăs“ mai alesă a declarată în 
modă categorică că nu crede promisiuniloră foi- 
loră tisaiste privitdre la „satisfacțiunea“ ce ar 
voi să-o câștige Tisza „națiunei.“

Și a avută dreptate organulă stângei estreme 
de-a nu crede cuvinteloră ademenitdre ale celoră 
din partida guvernului. Abia trecură câte-va 
cjile după acele curagidse promisiuni și organele 
lui Tisza începură a bate în retragere. Acum 
nu mai vorbiau de „satisfacțiune," ci numai de 
o „liniștire" a națiunei atâtă de multă agitate.

Va sei^icâ nu spre a pune alternativa: „sa
tisfacțiune" ori „demisiune", ci numai spre a a- 
duce „liniștire" Magliiariloră, s’a dusă Tisza 
la Ischl la curtea imperială. Nu s’a gândită 
ministrulă-președinte nici măcară ună momentă 
de-a provoca o crisă ministerială, scopulă lui 
este numai de a afla ună mijlocă pentru liniș
tirea spiriteloră.

Primulă-ministru va fi raportată fără în- 
doălă monarchului asupra situațiunei în Ungaria 
și probabilă, că a implicată în raportulă său și 
rugarea de-a se liniști ,,opiniunea publică ma
ghiară" atâtă de multă „agitată" prin eveni
mentele din urmă.

Cum și în ce modă să se facă însă acăstă 
liniștire? — Aici e tdtă greutatea momentului. 
Acăsta o recunoscă și sprijinitorii lui Tisza.

Este fdrte delicată posițiunea, în care se află 
ac|i șefulă guvernului ungurescă, de-o parte față 
cu curtea, de altă parte față cu oposițiunea ma
ghiară, care scie se esploateze așa de bine afa
cerea Ianski în contra lui. — Națiunea ma
ghiară, strigă foile oposiționale, a fostă ofensată 
și Tisza calcă datoria sa națională și comite tră
dare de patria, dăcă nu va cere satisfacțiune său 
dăcă, refusândui-se acăsta nu va demiși una.

Părerea acăsta este lățită între Maghiari și 
acum în fața nouăloră alegeri dietale, ce se voră 
face în anulă viitoră, este fărte periculăsă pentru 
Tisza o asemenea opiniune.

Care va fi dăr mijloculă de liniștire ?— O 
telegramă ce-o primirămă eri din Viena ne vor- 
besce de ună autografă pră înaltă, ce va fi a- 
dresată probabilă ministrului - președinte Tisza 
din incidentul ă serbărei ce se va face în memoria 
liberărei de Turci a orașului Buda.

Acestui autografă i se atribue în Viena o 
mare importanță politică. Nu cumva va cuprinde 
elă acea „liniștire", de care se vorbesce în presa 
guvernamentală ?

Așteptămă cu încordare să vedemă ce feliu 
de „liniștire" va aduce Tisza conaționaliloră săi. 
E vorba aci, să ’nțelege, totă numai de națiunea 
privilegiată, căci câtă pentru celelalte popăre tace 
cronica, deși aceste din alte cause de-o miiă de 

ori mai întemeiate și mai grave suntă asemenea 
destulă de neliniștite.

Cine se mai gândesce însă adi la liniștirea 
Nemaghiari loră ?

D-lă Tisza — preciim amu mai accentuat’o 
și cu altă ocasiune —• are să mulțumăscă multă 
încurcatei situațiuni esteriăre politice, dăcă a ră
masă pănă adi în fruntea trebiloră statului. Și 
și acum, dăcă va rămână, totă numai situațiuuea 
amenințătăre din afară îlă va țină la guvernă, 
din fruntea căruia pănă acum nici nemulțumirea 
oposițiunei maghiare, nici amărăciunea popăreloră 
nemaghiare nu l’au putută răsturna.

Austro-Ungaria și Rusia.
Din Petersburg se telegrafiăză următărele 

diarului „Neue Freie Presse" :
Pressa din St. Petersburgă în genere pare a fi de 

nisce păreri pesimiste; ea admite posibilitatea unei înțe
legeri provisorie (compromisă) între Austria și Rusia, dăr 
acelă compromisă provisoriu nu va fi în stare a înlătura 
definitivă rivalitatea dintre aceste două puteri.

Voeșce Rusia ca să nu fiă amară amăgită, 4*ce 
»Nowosti«, atunci n’are decâtă să nu se încrădă în 
Austria.

De asemenea părere e și «Nowoje Wremja", care 
crede că e mai demnă pentru ambele părți, ca să se 
lupte pe față, decâtă ascunsă sub învălitorea unei prie
tenii prefăcute. Consciința națională a Rusiei e tare și 
mare, de aceea ea nu se va lăsa ca se fiă preponderată 
în peninsula balcanică de Austria și se va opune ca po
litica rusăscă să fiă influențată de cătră cei din Berlină. 
Rusia chiar în casa ei se întâlneșce la fiăcare pasă cu 
politica paralisătore a Germaniei.

Totă »Nowoje Wremja» află că de ună timpă în
delungată se găsescă în împrejurimea dela mănăstirea 
Troiski lângă Moscva niște oficerl din statulă majoră pru- 
siană, veniți aici în scopă d’a învăța limba rusă.

Prusia, diee diarulă citată, n’ar admite niciodată în 
țăra sa ună asemenea faptă.

Relațiunile între Rusia și Germania.
Tonulă în care se discută neîntreruptă din 

Berlină relațiunile dintre Germania și Rusia de
vine totă mai aspru. Așa citimă într’o scrisdre 
din Berlinu publicată în oficidsa „Kolnische Zei- 
tung" următdreJe:

Corespondența din Petersburg apărută în (jiarulă 
d-vdstră, sub titlulă „Supărarea societății ruse pe Ger
mania,* a făcută în tote cercurile din Rusia o mare 
sensațiune. Acăstă supărare cu părere de rău trebue 
să constatămă că esistă.

Acela care a urmărită cu ochi ageri evenimentele 
din urmă și în specială acela, care are încă în memoriă tra
tările dela congresulă din urmă, aceluia i se pare cu 
neputință ca ună Rusă luminată să pătă acusa pe Ger 
mania de nerecunoscătore. In Rusia voră ca în modă 
artificială să legitimeze acăstă ură care n’are rațiune de 
a fi. Mai de grabă Germania ar pută 'să se plângă 
pentru nerecunoștința ce datorăză Rusia Germaniei pen
tru devotatulă sprijină cu care a susținută Germania 
la congresulă din Berlină pretensiunile Rusiei. Chiar și 
convocarea congresului s’a făcută la dorința Rusiei și 
cancelarulă imperială, care atunci suferea greu, numai 
la dorința împăratului Alexandru II a putută fi îndem
nată, ca deși era bolnavă greu, să primăscă președința.

