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174. Duminecă, 3 (15) Augustu.

Valacliii și Românii.
(Olâh es Român.)

Suntă câteva săptămâni de când amă ce- 
titu ună resumată din „Tester Lloyd“ publicații 
de „Românulă“ și reprodusă și de „Economia 
Națională1' din Bucuresci că a apărută în Pesta 
sub titlulă: Român szomszâdairik, (Vecinii nostrii 
Români) o lucrare economică privitdre la Țâra 
românâscă scrisă de Egan Ede, care dăcă nu mă 
înșelă trece înaintea Unguriloră ca competentă 
în materiă, pentru cuventulă, că ocupă o înaltă 
funcțiune la ministerului agriculturei în Pesta.

Iubitoră de. a’ml nutri sufletulu mai multă 
cu cetitulă decâtă cu scrisulă, mi-am procurată 
cartea.

Amară m’am îușelată! In locă de a da în- 
tr’însa peste o espunere scientifică și obiectivă, 
am găsită numai frase sforăit6re. înflorite cu o 
mulțime de neadevăruri în ceea ce privesce starea 
lucruriloră în România.

E tristă când vedemă 6meni învățați, ca 
d. Egan, întemeiându-și lucrările lorii literare-eco- 
nomice privitdre la Țâra-românâscă pe minciu
nile născocite de ună Vandory Lajos și răs
pândite prin diarele maghiare în asociațiune cu 
Moldovan Grergely. colaboratoră la gazetele un
guresc! dela Clușiu.

D. Egan, pare a-și fi pregătită lucrarea în 
vederea unoră eventuale reînceperi de negoțiări 
pentru reînoirea convențiunei comerciale cu Ro
mânia și de aceea propune conaționaliloră săi, 
ca și cu ocasiunea aceloru eventuale negoțiări 
să nu admită odată cu capulă libera întrare a 

^erealeloră și viteloră din România în Austro- 
Ungaria.

O asemenea concesiune (jice, d-sa, ar nimici 
pe agricultorii maghiari, pentru motivulă, că 
România e superidră Ungariei atâtă în ceea ce 
privesce calitatea solului, curgerea rîuriloră, efti- 
nătatea muncei, micimea impositeloră, căci în 
România darea de pământii e numai de 12e/°, 
6r în Ungaria e de 37%, și sporirea prea mare 
a rassei române, câtă și în ceea-ce privesce es- 
celentele sale căi de comunicațiune pe cari „Un
garia nici peste o sută de ani nu le va pută 
avă și' cari facă ca România sâ se afle cu multă 
mai în întrulă Europei și cu multă mai aprăpe 
de statele apusului decâtă Ungaria. Mergendu 
cineva în Orientă se găsesce în Occidentă.

„A. admite României, care produce atâtă, de ușoră 
și încă într’ună stila americană, urmăză d. Egan, ca 
să-și introducă liberă productele și vitele sale la noi, 
n’ar fi decâtă a îngreuia 'fără nici ună motivă (!?) lup
ta de esistență a agricultoriloră Ungari chiar în acesta 
importantă epocă de transițiune și de schimbare a sis
temului la noi.

Autorulă plecândă dăr din acăstă premisă 
propune ca Austro-Ungaria să impună, după 
placă o convențiune României fără ai face cea 
mai mică concesiune, căci dice d-sa :

Nici odată generositatea și indulgența n’a găsită 
ună pămentă mai neroditoră ca celă românescă. Față 
cu Românii nu trebue să ne folosimă de altă mijlocă 
decâtă de acela: se le impnnemti. Pentru a le pută 
impune și pentru a-i pute ține în freu fiă cu buna său 
cu răulh, trebue mai înteiu să-i cunoscemă. '

Prin urmare în scopulă de a cunăsce pe 
Români, d. Egan a umblată tătă Muntenia și 
trei părți din Moldova și dice că s’a convinsă 
la fața locului că în România se găsescă peste 
300,000 Unguri din tăte treptele societății, cari 
au contribuită în modulă celă mai puternică la 
propășirea civilisătăre a statului română.

