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Brașovu, 29 Iulie 1886.
Ministrulă-președinte Tisza s’a reîntorsă dela 

Ischl. Ce a adusă. elti de acolo spre mulcomirea 
opiniunei publice maghiare multă agitate?

Deocamdată se ține secretu resultatulti au
dienței d-lui Tisza la Maiestatea Sa. Totu ce se 
vorbesce despre ea se pbte resuma în câteva cu
vinte.

Ceva, se <ȘiGe? se va întâmpla în curândă 
pentru liniștirea „opiniunei publice* 1. Maiestatea 
Sa va asista în 30 a lunei curente la punerea 
petrei fundamentale a casarmei cavaleriei în Peșta 
ăr în 2 Septemvre n. va lua parte la serbarea 
revindicării cetății Buda. C u acăstă ocasiune, se 
asigură, monarchulti va accentua în modă solem- 
nelil neturburata bună înțelegere între corănă și 
națiune, severșindu asttelu „actulu de liniștire" ce 
s’a pusă în perspectivă.

Comunicatulu oficiosu privitoru la călătoria 
d-lui Tisza la curtea regală se termină cu ob
servarea laconică, dăr plină de cuprinsă: „Se 
înțelege, că nisce evenimente sensaționale nu sunt 
de a se aștepta.11

Va să 4’ca cu alte cuvinte : la festivitățile 
amintite monarchulu nu va accentua nimicu, ce 
nu ar fi accentuată și în alte împrejurimi, dăcă 
adecă n’ar fi esistată de locu afacerea Ianski și 
nu s’ar fi ținută nici ună meetingă maghiară 
de protestare.

Intr’o corespondență inspirată dela Pesta, 
cătră „Neue freie Presse**,  se dice că simpla 
anunțare, că se va întâmpla ceva spre liniștirea 
opiniunei publice, a avută ună efectă mulcomi- 
toră usupra tuturoră cercuriloră politiciloră mo
derați. Mai aveau 6re și cei moderați lipsă de 
liniștire, după ce se constată că nu ei au aran- 
giată meetingulă nici „opiniunea publică“ n’au 
ațîțat’o ?

Nu ne mirămă nicidecum dăcă arangiatorii 
și ațâțătorii adevărați nu suntă mulțumiți cu o 
astfelu de soluțiune a „crisei**.  Nu potă fi satis- 
făcuți dăcă se asigură, că din „neînțelegerile di- 
leloră trecute* 1 a eșită intactă „relațiunea șefului 
cabinetului cătră cor6nă“.

Oposițiunea maghiară tocmai contrarulă l’a 
așteptată, ca ministrulă-președinte să fia silită a 
se retrage luptândă contra ,,cercuriloră influinte**  
ale armatei. D-lă Tisza însă a preferită a nu 
„trage consecințe mai seridse din situațiune**  și 
a nu-și da demisiunea, pentru că nu se gândea 
nimeni a-i da satisfacțiunea dorită de prangierii 
demonstrațiuniloră.

Mai multă atinsă de acăstă precauțiune a 
d-lui Tisza pare a fi cornițele Apponyi, care a 
sperată că va jfi chiămată a înlocui pe d-lă 
Tisza. Său dăcă nu a sperată elă, au sperată 
partisanii săi, ceea ce se vede din limbagiulă 
ce-lă p6rtă organulă apponyistă „Budapestei- 
Tagblatt/*  care $ice cu privire la călătoria mi- 
nistrului-președinte între altele:

„Pentru Ungaria tdtă afacerea și adi după 
întdrcerea d-lui Tisza stă, lucru durerosă, totu 
așa precum a stată înaintea călătoriei lui la 
Ischl. Văda Ungariei a suferită o grea lovitură 
și „partida militară**  vienesă triumfăză. Datoria 
ministrului-președinte ungurescă ar fi fostă de-a 
lupta în contra acestei elice reacțiunare și său 
să fi învinsă, său să fi căzută. In lupta lui 
contra așa numitei „camarille**  tătă Ungaria l’ar 
fi sprijinită, dăr elă nu numai că n’a luptată 
acăsta luptă, ci ce e mai multă — „precau- 
țiunea e partea cea mai bună a vitejiei**  — a 
încungiurată lupta. Nici că a dorită, să încerce 
dăcă va pută învinge pe inimicii puternici ai 
Ungariei în Viena, ci înainte de tăte a voită 
să rămână ministru. “

„Vomă aștepta**, —continuă „Bud. Tagbl.**,  
— să vedemă ce va dice la acăsta țăra, paria- 
mentulă și partida guvernului, cari au fostă mân- 

găiați cu speranța că li se va da „satisfacțiune“. 
Ori dără crede cineva că d. Tisza va surprinde 
pe amicii săi cu vestea îmbucurătăre, că a sciută 
se insufle unoră anumite cercuri ale armatei res
pectă dinaintea legiloră pactului, că a restabilită 
reputațiunea vătămată a Ungariei și a câștigată 
patriei năstre gloriă și onăre ? Cine va mai fi adi 
așa de nebună să crădă asemeni lucruri?**...

In fața acestoră plângeri ale oposițiunei, or
ganulă' d lui Tisza, care prin articulii săi vehe
menți a fostă produsă atâta amărăciune în cer
curile armatei, vine acum și esclamă cu emfasă :

„O spunemă cu capulă rădicată și cu de
plină firmitate, că dintre tăte forțele decidătăre 
ale Ungariei, nici una nu s’a atinsă de puterea 
monarchiei, de armata său de pacea ei internă, 
și ca și când amă fi fostă ușurați de-o mare 
greutate, privimă, în ora întrevedere! monarchi- 
loră în Gastein, la încheierea erei fataleloră ne
înțelegeri în Ungaria**.

Din tăte resultă clară și limpede importan- 
tulă faptă că multă accentuata „preponderanță**  
a Ungariei în monarchiă a începută să mărgă 
calea racului. D-lă Tisza rămâne la putere, dăr 
legenda despre atotputernicia lui a dispărută.