La congresă n’a fostă o singură pretențiune ru • 
săscă care să nu fi fostă susținută de Germania și se 
păte admite fără îndoială că sprijinulă Germaniei n’ar fi 
lipsită Rusiei chiar dăcă acăsta ar fi făcută cele mai 
întinse pretențiunl și dăcă Rusia nu era otărîtă de a face 
astfelă de pretențiunl nu păte fi învinovățită politica 
germană. Temeiulă cedăriloră Rusiei nu trebue căutată 
în împrejurarea că Germania ar fi refusată Rusiei de a-i 
da sprijinulă ei, ci în neînclinarea Rusiei de a se în
curca într’ună răsboiu cu Anglia, de ărece Rușii în tim- 
pulă resboiului s’au ferită de a se folosi de ocasiunea 
oferită spre a ocupa Constantinopolulă

Cu ocasiunea congresului, Germania a susținută 
pretențiunile Rusiei atâtă de multă față cu combaterile 
lordului Beaconsfeld încâtă amenința cu ruperea trată- 
riloră dăcă Anglia nu va ceda. Din nici o altă parte 
Rusia nu era într’ună asemenea modă susținută și dăcă 
a obținută ce a voită trebue să mulțămăscă numai in- 
flumței Germaniei, ce o avea asupra celorlalte puteri.

îndată însă după congresă, organele ruse de sub 
conducerea principelui Gorciakoff combătău și amenințau 
pe Germania, care era combătută cu înverșunare de în- 
trăga presă rusă. Acăsta împrejurare a făcută asupra 
conducătoriloră politicei germane o asemenea impresiune 
de nerecunoscință cum era și aceea pe care în timpulă 
răsboiului Crimeei o simți Rusia din partea Austriei. 
Amăriciunea acestei simțiri a Germamloră în cursulă 
evenimenteloră nu s’a manifestată în altă modă decâtă 
numai în micșorarea încrederei în amiciția Rusiei și 
într’o mai mare precauțiune a politicei germane cu pri
vire la asemenea eventualități în care ea ar fi putută 
conta pe atnicia Rusiei.

Germania prin acăsta esperiență făcută s’a văzută 
îndemnată de a întrețină relațiunl și cu celelalte puteri 
cu aceeași îngrijire cum erau acelea cu RusiaJ pentru 
motivulă că pe viitoră nu mai păte compta cu atâta si- 
gurifate ca în trecută pe bunăvoința vecinului ei dela 
răsărită.

Rusia și întrevederea din Kissingen.
Din Petersburgă se telegrafică tjiarului „Neue 

Freie Presse" :
Cabinetulă din Petersburgă, după părerea diarului 

«Nowoje-Wremja*, n’are perspectiva de a i se comunica 
cu deamănuntulă tratările dela Kissingen. E chiar sigură 
că anumite puncte pănă la timpulă otărîtă îi voră ră
mânea necunoscute. Deărece însă Rusia oficială nu ’șl 
potă esprima pe față neîncrederea în amicia Austro-Un- 
gariei și Germania trebue să ’șl procure informațiunl pe 
altă cale câtă de multă păte să conteze pe amicia pu- 
teriloră vecine. Din acestă punctă de vedere comuni
cările Archiducelui Carolă Ludovică făcute d-lui de Giers 
potă să servăscă numai ca materială la tratările cu Bis- 
mark și Kalnoky.

piarulă rusă recomendă Austro-Ungariei o atitudine 
mai binevoităre față cu pretențiunile Rusiei. Din planulă 
Angliei, ca Austria să înlocuiescă pe Turcia spre a pune 
stavilă Rusiei în calea ei spre Mediterana, nu păte resulta 
decâtă pagube, pentru ambele puteri vecine, o încordare 
nerodităre a tuturoră puteriloră și eventualmente chiar 
o ciocnire sângerăsă, pe când Anglia nu trage decâtă 
folăse în peninsula balcanică din antagonismulă politicei 
Austriei contra Rusiei.

Schimbări în corpultî diplomatici.
O telegramă din Viena comunică, că în celă mai 

apropiată timpă se voră face unele schimbări în corpulă 
diplomatică austro-ungară și anume o schimbare 
personală în representațiunile din peninsula 
b al c a ni că.

Ministru reședințe în Alexandria, Max Hoffer 
de Hoffenfels, din causă de bălă se retrage din postulă 
său. Consululă generală din Sofia, consiliarulă de le- 
gațiune br. Biegelegen, se va numi ambasadoră în 
Belgradă, 6r celă de aci contele Khewenhuller- 
Metsch v.a trece ca ambasadoră în BucurescI, ăr în 
Sofia va n transferată consululă generală de pănă acum 
n Moscva, Ștefană de Buri an. Ambasadorulă de 
pănă acum în BucurescI br. Ernst Mayr se va re
trage în viăță privată. Consululă generală din F i 1 i p o- 
polă, cav. de Piombazzi, încă va părăsi postulă, 
său. Peste totă consulatulă generală d’acolo se desfiin- 
țeză și afacerile le va conduce ună consulă său vice- 
consulă.

Din Sobrania bulgară.
In cea din urmă ședință a Sobraniei, ministrulă- 

președinte bulgară Karavelov, răspundendă la o interpe
lare, dădu lămuriri asupra punctului de vedere ală gu-
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Boia egiptenă de ochi trachoma seceră numă- 
răse jertfe Jîn comitatulă Peștei, mai alesă în Calocea și 
în împrejurime. Pe Puszta Bodd dela 1 Martie pănă 
la . 24 Iuliu s’au bolnăvită de acăsta bălă 42 persăne 
dintre 103 locuitori. Dintre aceia 18 s’au vindecată, âr 
24 suntă încă în cura medicală.

—x—
Cetățenii din Seghedină au hotărîtă într’o con

ferință ținută la 2 Augustă, ca în afacerea Ianski să nu 
țină nici o adunare poporală.

—x—
In considerațiune, că comerțulă nostru merge așa 

de bine, încâtă nu mai biruimă cu — sărăcia, minis
trulă ungurescă de comerță Szechenyi plâcă în Stiria 
să facă vânătăre.