Totă d-sa ne mai spune că ună Ungură 
în România lucrăză într’o <Ș.i câtă 2 Bulgari și 
câtă 2 și jum. Români, așa că la o mașină de 
treierată lucrulă pe care trebue să’lă facă 38— 
40 Bulgari său 56—60 Români îlu isprăvescă 
30 de Unguri. Pentru acestă motivă Ungurii 

avândă o mare trecere în România, Săcuii emi- 
grăză cu drdia, și că între toți Ungurii aședați 
în țâră cei mai valoroși suntă economii de vite 
din „Silistria (?) în Transilvania1'.

Din aceste reese evidentă că d. Egan cu 
intențiune se preface a nu cundsce geografiia 
Transilvaniei când confundă comuna S&,iște cu 
comuna Silistria din Bulgaria și o face acăsta 
numai î . scopulă bine precugetată ca să păta 
trece în cartea sa pe toți Românii transilvăneui 
domiciliați în România ca fiindu Unguri, pentru 
ca cu ajutorulă acestei falsificări a adevărului să 
p6tă sări dela sciința economică la politica șovi- 

mistă maghiară, inventândă o cestiune maghiară 
în România care nu esistă și pe care o tratăză 
în capitolulă V ală cărții sale sub titlulă:

Cestiunea maghiară în România și cestiunea română 
în Ungaria.

Ajungândă la acăstă parte a cărții d-lui 
Egan, ceră voiă cetitoriloră ca să-mi permită a-i 
întrețină mai lungă cu acestă capitulă.

Pentru dovedirea afirmațiunei sale că esistă 
„o cestiune maghiară în România," autorulă 
menționată, susținândă că în Țâra-românâscă cei 
mai destoinici și mai onești arândași și adminis
tratori de moșii ară fi Unguri pune în vederea 
cetitoriloră următărele bârfell băbescî:

In Țera-românăscă se găsescă astfelă de Unguri, în- 
câtă primulă-ministru câtă și primii președinți de tribu- 
nalese simțescă cei mai onorați putendu-i număra prin
tre amicii loră. Acești Unguri Ja alegeri potă să dobore 
său să alegă după placă ca deputați pe magnații ro
mâni.................... Cine nu crede n’are decâtă să întrebe
pe moștenitorulă tronului Ungariei, care cu ocasiunea 
petrecerii sale în Bucuresci s’a convinsă că Ungurii din 
România facă fală numelui ungurescă..........

Cu acea ocasiune colonia maghiară din Bucuresci 
presentându-se prin o delegațiune la Paiață Alteța Sa 
moștenitorulă tronului Ungariei a întrebată pe unulă 
din delegați cu numele Debreczeni, de profesiune ferară, 
că unde s’a născută; acesta a răspunsă : »La Bucuresci 
Maiestate, der pentru aceea sunt cu trupă și cu suflelă 
Ungură !< La aceste cuvinte moștenitorulă a începută să 
plângă, er regele României privindu lă i-a adresată cam 
următărele cuvinte:

„Aceștia suntă omenii mei cei mai buni, n’am nici 
„o supărare cu ei. Trăescă și muncescă în linisce. Ei 
»suntă agricultori, ingineri, industriași și muncitori.' Fie- 
»care își îndeplinesce în consciință datoria și ce e mai 
„caracteristică pentru ei, este că niciodată vre-unulă din 
„supușii mei Unguri nu mi-a cerută nimică. Nu sciu 
„deu ce amă face decă Ungurii ar părăsi țâra!*

Pentru ca aceasta născocire, care sâmănâ 
ca ou cu ou cu o poveste din o miiă și una 
de nopți, să întâmpine creclămentă la cetitorii 
săi, d. Egan are cutezarea să desfidă pe ori ce 
Română ca să lă desmintă dâcă lucrulă nu s’a 
întâmplată astfelă cu ocasiunea acelei recep- 
țiuni ?