Cehii și afacerea pactului.
Organulă cehică ală „Cesky Club “-ului, 

„Hlas Naroda**,  se îndrăptă în contra articu- 
leloră foiloră unguresc! în afacerea pactului 
și (jice:

Deși deputății cehi suntă gata a da totdeuna sta
tului ce e ală său, totuși nu potă să trăcă cu vederea, 
că asupra intereseloră acestui stată n’au să decidă Un
gurii singuri, ci că Cisleithania e ună factoră de aceeași 
valăre și importanță ca Ungaria și că deputății cehi au față 
cu alegătorii loră îndatorirea, ca să lucreze în mod demn 
într’acolo, ca să se corespundă trebuințelor Austriei și celor 
ale îngustei loră patrie. Deputății cehi sciu și au și 
lucrată totdeuna ținendă sămă de aceea, că noi (Cehii) 
nu suntemă singuri aci, der ei sciu și aceea, că maio- 
ritatea are dreptulă a vorbi și a lucra în numele sta
tului, și că cererile poporului cehă, anume interesele in- 
dustriașiloră de zahară cadă totă așa de greu în cum
pănă, ca și interesele poporului maghiară, care încă nu 
face singură poporațiunea totală a țăriloră coronei lui 
Ștefană, său spre esemplu interesele rafineriloră de pe- 
troleu ungari, cărora guvernulă ungurescă le oferă o 
progresare ce nu se unesce cu interesele monarchiei. 
Scimă fdrte bine, că Ungurii n’au să tracteze cu „so
cietatea*  cehă, dăr... să fiă cunoscută, că societatea 
cehă însemnăză ceva mai muJ t ă în parlamen- 
tulă cisleithanică, decâtă societatea română 
său slovacă în dieta ungară, și că ună parla
mentă austriacă fără societatea cehă nu se pote cugeta. 
Și tocmai de aceea, fiindcă acesta său acelă guvernă 
austriacă trebue să se socotescă cu .Cesky Club», nu 
păte trece la ordinea (filei peste cererile lui, apoi oricâtă 
de patetică și unisonă ară vesti tăte foile oficiose, că 
în tractările pactului nu se pote schimba nici o iotă.

Conflictul îi dela graniță.
Unu Martoră oculară comunică f6iei„ Pești 

Ilirlap**  următărele cu privire la conflictulă dela 
graniță lângă Orșova :

La 1 Augustă st. n. cătră șepte ore săra, coman- 
dantulă de graniță română dela Verciorova trimise două 
străjî la granița nostră, cam la 100 pași depărtare de 
teritoriulă ungară. Comisarulă vamală Koller i-a invi
tată să se depărteze; nevrendă ei a da ascultare, a tri
misă și elă două străji, așa că-i despărțea numai o în
gustă potecă. In același timpă comisarulă făcu arătare 
în Orșova. Solgăbirăulă Paulovicl se duse la fața locu
lui și invită pe comandantulă română a retrage straja. 
Acestă din urmă se referi la ordinulă colonelului său și 
declară că nu pote îndeplini acăstă cerere. Solgăbirăulă 
Paulovici declară atunci că va lua măsurile necesare. 

In dimineța dilei de 2 Augustă se repetară acelășl scene. 
La ora 10 dimineța, comandantulă română presintă două 
depeși prin care i se ordonă să se manțiă teritoriulă o- 
cupatfl. Solgăbirăulă îi atrase din nou atențiunea, că 
procederea sa implică o călcare a unei înțelegeri inter
naționale la care numai de aceea n’a răspunsă cu ar
mele, deorece elă stândă (pe tăremulă legii voiesce se 
evite o vărsare de sânge pănă la estremă. Comandan
tulă română se provocă la calitatea sa de soldată și nu 
se mișcă din locă. Intr’aceea apărură la fața locului 
colonelulă română comandantă în Turnu-Severină și co
mandantulă de corpă contele Degenfeld din Timișibră. 
Solgăbirăulă se duse pe teritoriu română la Verciorova’; 
parlamentarea de pănă acumă se făcuse pe teritoriulă 
ungară, și invită pe colonelulă de a retrage măsura care 
vatămă teritoriulă limitrofă, arătândă în acelașă timpă 
neapăratele urmări seriose ale procederei sale. Dăr și 
colonelulă română se puse pe stadiulă ocupațiunei, se 
referi la guvernulă română, ale cărui disposițiuni elă 
ca soldată nu e chemată a le critica. In timpulă aces
tei parlamentări, începu a se produce o mișcare pe in
sula Ada-Kale. Comandantulă de corpă, contele Degen
feld, se afla în intervalulă acesta în birtulă »la ballon» 
care se afla la graniță, și artileria insulei inaintă zuruind 
cu tunurile spre partea răsăritenă a insulei, îndreptândă 
gurele spre Verciorova. Oficerii români urmăriră cu 
atențiune aceste mișcări ale garnisănei nostre de pe in
sulă și la ora 6,săra, colonelulă română presintă solgăbi- 
răului Paulovici o depeșă prin care guvernulă română 
ordonă soldațiloră ocupători retragerea, rămănend ca 
cestiunea acăsta se fiă regulată pe cale diplomatică. Cu 
acăsta s’a restabilită statu-quo ante.

Spre a înțelege mai bine conflictulă dela graniță 
servăscă cele următăre: Lângă Verciorova se află valea 
Bahna și părăulă cu acelașă nume, care încă de pe 
timpulă când România se găsia sub suzeranitatea turcă 
s’a desemnată ca graniță între România și Ungaria, res
pective a graniței militare de mai nainte. Părăulă Bahna 
curgea mai mică înainte pe acolo unde se află acum 
stâlpii de graniță ungari. In cursulă timpului părăulă 
și-a părăsită albia, mâncândă în acelașă timpă o limbă 
de pămentă din teritorulă română pe o întindere în lun
gime și lățime de vre-o sută pași, mărindă cu acesta 
teritorulă de dincoce. Românii susțină deci că granița 
ar fi acolo pe unde curgea părăulă Bahna mai nainte, 
pe când de partea cealaltă se susține, că părăulă însuși 
formâză granița. Fixarea unei linii de demarcație pare 
necesară spre a se pune capătă neințelegeriloră.

Cu privire la încălcarea granițeloră dela 
Orșova, „Arad es Vidăke“ scrie că este adevă
rată că 100 de „Valahi“ înarmați au încălcată 
unu teritoriu de vre-o 30 metri pătrați, dăr tăte 
faimele acele, cari vorbeau despre nescari con
flicte sângerăse, suntă cu totulă neadevărate. 
„Valahii numai o năpte au petrecută în jurulă 
Orșovei, umplândă de spaimă pe locuitorii acelei 
regiuni, și diminăța s’au depărtată fără nici o 
vărsare de sânge. „Nemzet**  încă (j.ice că nu 
sa întâmplată vărsare de sânge. „Pester Lloyd“ 
amenință și nu vră să crădă soirea, că soldații 
români au trecută granița făcendă eserciții.

SOIRILE DILEI.
Ministrulă-președinte Tisza s’a întorsă dela Ișl în 

Pesta. In trecerea sa prin Viena a conferită cu minis- 
trulă de esterne Kalnoky și apoi cu noulă comandantă 
de corpă, generalulă de cevaleriă Pejacsevics.