—x—
In comuna Veprovacz din comit. Bacs-Bodrog, 

ună incendiu a prefăcută în cenușe la 1 Augustă 150 
de case cu provisiunea de cereale și nutreță cu iotă.

—x—
In comuna Szek-Udvar din comit.. Aradului ună 

incendiu a nimicită 25 case și 42 edificii laterale 
împreună cu provisiunile de cereale și paie.

—x—
Cu privire la încassarea dăriloră, în luna lui 

Iuliu s’au făcută 10,039 avertismente pentru dare, s’au 
esecutată 5339 secvestre și s’au publicată 2513 licitațiuni 
dintre cari însă numai 19 s’au ținută.

—x—
Concertă și representațiune teatrală 

de diletant! se va da în Șomcuta mare la 11 Aug. 1886 
n. cu ocasiunea adun. gen. a societățel pentru fondulă de 
teatru rom. Programulă e: 1. 1. «Erlkonig» de Franc. Liszt 
esecutată ,pe piană de d-șăra Laura Borbola. 2. „Doi 
ochi14 de Gr. Ventura cântată de d-șora Irina Antal, a- 
companiată pe piană. 3. Declamațiune de d-șora Laura 
Popă. 4. Linda di chamouniz de Donizetti, tecstă de 
Iosifă Vulcană, cântată de d-șăra Irina Antală, acompa 
niată pe piană. 5. Piese ungurescl esecutate pe piană 
de d șdra Laura Borbola. 6. Declamațiune de d-lă Ioană 
Ghetie. 7. «Asaltulă Plevnei* de Louis Wiest, esecutată 
pe piană de d-ș6ra Laura Borbola. II. «Albă său Ro- 
șiu“ comediă originală într’ună actă de Ios. Vulcană. 
Acțiunea se petrece în timpulă de acuma, în Bucurescl. 
Personele: Ioană Alesandrescu, bătrânulă, d-lă Vasiliu 
Iqdre. Elena, socia lui, d-na Demetriu Indre n. Rațiu. 
Clementino, fiica loră, d-șăra Letiția Medană, Ioană. 
Alesandrescu adv. tînără, d-lă Vasiliu Buteanu. Teofîlă, 
matematică, d-lă Alexandru Miliană. O Dămnă, d-ș6ra 
Hiena Bilțiu. Ună servitoră, d-lă Petru Longină. III. 
>Anonimulă»§ comediă într’ună actă, de Gr. G. Grandea. 
Scena se petrece în Severină. Persănele: Domnica, vă
duvă bucurescână, d-șăra Elena Bilțiu. Miron, d-lă Geor- 
giu Popă. Marta și Ioană servitori, d-șăra Emilia Dragoșă- 
d-lă Alecsandru Miliană. Prețuia de intrare de persăne: 
Seria I. fl., seria II. 80 cr. locă de stată 50 cr, pentru 
poporă și copii 80 cr. Inceputuiă la 71/2 sâra. Comi- 
tetulă arangiatoră. Bilete pentru concertă, bală și ban
chetă se vândă în cancelaria d-lui Nicolau Nilvană și 
sera la casă.

—x—
Pentru construirea podului peste Dunăre, 

care are să lege România cu Dobrogea .Curierulă finan
ciară» scrie că planurile și tăte studiile fiindă terminate, 
ministerulă lucrăriloră publ.ce din România a comunicată 
caseloră celoră mai importante din Europa amatore d’a 
construi acestă colosală podă, că primesce ofertele loră 
sigilate pănă în diua de 25 Noemvre viitoră. Odată cu 
comunicarea, ministeriulă a înaintată aceloră case și 
caetulă de sarcini.

—x—
O mare neliniște domnesce printre poporațiunea 

Botoșaniloră. Soția unui sub-locotenentă a murită 
de coleră, scrie «Națiunea44. Ne făcându-se autopsiă ca
davrului, nu se păte precisa dăcă colera a fostă asiati
că, său ună simplu casă de coleră sporadică.

—x—
Getimă în «România44 de Vineri 25 Iuliu: „Aflămă 

că consiliulă de miniștri a luată decisiunea să e s p u 1- 
seze pe tânărulă Grișiană, care are vina că 
scria în gazete în potriva guvernului și a poliției, și care 
acum câteva luni lipise pe spatele unoră comisari nisce 
jilete pe care era tipărită «Josă Brătianu!« D. Crișiană 
va fi dusă chiară astă sără peste graniță.44

—x—
Cașurile de coleră ivindu-se fotă mai dese în 

ținuturile Fiumelui și Triestului, ministrulă^ honvedimei 
a ordonată scutirea dela esercițiele de arme a honve- 
diloră din ținuturile bântuite de coleră.

Bulgară în cestiunea revisuirei statutului Rume- 
ientale. In acâstă privință „Politische Correspon- 

,jz« ne aduce următorele amănunte:
„După aceste declarațiunl, Bulgaria nu va consimți 

niciodată, ca administrațiunea ambeloră țări să fiă sepa
rată și, în casă când se va face o asemenea cerere, va 
convoca din nou Sobrania. Comisiunea mixtă turco- 
bulgară se va ocupa numai cu patru cestiuni: cu regu- 
larea tributului cătră Portă, cu cestiunea vamală, cu a- 
ceea a telegrafelor^ și posteloră, și cu taxa de timbre. 
D. Karavelov mai adause, că marile puteri ară fi trebuită 
să ridice obiecțiuni contra contopirei. administrative, a- 
tunci când s’au dată ordinele respective, și cari au fostă 
publicate în diarulă oficială.

Câtă pentru celelalte răspunsuri la interpelare, mai 
potă fi relevate și acelea privitore la cestiunea Arab-Ta- 
biei și la cestiunea vamală. In privința celei d’ântâiu 
suntă perspective ca unele din localitățile ce se află în 
posesiunea României să fie cedate Bulgariei și guvernulă 
va presinta Sobraniei în Octombre o Carte Verde asupra 
întregei afaceri.

In cestiunea vamală Bulgaria se sforțâză să ajungă 
la o înțelegere cu Turcia, prin care, în relațiunile dela 
fruntarii, să se declare scutite de vamă productele locale 
ale ambeloră țări și se nu fiă supuse taxei de importă 
decâtă numai produsele din alte., țări.