Eu, în calitate de corespondentă la mai 
multe diare, între cari representam și „Gazeta 
Transilvaniei,“ eram față la acea recepțiune și 
declară pe miventulă meu de onora că n’am vă- 
4ută nici pe Alteța Sa moștenitorulă Tronului 
Austro-Ungariei plângândă nici pe Maiestatea 
Sa regele României nu l’am auflită rostindu ase
menea cuvinte inventate de Vandory Lajos și 
transmise d-lui Egan ca să debuteze într’ună pre
tinsă opă literară cu ele.

Cu chipulu acesta d. inspectară regală Egan 
Ede, dovedește a nu avă nici cea mai elementară 
noțiune despre formele cari se observă la recep- 
țiunile oficiale unde nu se încingă conversațiuni 
ă la Peleskei Notarius dela Pankota. Trebue ca 
cineva să fiă lipsită de buna crescere și de bu- 
nulă sâmță ca să cuteze a înainta prin cărți ti
părite asemeni neadevăruri.

Totă în acestă capitulă d. Egan pentru ca- 
racterisarea relațiuniloră dintre Români și Un

guri, din punctă de vedere ungurescă, reamin- 
tesce că în mare parte locuitorii Moldovii erau 
Unguri și acum n’au mai remasu decâtă vre-o 
câteva sate.

E interesantă, — dice autorulă desă pomenită, — 
că pe când în satele protestante din România, preoții 
și învățătorii suntă fără escepțiune maghiari, în același 
timpă locuitorii catolici s'au valahisată prin influența 
preoțiloră și dascaliloră loră valachl catolici.

Aceste rânduri Ie supună cu totă dina- 
dinsulă meditațiunei acelora cari combată cu 
atâta înverșunare pe preoții și învățătorii români 
greco-catolici de pe la scdlele catolice din Ro
mânia.

Autorulă în legătură cu clerulă catolică 
mai acusă ca ajutători contra Unguriloră și pe 
Românii veniți din Transilvania, între cari, dice 
elă, unii suntă gazetari și că acești gazetari au 
trebuită să fugă din Ardeală deârece erau cer
tați cu codicele penală (?)

Sunt gazetară mai bine de 12 ani și nu 
cunoscă nici ună colegă care ar fi venită aici 
pentru că s’ar fi certată dincolo cu codicele pe
nală ; dăr cunoscă destui Unguri cari făcândă 
dincolo cunoscință cu regimulă penitenciareloră 
au venită în România ca să facă gloriă numelui 
maghiară. Vestitulă Pausz. după ce a mâncată 
banii copiiloră români orfani din Bănată și după 
ce și-a făcută dincolo anii prescriși de codulăpe- 
uală, astădl se află aici și încă bine așezată, pen
tru ca mâne-poimâne să descrie și elă Țâra ro- 
mânâscă cum o descria Vandory Lajos, care din 
norocire astădl se află în Belgradă.

Pentru a ilustra cum tratâză d» Egan pe 
Ardelenii din România lasă să vorbâscă însuși 
d-sa aici după cum urmâză:

Capii partidului iredentistă nu suntă din România, 
dice d. Egan, ci nisce individl fugiți din Ardeală și Bă
nată, cari se dau ca martiri ai barbariei Unguriloră. 
Suntă nisce gazetari, advocațl falimentați, dascăli dați 
afară, notari înfierați și alte asemenea esistențe îndoiâse, 
cari au luat’o la picioră din Ungaria. Cuibulă loră as
tăzi nu mai e în Blașă, ci acestă uobilă companiă trebne 
acum aruncată îu aeră îu Bucuresci. Acostă operațiune 
ori câtă s’ar părea de grea nu e cu neputință (!!!)