—x—
In afacerea Edelsheim-Gyulay, congregațiunea 

comitatului Somogy a luată, la propunerea lui Carolă 
Szalay, hotărîrea să petiționeze la guvernă și la dietă, 
> pentru ca națiunea să fiă liniștită și drepturile ei che- 
zășuite.“ De asemenea într’o conferință ținută în Aradă 
de representanțl din tote partidele s’a luată unanimă 
hotărîrea, ca în adunarea generală a comisiunei muni
cipale orășenescl, ce se va ține în acestă lună, să se 
aducă o propunere în sensulă, ca adunarea generală să 
adreseze dietei o petițiune, care să esprime dorința d’a 
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.cisfacțiune simțeminteloră vătămate ale națiunei 
ime printr’o resolvare, care să ofere ocasiunea, ca 

.ața se învețe a respecta constituțiunea ungară și in- 
sti'tuțiunile ei. Adunarea poporală nu se mai ține.

—x—
Unii credincioșii creștină din Batiză a lăsată cu 

ocasiunea morții sale 40 fl. v. a. preotului gr. cat. de 
acolo, ca în prețulă acelora să-i oficieze 40 de slujbe 
pentru mântuirea sufletului. îndată ce s’a aurită despre 
acesta, aprigii „patrioți*  au poftită să li se dea 10°/0 
ca contribuțiune statului. Astfelă din cei 40 fl. s’au sus
trasă 4 fl. v. a. pentru dare. — Va să cucă nici sufle- 
tulă nu și-lă mai p6te creștinulă mântui, decă nu dă 
pentru acăsta și statului dare! O Domne, ‘câtă civi- 
lisați ă I

*) Cetitorii „Gazetei Transilvaniei» suntă rugați a 
nu lua în nume de rău, decă numele românescă ală a- 
ceslei pasări, care nu e stabilă în părțile nâstre, nu Ii se 
va păre destulă de potrivită. (Trad.)

Ministerulă ungurescă a încunosciințată comuna 
orășenesca Pojună, că fabricei de cartușe d’acolo G. 
Roth i s’a încuviințată să trimetă pe la Orșova guver
nului română trei milione de cartușe cu glonță 
de pușcă.

—x—
In Szabadka a apărută o broșură în formă de 

„scrisore deschisă din Szabadka" adresată de
putatului Ludovică Mocsary. Autorulă cere reforma 
învățământului elementară din Szabadka, «deăreee inte
resele de cultură ale Serbiloră patrioți de confesiune ca
tolică suferă în specială prin aceea, că instrucțiunea în 
Szabadka se dă de învățători unguri, cari nu se potă 
înțelege cu copii ce vorbescă numai sârbesce.» — Nu 
înțelegemă de ce Serbii să nu’șl facă o scolă în care 
să’și învețe copii în limba mamei loră!

—x—
S’a constatată filoxera în Hegvkbz St. Miclăușiu 

comit. Bihorului.
—x—

„Budapester Tagblatt*  scrie că mai mulți studențl 
din Budapesta au dată ideia, că civii academiei să părle 
eră, ca și în anii șeidecî, „vestminte naționale*.  Tine
rimea studiosă, se (jice, a primită planulă acesta cu en- 
tusiasmă. — Hază are.

—x—
Mercur! in săptămâna trecută, călătorii din trenulă 

ce mergea dela Aradă spre Paulis au fostă îngroziți de 
fluerăturile locomotivei, care se și opri în mijloculă câm
pului. Ună copilă de Ceangău dormea între șine. Co- 
pilulă fu deșteptată și gonită acasă, âr trenulă își căută 
de drumă.

—x—
Cu ocasiunea întorcerei reginei Serbiei dela Szliacs 

la Pesta, i s’a anunțată, că unei dame a curții din suita 
M. Sale i s’a presentată în restaurația stației căii 
ferate Ruttek o socotelă ne mai pomenită de încărcată. 
Din causa acestei insolente cereri, direcția căiloră ferate 
a denunțată restauratorului localului, er pe șefală stației 
l’a transferată din causă că nu și-a împlinită datoria de 
controlă.

—x—
Văduva Alexandru Jeney din Dobrițină, mama a 

trei copii, ajutată de servităre, și-a omorîtă la 1 Augustă 
pe socră-sa, sugrumând’o și apoi spân^urând’o. Uciga- 
șele suntă arestate. Servitărea a mărturisită crima.

—x—
In comuna Dragoești s’a comisă ună omoră în 

săptămâna trecută, în năptea de Marți spre Mercuri. 
Păditorulă de câmpă ală comunei numite fu găsită mortă 
de o patrulă de gendarmi din Buziașl, avendă la capă 

8 lovituri de toporă și 6 adânci lovituri de cuțită în 
peptă, 4 în pântece și 3 în șoldulă stângă. Criminalii 
îi tăiaseră și limba. Doi individ!, cari trăiau în duș- 
mâniă cu păzitorulă de câmpă au fostă arestați.

—x—
La scola normală superioră din Bucuresci suntă 

7 burse vacante, dintre cari 5 în secția de litere și 2 
în cea de științe. Pentru ocuparea loră se va ține con
cursă la universitate în de 25 Septemvre.

Cetimă în „Telegrafulă" : ,Din Iași primimă scirea 
că, printre ultimele declarațiuni de căsătoria, se află și 
aceea a d-lui G. Rosetti-Solescu cu d-șdra Olga de 
Giers. D șora Olga de Giers, fiitorea d-nă Rosetti-So- 
lescu, e fiica ministrului de esterne ală Rusiei. D. Ro
setti-Solescu e unu tânără și’talentată diplomată română; 
tostă primă-secretară ală ambasadei nbstre din Viena, 
în momentulă de față d-sa funcționeză în aceeași cali
tate la ambasada României din Petersburgă. Pentru a 
doua oră, ună Română ia în căsătoriă pe fiica unui can- 
celară rusă. In adevără, fiica răposatului cancelară 
Gorceacoff e căsătorită c’ună Română, d. Sturdza.

—x—
La ministerulă Instrucțiunei publice din România 

se lucreză la regulamentulă pentru înființarea liceeloră 
de fete. Acestă regulamentă va fi presentată corpuriloră 
legiuitbre d’o dată cu proectulă pentru reforma învăță
mântului, spune același diară.

—x—
La mănăstirea Cernica de lângă Bucuresci s’a in

stalată o stațiune metereologică. Observațiunile le voră 
face călugării, spune „Națiunea."

—x—
Tribunalulă din Alba-regală a condamnată Ia 

morte prin spândlurătore pe meseriașulă Prânz Krabecz 
și pe ruda acestuia Ionă Szikora, cari au omorîtă pe 
morarulă Iankovics. er pe soția acestuia la 12 ani 
închisbre corecțională ca părtașe la omoră: Vrabecz era 
socrulă lui Iankovics, er Szikora amantulă soției a- 
cestuia.