SOIRILE DILEI.
Ministrulă ungurescă de comerță a adre

sată municipieloră o încunosciințare, că în timpulă din 
urmă numărăse transporturi de carne de porcă de pro
veniență ungară au fostă respinse la granițele germane, 
fiindcă certificatele de origine au fostă defectuăse și 
anume: certificatulă n’a fostă întărită de autoritate, n’a 
fostă tradusă în nemțesce, lipseau datele, că carnea s’a 
pregătită în Ungaria, și că respectivulă nu face comerciu 
cu carne de porcă și slănină americană. Municipiele 
suntă invitate să dea instrucțiunile cuvenite.

—x—
După cum spune o făiă ungurăscă, mai mulți 

clușenl voră veni Duminecă în Brașovă să visiteze 
esposiția industrială.

—x—
„Nemzet44 aduce următorele date statistice cu pri

vire lamaghiarisarea numeloră: In semestrul 
primă ală anului 1886 s’au făcută cu concesiune minis
terială 726 maghiarisărl de nume. Cel mai mare contin
gență l’au dată aprope esclusivă evreii și romano-cato- 
licii, și adecă și-au maghiarisată numele 334 romano ca
tolici și 327 evrei; dintre greco-catolicl 28, de confesi
unea evangelică 26, dintre, reformați 8, greco-orientall 2 
și 1 unitară. Dintre aceștia 6 inși suntă preoți, 6 ad- 
vocațl, 8 doftori, 4 inginierl, 1 subjude cercuală, 5 dia- 
riști, 7 profesori, 9 învățători, 7 proprietari de pămentă 
și 30 neguțători. — încă o dovadă că »civilisatorii44 gă- 
sescă în jidovi ună isvoră nesecabilă de elemente „patri
otice* — când e vorba de geșeftă în viitoră.

—x—
In părțile Gurghiului, loculă de vânătăre ală Alteței 

Sale Rudolfă, s’au sporită urșii într’ună numără fărte 
însemnată. Pagubele causate de urși, lupi și porci 
selbatjci, pe cari Alteța S’a s’a obicinuită a le răsplăti 
păgubașiloră, suntă pănă acum 7 vite omorîte. Pagu
bele causate de urș* în cucuruze mai bine se voră pută 
constata la tămnă.

—x—
Cu privire la propunerea ce s’a desbătută de mem

brii congregațiunei orășenescl din Lugoșiu, că a- 
decă pe lângă limba română și germană să se primăscă 
și limba maghiară ca limbă protocolară, ună diară ungu
rescă din Clușiu scrie, sub titlulă >Orașă nepatriotă», că 
congregațiunea fără nici o vorbă ar fi trebuită se primăscă 
propunerea. Acăsta însă nu s’a întâmplată, ci majori
tatea luându-se după gura câtorva maghiarofagi, a res
pinsă propunerea. «Prin acăsta așadără — adauge făia 
„patriotică*4 — Lugoșulă a devenită cuibulă de vipere a 
naționalitățiloră, de care fișpanulă Tabajdy trebue mai 
multu să ’șl bată capulă, de cum și l’a bătută cu oca- 
siunea corteșiriloră făcute în interesulă partidei guver
namentale». — Ce să’i faci, dăcă Lugoșiulă nu e jido- 
vescă 1

—x—•
Fișpanulă din Zomboră a interzisă lipirea pla- 

cateloră, ce le trimisese comiletulă studențiloră din Peșta 
în afacerea adunării poporale. Motivulă opririi a fostă : 
că în afișarea loră vede o ațîțare a poporațiunii. Doi 
studențl au fostă. trimiși: unulă la Gincl-Biserici, altulă la 
Enying, ca să represinte junimea universitară la adunări.

—x—
Espoșiția de articole de industriă textilă arde- 

lănă, ce se întocmesce în Clușiu de cătră camera comer
cială și industrială d’acolo, se deschide la 26 Augustă 
n. și se ’nchide la 10 Septemvre n.

—x—

încălcarea granițelor!! la Orșova.
Alaltăerî ni s’a telegrafată, că lângă Orșova au 

tostă încălcate granițele de ună despărțământă de sol
dați români. Etă ce amănunte să dau în acăsta pri
vință :

O telegramă din Timișăra comunică, că după tele
gramele private sosite acolo ar fi fostă la 2 Augustă o 
încăerare sângerăsă la granița română de lângă Orșova 
între gardii vamali unguri și români. Bălaia a luată o 
asffelă de dimensiune, încâtă a trebuită să se aducă su- 
cursă militară.

0 telegramă din Seghedină anunță că «Szegedi 
Hirado» e informată din Orșova, că în 2 Augustă sâra 
la 8 6re ună despărțămentă de soldați români a ocu
pată teritorulă neutrală dintre Orșova și Verciorova.

O altă telegramă din Caransebeșă spune, că pos
tulă din Adacale și gendarmeria din Orșova fiindă în- 
cunosciințate telegrafică despre încălcare au plecată în
dată ca să împedece calea ostașiloru români. Că s’ar 
fi întâmplată vr’ună confliclă, său că s’ar fi retrasă os
tașii români de bunăvoiă, nu se scie. Se mai dl’ce, 
încălcarea a fostă într’atâta, întru câtă au trebuită să 
intervină soldați și dintr’o parte și dintr’altă, ca se pună 
capătă bătăii dintre gardii vamali.

Telegrama ce ni s’a trimesă de biroulă de cores
pondență din Pesta ne-a dată lămuriri într’atâta, că inci
dente nu s’au întâmplată - și că s’a încheiată procesă 
verbală la fața locului.

Turda, 3 Augustă 1886.
Cu privire la darea de semă despre spesele și ve

nitele petrecerei de vâră.arangiată în Turda Ia 24 Iuliu 
și apărută în Nr. 164 ală prețuitului D.-V6stre cjiară, 
Vă rogă On. D-le Redactoră, să binevoiți a mai publica 
următărele contribuirl ce nl-au sosită după aceea; și 
anume dela domnii: Simeonă Roșea, notară în Salciva 
2 fl.; Iosifă Ilățeganu, parochă în Sălciva 2 fl. ; Nicolau 
Tamașă, parochă în Grindă 1 fl.; N. Sabo din Turda 
1 fl. și cu lista d-lui Odaviu Barițiu 1 fl. La olaltă 6 
fl. v. a. Așa dâră suma totală a suprasolviriloră este 
de 25 fl. 50 cr. Pe lângă tăie greutățile ce ni s’au fă
cută la arangiarea acestei petreceri avândă de a plăti 
pentru licenția petrecerei ună timbru de 6 fl. v. a. și totă 
în sensulă condițiunei ce ni s’a pusă prin aceea licenția 
avândă a mai da 10 fl. v. a. pe sâma săraciloră, — 
venitulă curată urcă cu tăte acestea la o sumă mai 
bine de 72 fl. v. a. și încă nu ni s’au înapoiată tăte 
listele. A. R.