Eu sunt Română și d. Egan e Ungură și ca 
să nu se c|ică, că’lă combată din ură și pasiune 
lasă să otărască între noi un ală treilea cu to
tală imparțială în cearta ndstră; și acesta este 
d. Dr. Wilhelm Lauser, autorisatulă publicistă din 
Viena, care în cartea sa apărută anulă acesta la 
Viena sub titlulă : Ein Herbstausflug nach Sie- 
benburgen, editată de secțiunea din Viena a so
cietății transilvane Carpatine, iată cum se esprimă 
în privința Româniloră ardeleni, indiferentă dâcă 
trăescă în România seu în Transilvania:

Românii ardeleni astădl nu ni se mai presentă 
ca o turmă nepăsătăre care cu înlesnire ar putea fi ți
nută în freu și care ar primi cu bucuriă ca să facă 
parte din națiunea maghiară. Unulă dintre cei mai de 
frunte Român! din Ardealu îmi spunea cu fală că între 
conaționalii săi se găsescă mai puțini renegați decâtă 
între Germani și că e o nenorocire pentru Unguri că 
nu voră să crâdă că de ună șiră de ani încâce a 
crescută la Români o clasă cnllă care neputendu esistă 
printre Maghiari trebue se emigreze la f rații sei din Ro
mânia. Numărulă meseriașiloră ardeleni Români astăzi 
îu Bucuresci e mai mare de câtă ală acelora în totă 
Transilvania. Românii transilvăneni stăpânescă în mare 
parte piața din Galați, Brăila, Ploescl, Graiova și Giur
giu. Astădl pe toți aceia, cari în deceniile din urmă și-au 
făcută studiile și au primită titluri academice de pe 
la câte o scâlă superioră germană, ii găsimă în Româ
nia ca profesori, ingineri, architecțl, medici, advocațl și 
judecători. Numărulă așa numițiloră emigrant! inteligență 
îu România se urcă la 15,000 și numărulă anuală ală 
acelora cari în fiă care ană emigreză din Transilvania 
la frații loră în România se urcă la 25,000.

Noi însă trebue se vedemti în împrejurarea că pun-
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gravitare ală cnlturei Rumâniloră ardeleni se 
^ută din Transilvania în România ună periculă cu 

.alții mai mare decâtă în proclamațiunile unoră capete 
stricate.

Prin urmare distinsulu publiciștii vienesă, 
d. dr. Lauser prin sentința de mai susu a sfă
râmată aserțiunile d-lui Egan pe care le-a re
dusă la zero și mie nu mi-a mai rămasă de 
câtă de a întreba pe d. inspectoră din Pesta, 
care dice:

Cu Valachii am putea trăi cUr cu Românii nu! 
se binevoâscă, într’o viitâre edițiune a cărții sale 

alcătuite dintr’ună mixtuin compositum literară, scienti- 
fică, economică, politică și povești băbești, să ne lumi
neze, care suntă Valachii și care suntă Românii ?!

_______ Frânou-Moțulu.

Monarhul u și cestiunea armatei.
Foia oficială ungurâscă «Bdp. Koz.« dela 11 Au

gustă publică autografulă regescă, adresată ministrului 
președinte.ungurescă, ce ni s'a comunicată prin telegramă, 
fită autografulă în întregulă său cuprinsă:

Iubite Tisza !
Cu părere de rău am observată, că nisce schim

bări făcute în timpulă din urmă în personalulă militară 
au dată pricină la diferite mistificațiuni, care ar pută 
să ducă la o neîntemeiată neliniscire și rătă- 
cirje a opiniunei publice, precum și la o regre
tabilă turburarea bunei înțelegeri ce a esistată 
pănă acum între poporațiune și armată în țările Co- 
rănei Mele ungare.

Acăsta e cu atâtă mai regretabilă, cu câtă 
amintiteloră schimbări personale, fără vatămarea vreunui 
dreptă legală său constituțiunală, au sevită ca basă 
numai considerațiuni de serviciu militară și prin acăstă 
cadă de sine consecințele trase din ele în modă ero
nată, precum regretabilă e și aceea, că din causa unoră 
îjntâmplărl singurati ce se supune întrăga ar
mată unei critice desaprobătăre.