Unirea slavâ-grâcă.
Archiepiscopulă din Odessa, în discursulu. ce 

l’a adresată reginei Greciei, care în călătoria sa 
la Petersburgă a trecută prin Odessa, a accen
tuată în modă deosebită unirea slavă-gr6că. Cu
vintele demnitarului bisericescă ortodox merită 
a fi luate în s6mă. Elă dice în esență urmă- 
tdrele:

Ce nume să adaugă omulă vechei și gloriosei na- 
națiuni elene? Să o numescă mamă seu soră a-națiunei 
ruse? s’a uitată că în vinele Greciloră curge sânge 
.slavă; noi însă ne aducemă fbrte bine aminte, că stră
moșii loră deveniră părinții noștri spirituali, ne-au dată 
botezulă credinței creștine și ne-au inițiată în civilisa- 
țiune. Influențe dușmane din 'nenorocire mai că erau 
să rupă legăturile spirituale ce ne unescă, și aceleași 
influințe, mai că daseră uitărei legăturile de sânge. Ei 
bine provedința te-a alesă pe tine, o regină, ca să rea- 
lisezi idea tradițională a mai multoră generațiuni. Tu 
și înălțatulă tău fiu sunteți chemați să revocați popo
rului vostru în memoriă, că noi nu numai în puterea 
credinței, ci și în puterea rasei suntemă înrudiți d’aprope. 
Pace să domnescă în Grecia și în Rusia, precum și în 
întrega biserică ortodoxă!

Adunarea despărțământului XII alil 
Asociațiunei.

Din apropierea Babiului, 4 Augustă 1886.
(Fine.)

Din suprasolvirile balului fondulă s’a sporită cu con- 
tribuirile următoriloră d-ni:

luliu Popă, not. cerc., Zalba 2 fl.; apoi d-nii [uliu 
Anceană, preotă, Surducă, Augustină Minâli, not. cerc., 
Băbeni, Dr. Teodoră Mihali, advocată, Deșiu, luliu Mihali, 
propr., Câmpulungă, Augustină Cosma, preotă, Feiurdă, 
Valya Francisco, pretore, Ciachi-Gârbău, și Daniel Pataki, 
propr., Ciachi-Gârbău — câte 1 fl.; Teodoră Petrană, 
teologă abs., Vasiliu Oprișă, not. cerc., Ioană Kbmives, 
Alexandru Bohățielă, studentă, Ioană Nosta, preotă, Tres- 
thia, Beniamină Moldovană, St. Petru, Alexe Costea, 
preotă, Tiheu, Vas. Popă, preotă, Cristolțelă, Anlonă 
Popă, sub-not., Avramă Horvâth, sub-notară, Lemeni, 
teol. abs. din Mășcașă; Ioană Georgiu, preotă, Bălană, 
Alexandru Popă, cancelistă, Dr Dumitru Ciuta, când, de 
adv. în Deșiu, Beniamină Popă, m. proprietară, Victoră 
Ilieși din Recea-Cristură, Augustină Munteanu, advocată, 
Deșiu, Ioană Peteanu, teol. abs. din Juculă nobilă, Du
mitru Zdroba, preotă, Panticeu, Nicolau Cosma, preotă 
în Juculă superioră, Gabrielă Mânu, advocată Deșiu, Pe
tru Mureșianu Șîreganulă, cancelistă adv. Deșiu, D-na 
Papiriu, protopopâsa din Iclodulă mare, Dr. Duha, apo- 
tecară în Ciachi-Gârbău, Vasile Popă, juristă, Dârja, — 
toți câte 50 cr; Mihailă Popă, preotă, Băbuțiu 60 cr.— 
Suma 22 fl. 70 cr.

Prin frumosa ideă și stăruința tinerei d-ș6re Vilma 
Șiandoră, care prin vinderea unei corfițe de flori a adu
nată pe sema Asociațiunei 32 fl 59 cr. Astfelă s’au 
administrată Asociațiunei cu totulă 222 fl 69 cr. v. a.

S’au depărtată dela Ciachi-Gârbău cu toții deplini 
mulțămițl, și deși cu durere trebue se spună, că unii 
protopopi din apropiere, bărbați cu stare bună, nici ma- 
terialminte, nici spiritualminte n’au conlucrată pentru 
ajutorarea scopului nostru — amă aflată totuși mângâ
iere deplină în zelulă ce l’a desvoltată d. protopopă I. 
Hațieganu cu preoțimea din tractulă său, precum și 
preoțimea gr. or. din apropiare.

Nu putemă se nu amintimă ospitalitatea locuitori- 
loră din C. Gârbău, a preotului S. Drăgană de acolo și 
a primăriului și a curatorului Ioană Șiandoră, care a 
întrunită la casa sa ună numără mare de ăspeți și în- 
tregă comitetulă, precumă și pe fiulă său Dr. Alexandru 
și drăgălașa sa fiică, care a desvoltată cea mai mare 
activitate cu acestă ocasiune. Urămă frațiloră din C. 
Gârbău și jură mai multe cjile frumâse ca l-a Aug. 
1886. și Desp. XII. totă asemenea succese bogate și pe 
viitoră. _________  Constantul ă.

Nenorocire mare. Domnule Redactoră! Aveți 
bunăvoință a publica următorea întâmplare durerăsă, 
carea a atinsă pre mai mulți inși din populațiunea Co
munei Maieră, situată în partea nordă-ostică a Ar
dealului.

In 29 luniu, apropiându-se mulsulă de sără ală 
oiloră, baciulă unei turme cam de 400 oi, cu numele 
Silivestru Vertică, a eșită înaintea oiloră, fiindcă îșl 
terminase lucrulă său, și pentru că ca omă forte stră- 
dalnică nu putea ședea fără lucru. Cam la 1/4 de 6ră 
după plecarea dela stână, vede oile venindă despre mun
tele limpede cătră pădure, la a căreia margine stătea 
elă căutândă spre oi; nu ajunseră oile la pădure încă, 
ci păsceau pe muntele limpede, când deodată înălțân- 
du-se pre ceră tină noră, iute veni o plăiă răpede în
desată, de carea voindă oile a se scuti, alergară cătră 
pădure; oile cele ce mergeau înainte, (erau cele mai 
tari și mai bune) se pună pre sub bradi, ce suntă în 
depărtare de vre-o 5—6 pași dela pădure, celelalte oi 
câte nu încăpură spre a se pută scuti de plăiă se bă- 
gară mai afundă în pădure.

Sub unulă din cei doi bradi, la cari ajunseră oile 
mai ânteiu, a fostă baciulă așezată de ploiă rădimân-

FOILETONU.