Adunarea despărțământului XII aln 
Asociațiunei.

Din apropierea Babiului, 4 Augustă 1886.
Adunarea generală a despărțământului XII ală 

Asociațiunei Transilvane Române ținută la Ciachi-Gârbău 
în 1 Augustă 1886. Despărțământulă XII ală Deșiului a 
alesă în anulă acesta ca locă ală adunărei sale generale 
comuna Ciachi-Gârbău.

Ciachi-Gârbăulă este centrulă unui ținută locuită 
aprăpe numai de Români, acestă ținută depărtată de 
orașă, de lături de comunicațiă, nu a arătată multe 
semne de viâță publică, era cunoscută că locuesce ‘pe 
acolo preoțime inteligintă și zelăsă, deră alțl cărturari, 
afară de puțini notari și docenți, nu suntă.

Comitetulă despărțământului plecase la Ciachi- 
Gârbău îngrijată față cu resultatulă adunărei, cu atâtă 
mai plăcută a fostă însă surprinderea, când s’a consti
tuită o adunare numerăsă și frumăsă.

La 8 6re dimineța s’a celebrată în biserica gr. cat. 
din Ciachi-Gârbău prin părintele protopopă Ioană Hă- 
țăgană asistată de mai mulți preoți serviciulă divină 
în fața numeroșiloră ăspețl din tăte clasele.

La 10 ăre s’a întrunită adunarea în sala spațiăsă 
a șcălei gr. cat. române din Ciachi-Gârbău — erau de 
față preste 150 persăne; — preoți din apropiare și din 
locuri depărtate, dămne și domnișăre frumușele, inteli- 
gința civilă, și ceea ce e de lăudată fruntași din poporă. 
Din centrulă comitatului s’a înfățișată directorulă Augustă 
Munteanu și secretarulă Petru Mureșanu Șîreganulă, și 
din partea comitatului Gavrilă Mânu, Dr. Teodoră Mihali 
Dr. Demetriu Ciuta, Aurelă Munteanu. Mai mulți parti- 
cipanțl erau din tractulă protopopescu ală Derjei. D-nulă 
directoră a deschisă adunarea cu o vorbire potrivită, 
în care a bineventată pe membrii presențl și arată în 
liniamente generale scopulă binefăcătoră ală Asociațiunei, 
și trebuința de a o împărtăși și poporului în limba pri
cepută de elă.

După deschiderea adunării luă cuvântulă zelosulă 
protopopă, d. Ioană Hațiegană, care într’o cuvân
tare căldurăsă a salutată pe comitetulă despărțământului 
și pe ăspeții întruniți.

Adunarea a decursă conformă programului în de
plină ordine.

In adunarea acăsta, espirândă terminulă de func
țiune ală cemitetului, s’a alesă noulă comitetă ală 
desp. și anume de directoră d. Augustă Munteanu, 
de membrii d. Gavrilă Mânu, Ioană Vele, Petru 
Mureșană Șîreganulă, George Gradoviciu, 
Dr. Teodoră Mihali, Teodoră Herman și supljiițl 
Alexandru Cheresteș, Alexandru Racoți, Dr. 
Dumitru Ciuta și Aurelă Munteanu toți din 
Deșiu

Conclusele adunării s’au adusă în cea mai bună 
armoniă. Mai multă schimbare de idei s’a făcută în 
cestiunea inființărei unei bibiiotece poporale din Deșiu. 
Inteligința română din Deșiu adause la anulă 1882 pen
tru alte scopuri o sumă ăre-care, din care a rămasă 
ună escedentă, care în interese a crescută la suma de 
87 fl. — Acesta sumă s’a pusă la disposițiunea adunării 
generale.
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Comisiunea de propuneri a propusă se se înteme
ieze cu suma acesta o bibliotecă poporală română la 
Deșiu și a ăsta bibliotecă se se dea în administrarea auc- 
lorității gr. cat. bisericesc! din Deșiu.

Față cu acăsta părere mai mulțl membri și-au 
dată părerea, că biserica gr. orientală să fiă adminis
tratorii lă bibliotecei.

Nu s’a putută lua în nume de rău nici părerea 
acăsta, cu atâtă mai puțină cu câtă preotulă gr. orien
tală și totodată protopopulă din Deșiu este ună bărbată 
stimată de toți, dâră maioritatea preponderantă a primită 
părerea comisiunei.

Locuia adunării generale pentr anulă viîtoră s’a 
alesă la Sleanda-Mare.

In cursulă adunării s’au cetită două disertațiunî, 
una prin d Ioană Petrană, preotă în Fizes, „despre 
educațiunea și chiămarea mamei în familiă«, alta de d. 
Vasile Popă, preotă în Poptelecă „despre mărețulă 
scopă ală Asociațiunei Transilvane.»

Ambele disertațiunî lucrate cu diligință și cu pă
trundere au fostă ascultate cu plăcere și primite cu a- 
plause vii.

După vorbirea de închidere a d-lui directoră a răs
punsă preotulă din Ciachi-Gârbău, d-lă Ioană Dragană, 
care într’o vorbire bine sâmțită a desvoltată folosele cul
turale și sociale ale adunărei; cele mai intime cărde ale 
inimei le-a atinsă vorbitoriulă arătândă cum adunarea a- 
căsta contribue pentru cultura poporului și pentru întă
rirea sântei legături ce trebue se esiste între poporă și 
inteligența eșită din sînulă lui.

După închiderea adunărei a representată d. Cosma 
Bora din Gâlgană, tractulă Derjei (archidiecesă) cu șco
lar! de ai săi 3 dialăge. Aceste dialăge în versuri po
porale, deși de ună înțelesă locală, propuse bine și cu 
ună umoră bună, au fostă primite cu plăcere.

După acăsta s’au întrunită membrii la ună prândă 
comună, peste 70 persăne, care a decursă spre îndestu- 
lirea generală.