Spiritulă armatei comune, ca re cuprin
de în ea tăte popărele monarchiei, nu este 
și nu e permisă să fiă altulă, decâtă acela 
ală supremului ei comandanții, în care de si
gură tocmai zace cea mai sigură garanțiă, că acestă 
spirită și de aci înainte nu pote fi predominată de nici 
ună altă sentimentă, decâtă de nisuința de a emula în 
împlinirea fidelă a datoriilor. ,carl datorii ale armatei 
cuprindă în sine nu numai apărarea monarchiei în a- 
fară, ci, sțândă departe de orî ce fluctuațiunî politice de 
partidă, și apărarea legiloră cu privire la susținerea or- 
dinei înlăuntru și prin urmare și a instituțiuniloră consti- 
tuțiunale legală esistente.

Numai nesciință intențiunată său mo
tive necurate ar pută prin urmare să ducă acolo, ca 
armata, care în răsboiu și’n pace totdăuna șl-a făcută 
datoria cu fidelitate și cu abnegațiune, să o aducă în 
contrazicere cu adevăratulă patriotismă, cu regele țărei 
și cu constituțiunea.

Deși așî trebui să credă, că precumpănindă cu ne- 
părtinire și fără passiune faptele în poporațiunea leală și 
cu judecată sănătosă, susă amintita iritațiune va face 
locă unei disposițiunl mai liniștite, ar fi posibilă cu tăte 
astea ca continuândă a dura mai lungă timpă aceste 
mistificări, neliniștirea ar pută să fiă dusă în cercuri totă 
mai estinse, să se nutrăscă o amăriciune reciprocă și 
acăsta să ducă la urmări regretabile.

Avândă deplină încredere în patriotismulă d-tale 
dovedită, și consimțindă cu vederile D-tale, sunt con
vinsă că îți vei îndrepta deosebita D-tale atențiune în 
acăstă cestiune, precum o și dorescă, și vei face cele de 
cuviință ca, unde e necesară, poporațiunea să fiă lă
murită pe cum se cuvine, șidăcă cu tăte acestea 
s’ar ivi agitațiuni nelegale și condamnabile 
său s us pi ți on ărl, să fiă întâmpinate acestea 
cu totă asprimea Jegei.

Ischl, 7 Augustă 1886.
\ (Semn.) Francisca Iosifu m. p.

Oolomanu Tisza m. p.

SOIRILE PILEI.
Profesorii dela institutulă preparandială de stată 

din Aradă promită lui «Ellenzâk*, că „deși fiitorii învă
țători poporali, încredințați crescerei și conducerei loră, 
suntă în cea mai mare parte nemaghiari, ei se silescă 
a le inspira celă mai sântă simțămentă de cetățeni .ma
ghiari,* se silescă a-i cresce de cei mai devotați apos 
toii ai „ideei de stată maghiară,* ba și în privința ma
terială — după modesta loră stare — voiescă a spri
jini tendințele naționale ungurescl ce le urmăresce „Kul 
turegylet'-ulă și de aceea corpulă profesorală ală acestei 
preparandii se și înscrie de membru fundatoră ală «Kul- 
turegylet“-ului cu 100 fi. v, a.“ Pentru ca să-și arate 
și mai lămurită «patrioticulă* loră zelă, profesorii au 
storsă și dela elevii loră, săraci ca vai de ei, o colectă 
de 13 fl. 35 cr. pe săma »Kulturegylet*-ului. „Ce-i 
dreptă — adauge scrisărea profesorală — e bagatelă 
acestă sumă, dâr intențiunea curată și mai vârtosă îm
prejurarea, că dintre 37 contribuabili numai nouă suntă, 
a căroră limbă măternă este cea maghiară, îi dă o în
semnătate deosebită.* — Ce de svercolirl zadarnice pen
tru ună fiasco!