Amicii agronomiei.
(Studiu istorică-naturală)

In articululă nostru precedentă amă trecută în re
vistă pe unii din inamicii agronomiei, luându-i mai de 
aprope în considerațiune, inamici cari, afară de influințele 
meteorice, mai facă agronomului mari pagube. Deci pote 
fi de lipsă și de interesă a descrie mai cu deamăruntulă 
și pe unii din amicii agronomiei, fiindcă mai alesă plu
garii noștri suntă încă tare lipsiți de cunoștințe istorice- 
naturale, și din acâstă causă privescă ei adeseori unele 
animale de fârte stricăciose și le persecută, în vreme ce 
ele tocmai din contră suntă forte folositore (vorba Ro
mânului: «face capra și pate 6ia.«!)

De altmintrelea fiăcare omă, care are ceva simță 
pentru lumea animaleloră, ce-lă încungiură, se va ocupa 
bucurosă cu aceea, de ărece și așa minunatele însușiri 
particulare ale unoră specii de animale, observându-le 
mai de aprâpe, oferă t.otdâuna și o materiă de distrac- 
țiune și facă o adâncă impresiune chiară și asupra ini 
mei omului simțitoră.

In articululă precedentă amă amintită, că mai vâr- 
tosă în țările ștepose ale Asiei mici, care în timpulă ve
rii suntă adeseori forte calde, chiară pulberea pare a în

via, fiindcă puii stricăeiosei locuste crescă și se desvbltă 
totă mai tare sub influința raifeloră sârelui care însufle- 
țesce t6te. Ce e dreptă omenii facă multe, pentra a 
pune stavilă lățirii locustei, care umple de groză pe bie- 
tulă agronomă. Din norocire ei suntă ajutați în acâstă 
ostenicibsă nisuință adeseori și de unele animale și mai 
vertosă suntă unele feluri de pasări fdrte active și ajută 
multă la împuținarea numărului numițiloră stricători ai 
fructeloră.

Una din acele pasări este pasărea așa numită 
«păstorașulă’*)  (Hirtenvogel, pastor roseus) de co- 
lărea trandafirului, care își are patria tocmai în țările 
ștepbse ale Rusiei sudice și ale Asiei mici, ba chiară în 
India orientală și se înmulțesce și ea torte tare. In sto
luri (cârduri) mari sboră ele peste întinsele și verdile șe- 
surî și văi de toiulă de locuste, peste care dau în sbo- 
rulă loră. Aprope cu îngâmfare tocă ele cu ciocurile 
loră cele ascuțite insectele sburătbre, așa că îndată sbbră 
șdrănțuite capete, aripi și piciore de locuste. Abia cu 
apusulă sorelui își sfârșescă ele lucrulă, dăr îlă începă 
erăși îndată ce s’a ivită diua nouă. își p6t.e cineva cu
geta, câtă mulțime de locuste stîrpescă ele, continuândă 

astfelă luni întregi de c|ile și nutrindu-șl și puii cu lo
custe ucise.

Cumcă graurii-rosei (Rosenstaare) persecută adese
ori espedițiunile locusteloră pănă în mare depărtare este 
de multă cunoscută, fiindcă în unele veri căldurose s’au 
arătată păstorași (graurl-rosei) atâtă în România câtă și 
în Transilvania în numără mare. Autorulă acestoră ar- 
ticuli a observată mai mulți grauri de aceștia la stupi
nele de lângă Timișă înlr’o depărtare (6rte mică dela 
Brașovă și afară de acăsta dânsulă a primită din diferite 
părți ale țărei esemplare împușcate spre a le umple!

Păstorașulă este afară de acesta atâtă de frumosă 
și chiară după descriere așa de lesne de cunoscută, în- 
câtă credemă, că trebue a-lă intercala aici.

Păstorașulă este mai mare, ca graurulă-comună, 
(sturnus vulgaris), care semănă cu dânsulă. Pieptulă, 
pântecele și spinarea suntă la bărbătușl de colorea cea 
frumbsă a trandafirului. Capulă și aripile suntă vinete 
închisă în fața oțălului. Penele dela capă suntă împo
dobite cu ună moță atârnătoră ceva în josă. La feme
iușcă suntă tote colorile cu multă mai nechiare, mai 
multă amestecate cu sură și capulă fbrte scurtă. Piciă- 
rele suntă la ambele secse colorate galbenă-sură, ără 
cioculă închisă aprâpe negru.

Altă pasâre forte lățită în monarchia nbstră, care 
este fârte folositâre agriculturii, fiindcă ea, după cum a
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du-se de elă; !a câțiva pași erau păcurarii, doi la nu- 
rnSrCi, și se rădimau în bâte.

V^endO baciulă, că oile se bagă în pădure, mână 
pe-păcurari după oi, ei mergă după oi și după ce le 
îndrâpfă cătră strungă, se re’ntdrnă cătră baciu și când 
se aflau trei pași aprope de elă și de oile cari încun- 
giurau bradii, se descarcă fufgerulă din noră, lovesce 
bradulă celă de cătră limpede sub care era baciu și oile 
una lângă alta sub amândoi bradii îndesate pentru ploiă, 
și omoră pe baciu și dimpreună cu elă și 200 oi, âră 
cei doi păcurari cădură amețiți la pământii. După vre-o 
câteva minute se ridicară ca beți; după ce se treziră, 
vădură spre cea mai mare uimire a loră, că oile de pe 
sub cei doi bracjl tote suntă mdrte dimpreună cu 
baciulă.

Acâsta s’a întâmplată în muntele comunei Maieră, 
„Diieci“, cu subnumirea gura plaiului. — B. G.

Locuri vacante în AlumneulU din Sigetd.
In alumneulă gr. cat. rom din Sigetă, susținută prin 

Românii din Maramureșiă, suntă a se completa 6 locuri 
de alumni și 10 de convictoii, se primescă la aceste lo- 
cur1 prunci săraci gr. cath. români din Marmația, cari 
învăță clasele gimnasiali, ori au absolvată clasele nor
mali cu succesă bună și purtare bună; cei 6 alumni ce 
se voră primi se voră întreține gratis eră convictorii 
plătescă lunară 15 fl. și capătă provisiune întregă în 
alumneu. Concurenții voră ave a-și presenta recursele 
sale îndreptate cătră „Comitetulă asociațiunei pentru cul
tura poporului română din Marmația“ la subscrisulă 
pănă în 16 Augustă a. c. când se va ține concursulu în 
localitatea alumneului în Sigetă, — unde și când concu
renții voră avea a se înfățișa înaintea numitului co- 
mitetă.

Bârsana, la 7 Augustă 1886.
Mihailu Kolcdnyesdy.

Admtr. vicarială în Marmația.