Nu se pote lăsa neobservată, că judele cercuală 
administrativă d. Francisca Vâlya, care ca organă ală 
autorității publice a asistată la adunare, și a luată parte 
și la prân^ulă comună și săra și Ia bală, — a manifes
tată ună tactă de stimată și o prevenire amicabilă,

Finindu-se prândulă, după 4 ăre, s’au împărțită în 
deosebite cercuri amicale, la puțină repausă, căci numai 
decâtă după 7 ăre s’a începută în sala otelului balulă.

(Va urma).

Emigrarea Evreilor!!.
„Curierulu Balassan“ din Iași publică ur- 

mătdrele în acăsta cestiune :
Marți cu trenulă de diminăța au plecată 14-6 pa

sager! în clasa III, dintre car! 71 Evrei din orașulă 
nostru pentru America prin Hamburg; ăr cu trenulă de 
după amâdi au plecată 20 de inși. Pănă Ia gară au 
fostă conduși de mai mulți amici. 0 parte din ei se 
ducă pănă la lțcanî cu harabagii, de unde apoi își pro
cură biletele reduse pentru emigrare. — Drumă bună !*

„Lupta11 din Iași dă sub titlulu „Duoi 
emigranțl“ următdrea scire privitdre la acostă 
cestiune:

Cu ocasiunea curentului de emigrare a Evreiloră 
în America creditulă a cădută între neguțători în piâță 
cu desăvârșire. Nimeni nu mai dă cu împrumută de 
frică ca debitorulă să nu ia drumulă Americei. fită ună 
faptă prăspătă: In fața halei, pe strada Cismăriei, duoi 
Evrei țineau o cârciumă forte frecuentată. Ei reușiră a 
face credită de vr’o 6000 lei, lichidară|în grabă punendă 
în busunară vr’o 3000 lei și se hotărîră să plece la 
America.

Pentru a nu deștepta bănuiala creditoriloră, ei 
luară căruță pănă la stațiunea Cucuteni, acolo se suiră 
în trenă. Din nefericire âtă că ună creditoră de ai loră 
era în trenă. Acesta îi întrebă unde se ducă. Cei doi 
fugari răspunseră că se ducă la Târgulă-Frumosă, ca 
unulă din ei să se însăre. Creditorulă îi mai întrebă 
cum se face că au venită dela Iași cu trăsura și nu cu 
trenulă, ei răspunseră că le-au fostă rușine de alți Evrei 
ca să nu-i veijă Sâmbăta călătorindă cu trenulă. Bietulă 
omă credu acestea; la Podulă-Ilăei unde creditorulă se 
scoborî, elă le dori bună călătoriă pănă la Târgulă-Fru
mosă» și însurătăre fericită... fir ei continuară drumulă 
spre Hamburg.

Băcanulă Evreu din Botoșani, S. Wechsler, 
care fugise lăsându datorii de 30 mii lei, a fostu 
prinșii la Hamburg.

O societate israelită.
De curândă s’a înființată în BucurescI de inteli

gența israelită din țâră o societate sub titlulă de: «So
cietatea istorică Iulius Barasch.' Acăstă societate își pro ■ 
pune de a aduna totă materialulă privitoră la istoria 
Evreiloră din România, cum hrisâve domnesc! și totă 
felulă de acte oficiale, estrageri din opere române său 
străine cu privire la Evrei.

«România liberă" salută cu plăcere înființarea 
acestei societăți, pentru că ea este menită a aduce în
semnate servicii istoriei patriei și nemului nostru prin 
cercetarea «isvăreloră ebraice" așa de puțină accesibile 
istoriciloră noștri, In adevără, cum ni se afirmă, ar 
esista cu privire la România multe notițe fărte impor
tante în așa numitele »Responsec, (consultațiuni rabinice), 
care formâză o literatură întregă, numărândă mii de vo

lume, încependă puțină după perioda încheierei talmu
dului, cam la începutulă evului mediu In aceste „Res- 
ponse" pulsiază o vieță adevărată, ele constau din în
trebări adresate de Rabini său comunități către măestri: 
sciinței judaice, Gaonimii său Rabinii cei mari, ori de 
câte ori erau nedumeriți într’ună procesă, și aceștia își 
dedeau răspunsurile, pe care apoi le publicau împreună 
cu dosarulă afacerei. S’au găsită deja multe pasage 
privităre la Evreii din România, în care se află resfirate 
ăre-care notițe ce ne interesăză în modă «cu totulă 
directă.* Apoi vină operile numeroșiloră călători 
Evrei etc.

Convocare. Adunarea generală a despărțământului 
XI (Sălăgiană) ală „Asociațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului română» se va țină 
în acestă ană în comuna Santeu (Tusnâd-Szântă) la 30 
Augustă a. c. st. n.

La acăstă adunare se invită toți membrii despărță
mântului și toți iubitorii lileraturei române și culturei po • 
porului română

Șîmleulă-Selagiului, la 1 Augustă 1886.
Dr. Alimpiu Barbolovici, A. Cosma,

Vicariultt for. atu Silvaniei și direct, desp, actuariu.

Invitare. Subscrisulă presidiu ală esposițiunei lo
cale industriale 1886 în Brașovă are onore a invita pe 
p. t. d-ni representanți ai autoritățiloră publice, pe d-nii 
membrii ai reuniunei industriale brașovene, precum și pe 
d-nii esposanți la deschiderea esposițiunei ce se face la 
8 Augustă 9 ore a. m în sala reuniunei industriale.

Brașovă, 6 Augustă 1886.
Cu înaltă stimă

Presidiulă esposițiunei locale industriale 1886 în Brașovă.
I o s e f ă D u c k.

Ultime soiri.
Londra, 5 Augusl.u. — Sesiunea parlamen

tului s’a deschisă.
Camera comuneloru a realesă ca președinte 

pe d. Peel; nu s’a produsu nici unu incidență, 
într’o întrunire a unioniștiloră liberali s’a hotă- 
rîtă, după propunerea marchisului de Hartington, 
să se așede alături cu partisanii d-lui Gladstone 
pentru a arăta astfelă că partidulă liberală ră
mâne unită în t6te cestiunile, afară de una.

Pesta, 5 Augustă. — ț)iarele mănțină că 
soldații români au ocupată ună teritoriu neutru.

Vi&na, 5 Augustă. — O scrisdre din St. Pe
tersburg adresată „Corespondenții politice“ des- 
voltă acăstă apreciare că tripla alianță n’a înce
tată de a exista, și că tăte <Jisele diareloră în 
astă privință suntă numai închipuiri.