Certificate de origine în comunicațiunea cu Francia, 
Pe temeiulă ordinațiunei Exc. sale d-lui ministru r. u. 
de agricultură, industriă și comerciu, camera comercială 
și industrială din Brașovă aduce prin acesta la cunoș
tință cercuriloră interesate, că în urma încheierei unui 
tractată comercială provisoriu între Francia și România, 
oficiele vamale francese nu mai ceră certificate de ori
gine pentru mărfuri de proveniență ungară seu aus
triacă.

Ultime soiri.
Munchen, 6 Augustă. „Suddeutsche Presse“ 

pretinde a sci, că Bismarck a numită, față cu o 
înaltă persdnă din Munchen, fiorte seriosă situați- 
unea. Raportulu cu Rusia e încordată și unu 
rdsboiu franco-g&rmanu nu e imposibila încă în a- 
cestu anu. Giers nu va merge la întâlnire din 
ordină espresă ală Țarului.

Constantinopole, 7 Augustă. — Porta urmdză 
cu sîrguință înarmările și concentrarea trupeloru 
sale din Europa, din care voesce să formeze trei 
corpuri de armată, fie-care de vre-o 60,000 de 
omeni. Pentru a întâmpina aceste nouă chel- 
tueli, cabinetulă otomană negociază diferite îm
prumuturi ; dâr nu s’a încheiată încă nimică. 
Se socotesce că cheltuelile trebuincidse pentru 
mobilisarea trupeloră voră trece peste 3 milidne 
de lire. P6rta pare că se teme de o lovitură a 
Prințului Bulgariei în Macedonia, asemenea ca 
acea din Rumclia: ea supraveghiază cu îngrijire 
faptele numerdseloră bande de așa numiți bri
ganzi, cari există în Macedonia.

râtă destulă de semnificativă chiară numele, trăiesce mai 
numai cu șărecl, este «șorecarulă" (Măusebussard, 
Măusefalke, buteo vulgaris). Acesta, sirmanulă, este de 
tOrte multă necunoscută, fiindcă țăranii în ignoranța loră 
îlă confundă tare adeseori cu uliulă de găini său porumbi 
(Habicht, astur seu falco palumbarius), care într’adevără 
este stricăciosă, și pentru aceea îlă împușcă și-lă spân
zură la pârta șurei.

Observatorulă atentă p6te afla forte lesne deosebi
rea între șorecară și între uliulă de găini, atâtă după 
înfățișarea câtă și după purtarea lui. Uliulă de porumbi 
are aripi cu multă mai scurte decâtă șorecarulă, cari la 
uliulă de porumbi suntă și frumosă vărgate. Pieptulă 
este alburiu și împodobită cu vergi piezișe, și numai la 
tinerețe este provădută cu dungi în lungă. Uliulă de 
porumbi are și ghiară mai mari, în vreme ce ale șore- 
carului suntă cu multă mai mici. La șorecară colorea 
principală este roșietică-brună, numai partea dedesuptă 
a aripiloră este albă. Uliulă de porumbi are ochi frumoși 
galbeni, șorecarulă bruni închiși. Uliul de porumbi se repede 
mai vârtosă iute ca săgeata în sborulă său, âră șorecarulă 
sboră încetă, mai multă legănându se. Uliulă fuge de omă 
cu mare sfiâlă, șorecarulă se lasă trândavă pe ună ar
bore său ună brușă de pământă și șe^endă lasă pe omă 
să se apropie de dânsulă. (Va urma)

Constantinopole, 7 Augustă, (Cale indirectă). 
Răspundându la nota englesâscă privitdre la a- 
facerea Batumu, nota rusâscă contestă acusațiunâ 
Engliterei după termenii căreia Rusia ar fi vio
lată tratatulă dela Berlină, suprimândă port-fran- 
culu Batumului. Nota^reproduce tesa cunoscută, 
că liberarea portului Batumu a fostă o oferire 
spontaneă a Țarului, și nu formâză o stipula- 
țiune a tractatului dela Berlină. Dâr Nota a- 
daoge încă că admițendă chiar că Rusia ar fi 
violată tractatulă dela Berlină, Englitera n’are 
dreptulă să o mustreze, de 6rece ea a violată 
mai ânteiu tractatulă; căci t6te actele prințului 
Bulgariei, dela revoluțiunea dela 18 Septemvre, 
au fostă îndeplinite în înțelegere cu Englitera. 
Acestă răspunsă e totă așa de violentă ca și 
nota englesâscă. Pdrta n’a luată încă nici o 
hotărîre în cestivnea Batum. In cercurile oficiale 
otomane se crede că Englitera va pune în cu- 
rendă pe Pdrtă în posițiune de a se pronunța. 
Se aștâptă cu nerăbdare resultatulă întrevedere, 
lui Rustem-Pașe, ambasadoră la Londra, cu noulă 
șefă ală ministerului afaceriloră străine, care 
după obiceiu, trebue să primâscă corpulă diplo
matică în primele dile ale săptămânei viităre.

Parisă, 8 Augustă. — Se anunță din Ber
lină diârnlui „Le Temps“ că scopulă întrevede- 
rei dela Gastein nu e de a lua noi angagiamente, 
cari să lege cele două imperii, ci să consolideze 
angagiamentele anteridre.

Gastein, 8 Augustă. — Impăratulă Austriei 
a sosită la 7 6re săra. Elă a fostă salutată la 
sosirea sa de aclamațiunile mulțimei întrunite pe 
piâța Straubinger și primită în fața castelului de 
Prințulă Vilhelm ală Prusiei, de prințulă de Bis- 
marck, prințulă de Reuss, guvernatorulă Sals- 
burgului și de personagiile suitei împăratului Vil
helm. Impăratulă Austriei purta uniforma pru- 
siană cu marea Cruce a Vulturului-Negru. Elă 
s’a apropiată îndată de Prințulă Vilhelm, care 
purta uniforma austriacă cu marea cruce a S-lui 
Ștefană și l’a îmbrățișată de două ori. Maiestatea 
Sa a strînsu în urmă într’ună chipă căldurosă 
mâna prințului de Bismarck și a adresată câteva 
cuvinte mai multoră personagii din suita împă
ratului Germaniei. Impăratulă Austriei a intrată 
în Castelulă unde Impăratulă Vilhelm și Impă- 
rătâsa Austriei ’lă așteptau în vestibulă. Monarchii 
s’au îmbrățișată de 2 ori fdrte cordială. Impăra- 
tulă Franz-losefă a salutaiă în urmă într’ună 
modă afectuosă pe Impărătâsa; după care Ma
iestățile Loră s’au retrasă în apartamentele îm
păratului Germaniei.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

*) Acâstă telegramă ni-a sosită eri ârășl numai 
după închierea făieil Red.

GASTEIN 9 Augustă.*)  — Maiestatea Sa 
a sosită asâră și a fostu salutată pe piața Strau- 
bing de cătră principele Vilhelmă și cancelarulă 
Bismarck.