Petersburg, 5 Augustă. — D. de Giers va 
pleca Sâmbătă din St. Petersburg.

Berlină, 5 Augustă. — Contele Herbert de 
Bismark va merge și elă la Gastein.

Constantinopolu, 5 Augustă. — Esistă mari 
nemulțumiri în cercurile guvernamentale de aci. 
Se vorbesce de schimbări ministeriale.

Gastein, 5 Augustă. — Asără s’a dată unii 
mare prândă da cătră împăratule Vilhelm. Im- 
părătăsa Austriei a asistată la acestă prândă, pre
cum și principele de Bismarck și principele de 
Hohenlohe. .

Berlină^ 4 Augustă. — „Tagblatt“ de aci 
pretinde a sci, că Rusia a oferită României 
înapoiarea părțiloră basarabene, dăcă’i va per
mite să trăcă oștirile rusesci prin România în 
Bulgaria. România însă a refusatu, fiindcă ea 
scie, că Austro-Ungaria, Germania și Anglia nu 
voru desaproba acăstă refusare.

Constantinopolu, 4 Augustă. S’au mai che
mată sub arme și reservele din Siria și Erze- 
rum. Cea mai mare parte din aceste trupe voră 
merge la Salonică, pentru a constitui ună corpă 
de observațiune. — Printr’o iradea imperială 
dela 31 Iuliu n. s’a desființată orice liberare 
dela serviciulă militară. Acăstă măsură, care a 
produsă mare sensațiune, nu privesce pe Ro
mâni.

DIVERSE.
Arestu din erore. — In dilele trecute, poliția din 

Neapole primi o telegramă dela poliția din Valența, în 
care o provocă, ca pe călătorii sosiți din Valența să-i 
aresteze. Aceștia erau o păreche amorăsă fugită din 
Rusia și fiăcare luase cu sine o sumă însemnată de 
bani dela casa părintescă. Poliția Neapolitană i a ares
tată, a luată banii dela ei și veselă de succesă telegrafâ 
țn Valența, că părechea se află în mânile ei. Intr’acestea 
primi poliția din Neapole o altă telegramă, în care i se 
ordonă să libereze acestă păreche amorăsă, rugând’o 
totodată de ertare, căci acești prisonieri aparțină curții 
rusesci. Și într’adevără tînerulă era fiulă marelui prin
cipe Vladimiră, nepotulă țarului.

Suvenirea lui iacobu. — Sub titlulă acesta a în

ființată Rotschild o coloniă în Palestina din Jida. 
emigreză din România. Pămentulă e ală lui Rol.-, 
și acesta plătesce fiăcărui Jidovă emigrată din Român 
12 fi. pe lună.

* * *
Concordanța părerilor!! — Femeia: Spune-mi, 

bărbate, ești d-ta în contra cremațiunei? (arderea ca- 
davreloră.j

Bărbatulă: negreșită 1
Femeia: Mă bucură că suntemă o dată d’aceeași 

părere; fără îndoială est! în contra ei din cause religi- 
ăse, nu e așa?

Bărbatulă: Nu tocmai pentra acăsta, dâr să vedi, 
decă ai fi redusă în cenușă, n’ar mai putea să te ia 
draculă.

* * *
Ce face erorea. — Cetimă în „L’lndâpendance 

belge» din Bruxelles: «Ună anunciu luată din .L’Etoile 
de Roumauie»: Bains chauds (I-ăre classe) avec doiiche 
et lingere 2 fr. 50. Băi calde (I-a clasă) cu dușă și 
rufărăsă 2 fr. 50)“ JDiarulă belgiană adauge, pentru a 
slîrși: «fică nisce bai cari trebue să fiă fărte frecventate.»

* T-*
Fulgerulu ca mijlocii de cură.— Ună medică aus

triacă spereză să potă întrebuința fulgerulă ca mijlocă 
pentru vindecarea pefeloră și semneloră din nascere. Cu 
o bateriă electrică de 5 elemente se dice că i-ar fi suc
cesă deja a face probe cu bună resultată.

* **
Arderea cadavreloru la Parisu. — Cuptorulă cre- 

maforă, destinată arderii cadavreloră umane, e deja 
terminată la Parisă. se aștâptă primulă cadavru cu care 
să se Inaugureze funcționarea lui. Suma care s’a 
fixată pentru arderea unui cadavru este de 15 franci.

* **
0 străbună pusă în tavană spre uscare. — Ună 

asemenea fenomenă nu se pote vedea în oi! ce locă; cu 
tăte astea doui misionari englesi, reverenda Chalmers și 
Gill, publică nisce relațiuni despre călătoria loră în 
Noua Guinee în anii 1877—85, în care faptulă de mai 
susă e descrisă în tătă goliciunea lui. Chalmers arată 
că întro Duminecă ajunse într’ună sată depărtată, elă 
întră în colibă, întinse carta pe scânduri, și se pregătea 
a însemna posițiunea înconjurată de omenii casii, când 
nisce picături stranii și desgustătăre cădură pe chartă. 
Ele provenâu dintr’ună pachetă grosă suspendată în ta- 
vană. Misionarulă strînse charta și observândă cu a- 
tențiune vădu că suntă rămășițele strămoșei familii, ală 
cărui corpă a fostă suspendată .pentru a se usca».

* **
Duelurile prințului de Bismarck. — Prințulă de 

Bismarck a avută în tinerețea sa ună împătrită duelă, 
după cum arată „Figaro.» Era eât-va timpă după ve
nirea sa dela universitatea din Goetingen. Dânsulă tre
cea într’o di pe stradă avândă în capă o pălăriă înălță, 
îmbrăcată c’o venchercă deschisă, în piciăre avândă cisme 
lungi cu carâmbă de sculară și urmată de ună câne 
enormă. Patru studentl hanovrienl începură a rîde de 
comica figură a fiitorului cancelară. Bismarck îi califică 
de idioți din care causă câteși patru îlă provocară la duelă. 
A doua di Bismarck răni la față pe trei studenți, ală pa
trulea însă îlă răni pe dânsulă Ia față și semnulă îlă 
are și adi.