Impăratulă și regele Franciscă Iosifă a mersă 
la castelă unde îlă aștepta impăratulă Wilhelmă 
cu împărătâsa și regina Elisabeta. După ce 
s’au salutată cordială Maiestățile s’au retrasă în 
apartamentele loră.

GASTEIN, 10 Augustă. — Pentru adi la 
ainâdi s’a anunțată visita de plecare a părechei 
domnitore austro - ungare la impăratulă Germa
niei. Impăratulă germană plăcă în 11 1. c. la 
Lend.

BELFAST, 10 Augustă. — Situațiunea Ir
landei se desfășură totă mai seriosă. De mai 
multe dile suntă continue turburări. Eri s’au 
repețită în formă și mai violentă. ■ Poliția a îm
pușcată, un individă a fostă omorîtă și mai mulți 
răniți.

SOFIA, 20 Augustă. — Delegații turco- 
bulgari s’au întrunită eri în edificiulă oficiului 
de esterne, ca să delibereze asupra revisuirei statu
tului organică ală Rumeliei.

Ministrulă de esterne Țanoff, binecuventă 
pe delegații turci, mulțămi în numele prințului 
pentru binevoitărele intențiunl ale Sultanulni și 
ale puterii oră, accentuâ dorințele prințului și gu
vernului bulgară, îndreptate numai spre bună
starea Bulgariei și ’și esprimă speranța, că lucră
rile se yoră termina în curândă cu succesă.

DIVERSE.
Unu otrăvitorii. — „Lupta din*  Iași relateză ur- 

mătărele asupra diverseloră încercări de otrăvire ale 

Evreului Nuhăm Sin Avram Zish ș> Smii 
ștein: încă din tomna anului 1884 acestă Evi 
urmărită de justiția, pentrucă cu scopă de a prăm L 
comerciantulă Haim Rabinovici din lași, ’i-a dată su. 
stanțe veninăse care au pusă in primejdiă pentru eât-va 
timpă viâța victimei; reușește să i ia suma de 1200 lei 
și mai multe obiecte de valăre, după care se face nevă- 
dută. Instrucția se face în lipsa lui și judele instruc- 
toră îlă trimete înaintea Curții cu juri pentru crima de 
otrăvire. In primăvâra acestui ană, când urma să fiă 
judecată în contumaciă, poliția pune mâna pe densulă, 
în urma unei noi încercări de otrăvire. £tă împrejurările: 
In Ziua de 2 Martie a. c. Nuhăm Sin Avram, care îșl 
Zice acum Șmil Goldștein, se sue la Bacău în trenulă’ce 
venea la Iași; în vagonu găsesce pe ună altă Evreu 
numită Fișei Steinbach; la întrebarea acestuia unde se 
duce, elă îi răspunde că are trâbă în Iași, câte-va Z>le. 
Be drumă, mai încdce de Pașcani, sctite din geamantană 
de ale mâncării și două șipuri în care Z>cea că are vină 
și rachiu, învită pe Steinbach se bea și elă rachiu, 
și după ce acesta bea, se simte rău, îlă arde 
la inimă... prevenitulă îlă încuragiază Zkându-i „că e 
liquer și de aceea e așa tare.*  Ajunși în Iași, tragă 
amândoi la Otelulă lui Simonă Pester și iau ambii o 
singură odaiă; aici Avram mai dă de băută lui Steinbach, 
pănă când acesta se simte peste măsură de rău; îlă 
chiamă pe otelieră și’i spune împrejurările, cerându-i o 
odaiă separată. Sosescă îndată doi doctori, în urmă și 
poliția... care recunosce peste puțină timpă că acestă 
Goldștein nu e decâtă Nuhăm Sin Avram pe care îlă 
căutau de atâta timpă. S’au găsită la perchisiția, ce i 
s’a făcută, mai multă de 2000 franci, a căroră prove
niență nu a putut’o esplica. Instrucția ce se face din 
nou asupra acestui faptă mai află și altele: In luna 
Septemvrie a anului 1884, preotulă Albu din Bacău se 
se întorcea eu trenulă de seră dela lași la Bacău; în 
fața lui era ună Jidană, care probabilă nu era altulă 
decâtă totă Nuhăm Sin Avram. Intre Podulă Ilidiei și 
Tirgulă-Frumosă, acestă Evreu îl dă să bea rachiu și 
după ce trecă de Rugindsa, preotului îi este atâtă de 
rău încâtă cade ca mortă și nu se trezesce decâtă în 
spitalulă ,Precisla“ din Romană; i se furase ună cea- 
sornică de aură, 159 franci și mai multe obiecte. Acestă 
faptă însă, instrucția nu l’a pusă îd sarcina lui Avramă 
de6re-ce nu e probată în de ajunsă. O altă încercare 
de otrăvire, pe care instrucția a isbutită a o dovedi, e 
următârea: In Septemvre 1885, ună Evreu Nuta Faer- 
stein mergea dela Bacău la București; în același vagonă 
era și otrăvitorulă Avram. Dânsulă a dată lui Faerstein 
de băută din același șipă și când victima era aprăpe să 
închidă ochii din causa amețelei de care era cuprinsă, 
Avram se apropia de elă, îi desbumbă haina, dâr pe 
când se pregătea să esecute furtulă, Faerștein simte, se 
scolă, și planulă hoțului nu putu ri îndeplinită; la cea 
mai apropiată stațiă elă se făcu nevăZută. Din analisele 
făcute de d. Dr. Conya asupra șipuriloră și paharului 
găsite asupra inculpatului, re sultă că în ele erau frag
mente de foi vegetale și anume de »Atropa Belladonna*  
(mătrăgună) plantă narcotică din familia Solaneeloră. 
De6re-ce însă acestea, erau în o așa de mică cantitate 
încâtă nu puteau să producă decâtă amețălă pe ună timpă 
mai multă său mai puțină scurtă, 6r nici de cum mdrtea, 
pe de o parte — âr pe de alta probându-se pănă la 
evidență că scopulă otrăvitorului nu era a’și omorî vic
timele, ci numai a le ameți pentru a le putea fura în 
urmă — judele insfructoră nu l’a trimesă înaintea ju- 
rațiloră, ti înaintea tribunalului corecțională.