* * *
Două esecutări în China. — Se scrie din Hong 

Kong diareloră englese, că doi patriciii au fostă esecu- 
tați la Canton, în luna trecută, cu o crudime ne mai 
aurită. Cei doi condamnați au fostă legați de o cruce 
de lemnă și fiă-care din ei a fostă tăiată în 36 de 
bucăți. Mai ântâiu Ii s’au tăiată membrele, apoi diferitele 
părți ale trunchiului și în fine li s’a dată lovitura de 
grațiă străpungându-le inima. După aceea li s’a tăiată 
capulă.

* **
Ună frumoșii exemplu de perseverență. —(Tradusă 

dintr’ună diară americană din cele mai seriăse): Ună 
șârece cădu într’ună vasă mare cu lapte; în sforțările 
sale de a eși elă înota mereu, dar în zadară; cu tăte 
acestea, bătândă mereu laptele prin mișcările sale sfîrși 
prin a’lă preface în untă și atunci șiorecele putu să esă 
din vasă și să’șl recapete libertatea.

Bibliografia.
Gramatica limbei românesc!. Sintacsă.-Etimologiă.- 

Fonetică. Stilă, lucrată în trei cursuri concentrice pentru 
șcălele primare de lână Dariu, învățăloră la șcălele cen
trale române din Brașovă, Cursulă I. Pentru anulă 
ală 3-lea de șcălă. S’a pusă sub pressă și va apără în 
scurtă timpă în editura autorului. Prețulă unui esem- 
plară legată va fi numai 20 cr.

Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei^ se potă, cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mnreșiana



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

fJursnJn la bursa de Viena
din 6 Augustd st. n. 1886.

jntă de aurii 4°/0 • • • 108 20 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 95.15 
Imprumutulti căiloră ferate

ungare......................... 154.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.75 

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 50 

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 30

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

vină ung..........................100.25
Imprumutulă cu premiu

ung.................................  123 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126 25 
Renta de hărtiă austriacă 85.90 
Renta de arg. austr. . . 86 65
Renta de aură austr. . . 122 20 
Losurile din 1860 . . . 143 70
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 870 —
I Act. băncel de credită ung. 288.50
Act. băncel de credită austr. 281.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficiată dela 2 i- Iulie st. v. 1886.

Biarsa de Biieuresel.

Cump. vend.
Renta română (5%). . 93U2 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 97s/4 98—

» convert. (6°/0) 88Va 89—
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 1037a

* >1 >! (5°/o) • 871/a 88—
» » urban (7°/0) . . 100— 101—
’ ’ » (6°/o) • 91 Va 92—

> (5°/o) • - 83- 831/*
Banca națională a României 500 Lei 1015 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 270

< » » Națională 210 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.50 14.13
Bancnote austriace contra aură. 2.02 2.02

Cursulu pieței Brașov li

din 7 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.72
Argint românesc................. . » 8.60 8.65
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» . » 100.50 * 101.50
Ruble RusescI..................... . > 121?/a • 122.i/2
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

puma™
J

Dumitru Stinghe și Paraschiva N. Stinghe născ. Gremulea, locui
tori în Brașovu, au intențiunea de a înstala unu stabilimentă de cură
țătoria de mațe de vite mărunte, la așa numitulu „Stafîen" sub Nr. 99, 
pe proprietatea D-lui Christea Ch. Orghidană.

Despre care să face publicațiune cu acelă adausă, cum că per
tractarea prescrisă în sensulă §-lui 25 din articolulă de lege Nr. XVII, 
din anulu 1884 va avea locu la fața locului la 23 Augustă a. c. drele 
10 a. m. avendă toți acei cari voru voi să protesteze contra acestei în
treprinderi, să-și declare observațiunile lorii la diua dra susu arătată 
comisiunei pertractătdre.

Descrierea și planulu de situație espuse la despărțămentulu indus
trialii ale subscrisului magistrată, să potu vedea în drele de serviciu dela 
9—12 6re.

Br aș o vu, în 5 Augustă 1886. Magistratului orășenescu.

<Avisu d-loră abonați!
Rugămii pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

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

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

tamle la tata Transilvaniei
se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactii arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtj ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni .... . . . . 3 fl.
„ șăse luni .... . . . . 6 fl.
„ ună ană .... . . . . 12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni ................................
„ șăse luni.....................................

,, unu ană.....................................

10 franci
20
40

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/6
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UAMELARIA NE6RUTIU. y 
în Gherla — Sz. Ujvăr — (Transilvania.)

DESCHIDE ABONAMENTE PE ANULU 1886 LA:
„Amiculft Familiei." țfiară beletristicu și enciclopedică-literară 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 scientificl, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulă de abonamentu pe anulu întregu e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete de, bancă și în timbre poștale.

„Preotul!! Românii." ț)iarubisericescă, scolasticu și literarii. Va eși în broșuri lunare câte 23/4—31/* c61e; și va publica articull din sfera 
tuturoră sciințeloru teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulu de abonamentu pe anulu întregu 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 tote opurile din ediția nostră. 
—= Colectanții primesc ii gratis a 1 u patrulea exemplar ii. EE—

Totu acolo au apărutu și se află de vândare:
Biblioteca „Săteanului Română.“ Cartea I. II., III., , Puterea amorului Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- plăcere, că autorulă Ia redactarea acestui manuală a 

IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre- ’ “ "
țula la tâte patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii

e o e
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W fdrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

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

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

Apologiă. Discusiunî 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 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-Bulicescu. Ună volumă 
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 poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 cole. 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 se se însore. Novelă de Maria Schwartz, 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.s s s a 3—20

Totă acolo să plătescă cu prețuri urcate acțiile dela „Albilia44 și „Furnica44 și cu prețurile originale acțiile dela 
„Ardeleana/4 „Mureșiana,44 “Timișana44 și „Economul!!.44

Puterea amorului 
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 scâlele poporale de T. Roșiu. 
Ed. II. Prețulă 30 cr.

Petulantulti. 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.

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

Indreptaru teoreticii și practicii pentru învăță- 
mentulu intuitivii în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scâlă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.* 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acestă op'ă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiunl a plăpândei generațiuni a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâlă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprincjendă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumdsă 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 

desvoltată multă zelă 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 totă căldura.

Manualii de gramatica limbef române pentru scâ- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
fesoră la 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:

I
8
i
iii

Miculu Mărgăritaru sufletescu. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericescl frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericescl. 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 icâne frumâse, 
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- 
tali. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visulfi pră sântei vergure Maria, a Născătorei de 
Dumne4eu, urmată de mai multe rugăciuni frumâse. 
Cu mai multe icâne frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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Tipografia ALEXI, Brașovu.