Jubileulu de 500 de ani alu Universității Haidel- 
berg. — Marți în 3 Augustă nou s’au începută festivi
tățile de 500 ani ale universității Haidelberg. Universi
tatea din Haidelberg este cea dântâiu între universitățile 
germane, care se păte mândri cu ună trecută atâtă de 
lungă și atâtă de gloriosă. Festivitatea ei este în prima 
liniă o festivitate națională germană, dâr totdeuna o fes
tivitate a lumei științifice. De aceea și-au trimisă mai 
tote universitățile din străinătate representanțl la Heidel- 
berg pentru a asista la serbarea jubileului universității 
„Ruperto-Caroline*  din Heidelberg. Festivitatea s’a des
chisă cu ună serviciu divină, la care prof. Basserman 
a ținută o predică, După aceea în aula universității s’a 
începută actulă festivă academică. Marele principe de 
Baden ca rectoră ală universității a ținută vorbirea de 
deschidere, după care a vorbită principele de coronă ală 
Germaniei în modă pătrunZătoră despre trecutulă, pre- 
sentulă și menirea universității Heidelberg ca insțituțiune 
națională și locașă ală sciințeloră. Intre vorbitori mai 
înregistrămă pe presidentulă academiei francese Seller, 
profesorală Zeller din Berlină, profesoră Stefensonă din 
Roma, care ca representantă ală Papei a adusă cu sine 
unăîfrumosă dară științifică Cună catalogă ală bibliotecei 
palatine din Roma). Din Austria au fostă representate 
universitățile din Viena, Praga, Cernăuți și Insbruck.

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redatioră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

GursuJrâ la buraa âe Viana Bursa de Bueuresei.
din 7 Augustă st. n. 1886.

.tentă de aură 4% . . . 108 45 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95,25 
Imprumutulă căiloră ferate

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

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 100,70

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) . . . . 128 50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 20

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

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

ung.................................. 123 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.25 
Renta de hărtiă austriacă 85.85 
Renta de arg. austr. . . 86 60
Renta de aură austr. . . 121 20 
Losurile din 1860 . . . 143 80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................871 —
Act. băncel de credită ung. 289.50 
Act. băncel de credită austr. 281.40 
Argintulă —. — GalbinI

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

Gota oficială dela 26 Iulie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . 937a 94—
Renta rom. amort. (5%) 9773 98—

» convert. (6°/0) 88X 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7%) ■ • 10374 104—

* n » (5°/o) ■ 871/. 88—
» » urban (7°/0) • • 100— 101—
’ » » (6°/o) • 9P/a 92—

» (5°/o) • • 8274 83^4
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 Brașovti
din 9 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.70 Vend. 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................. . . » 121.72 > 122.73
Discontulă . . . » 7—10 % pe ană.

I. SÂBAOEÂNU

s’a mutattl
cu pravâlia» de mcâlțâmmte și păl&rii

în casa văduvei I. Sotiru,
strada căldărariloru Nr. 485.

Noua prăvălia s’a asortată bine cu totă felulu de încăl
țăminte pentru civili și militari, de cea mai solidă cua- 
litate și de moda cea mai nouă. Atrage totodată atențiunea On. 
publică, că în noulu locală va vinde numai pentru unu câștigă 
fărte modestă cu prețuri câtă să p6te de reduse și ef- 
tine pe bani gata, și se rdgă pentru încrederea Onor, publică 
cu care l’a onorată și până acuma. 1—3
tine pe bani gata, și se r6gă pentru încrederea Onor, publică, 
cu care l’a onorată și până acuma. 1—3

Starea institutului de creditu și de economii 
„ARDELEANA"

societate pe acții în OrCștie — cn 31 Iulie 1885 n. 
Activa.

Csssa în numeraru cu 31 Iulie 1886 .......................... fl. 8^719.39
Monetă...............................................................................„ 24.30
Cambii de bancă.................................................................... „ 180,818.—
împrumuturi pe hipotecă......................................................... „ 10,543.—
Avansuri pe efecte....................................................  . „ 100.—
împrumuturi pe obligațiuni cu cavenți............................. „ 5,593.—
Mobiliară...............................................................................„ 472.70
Diverse conturi debitdre ..........................................................  4,447.41

v. a. fl. 210,717.80
Pasiva.

Capitală de acțiuni incursu.......................................... ..... fl. 37,775.—
Cambii de bancă............................................................... „ 100,129.—
Depuneri spre fructificare............................................... „ 62,103.82
Interese — Provisiuni și Competințe............................... „ 9.932.46
Diverse conturi creditdre.................................................... „ 877.52

Orăștiă, 1 Augustă 1886 n. v. a. fl. 210,717.80
Dr. loanu Miliu m. p.

directoră esecutivă.
Aurelu Povovici Barcianti m. p.

comptabilă.
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C1KCELARIA NEGRUTID. |

în Gherla — Sz. Ujvâr — (Transilvania.) n
DESCHIDE ABONAMENTE PE ANULU 1886 LA: |

„Amiculu Familiei.“ ț)iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a <^i a lunei în numeri tl 
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. Prefulu de abonamentu pe anulu întregu e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete dr, bancă și în timbre poștale.

„Preotul 11 RomâllU.“ piarubisericescu, scolasticii și literarii. Va eși în broșuri lunare câte 27* —374 căle; și va publica articull din sfera s 
tuturoru sciințelorîi 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. W 

Abonanții primesc unele premii de valorc și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostră.
—= Colectau ții prim eseu gratis al ii patrulea exemplarii. =— ||

acolo au apăru tu și se află de vândare: wTotu
Biblioteca „Săteanului Românu,“ Cartea I. II., III., 

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

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

Apologia. Discusiuni filologice și istorice maghiare 
privitore 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. Tăte trei împreună costă 1 fl.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giale. Prețuia 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.

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

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

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

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

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

Petulantulu. 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.

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

îndreptării teoreticii și practică pentru învăță- 
mentulu intuitivii în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randialî), ală învețătoriloră 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. Acestă opă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiunî 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 cuprindlăndă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumăsă și tare plăcută ochiului. In modesta nostră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră năstre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu 

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
desvoltată multă zelu împreunată cu o rară diligență 
inten(iune 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 limbei române pentru sco- 
lele poporale în trei cursuri, . de Maximă Popă, pro- 
fesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

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

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculu Mărgăritaru sufletescil. Cărticică de’ ru
găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu, i 
dicțiunii sup. bisericesc!. Prețulă unui exemp.______
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr. 
50 de exemplare broșate 6 fl., legate 9 fl., legat# îri1 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurate 10 fl.,. IȘgate <$&. ’
17 fl., legate în pânză 22 II. - X

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe sexele. Cu mai multe icăne frumose., 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 W- 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen- 
tru greco-catolicî și altă edițiune pentru greco-orien- s 
tah. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visuld pre sântei vergure Maria, a Născătărei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumăse. 
Cu mai multe icăne frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; £0 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.

S 
aprobarea juris- W 
exemplară bro- W

o 
t 
t4-20

Totu acolo să plătescu cu prețuri urcate acțiile dela „Albilia" și „Furnica" și cu prețurile originale acțiile dela 
„Ardeleana," „Mureșiana," "Timișana" și „Economulu."

Tipografia ALEXI, Brașovu.