—x—
In urma deseloră arătări făcute guvernului ungu- 

rescă de cătră congresele bisericescl asupra concubi
na te loră, guvernulă a promisă că va sta în ajutoră bi- 
sericei. Simpla arătare a unui preotă ajunge de aci îna
inte. ca solgăbirăulă seu poliția să spargă o asemenea 
căsniciă imorală.

—x—
In săptămâna acăsta a petrecută câte-va >n 

mijloculă nostru distinsulă etnografă Rudolfă Berg- 
ner, autorulă scrieriloră .Siebenburgen,* „In der Mar- 
moros* ș. a., în cari se vorbesce mai imparțială despre 
Români decâtă în alte scrieri de soiuiă acesta. D-nulă 
Bergner a plecată, cu stimabila sasoțiă, ndl dimineță în 
România spre a-și continua studiele sale etnografice pen
tru opera sa ce voesce s’o scrie asupra Românie. Ilă 
felicitămă pentru frumosulă și nobilulă scopă ce și l’a 
alesă și dorimă ca frații noștri de dincolo să-i dea totă 
concursulă posibilă.

—x—
Diurniștii dela tribunalele din Pesta, vădendă 

că ministrulă justiției le-a refusată cererea d’a li se îm
bunătăți sortea, au hotărîtă se se adreseze ministrului 
președinte Tisza, și dâcă nici acesta nu va întreveni a 
li se mări diurna, atunci se aducă cestiunea înaintea 
monarchului. Ministrulă justiției le-a refusată cererea 
cjicendă deputațiunei diurniștiloră: «N’avemă bani, scumpii 
mei amici, îmi pare rău, der nu vă potă ajuta." — 
Unde suntă banii?

—x—
Representanța orăș enâscă a Brașovului a 

votată 100 fl. pentru monumentulă lui Radetzki.
—x—

Ministrulă ungurescă de comerță și industria, în 
înțelegere cu ministrulă instrucțiunei, a ordonată, ca în
vățătorii scoleloră de repetițiune și de industriă să porte 
ună registru de evidență asupra negligenței scolariloră 
care să se supună subprefecturei totă la 14 cjile pentru 
pedepsirea loră.

—x—
In 18 Augustă n. voră începe serbările ce le 

întocmescă compatrioții noștri Sași în onorea „Reuni- 
unei pentru cunâscerea Țării Ardealului (Siebenburgische 
Landeskunde) și durâză pănă la 25 Augustă inclusivă 
Programa festivitățiloră o vomă publica în numărulă 
viitoră. Se speră, că la aceste serbări voră veni mulțl 
ăspețl din afară.

—x—
In Deșiu s’a întâmplată următorulă casă: La o 

moșe d’acolo se presentară doi bărbați mascațl, îi de
feră o însemnată sumă de bani pentru ca să crâscă ună 
copilă de țîță, o puseră apoi să jure, că ea nu va trăda 
nimică, și se depărară.

Ună «patriotă,* care să află la băile din Wiesba- 
den, să adresâză cătră «Ellenzâk" cu o plângere gro
zavă. Elă Z'ce) călătorindă omulă la aceste băi și 
trebuindă să se despartă de patrja sa, cu durere trebue 
să se lipsâscă de a mai au<|i din gura conductoriloră de 
tronă „puterniculă* cuvântă și terminulă tehnică «Mehet,* 
și că abia potă urechile omului să se dedea cu lăpătosulă 
„Fertig*. Dâr acăsta încă totă ară mai trece; ceea 
ce însă îlă supără și mai multă pe „palriotulă* este, 
că .deși călătoria de aici pănă la Viena se face în 
cupee de ale călei ferate r. ungurescl, totuși eșindă de 
pe teritoriulă ungurescă, nu afli în jurulă drumului de 
feră decâtă literele M. A. V. .Magyar Allami Vasut" 
și nu «Magyar Kirâlyi Vasut*, adecă: drumulă de feră 
de stată ungurescă, și nu : drumulă de feră regescă un
gurescă. — Hazliu „patriotă"! Der curiosă și reacționari 
mai suntă și Nemții! Au^I îndărătnicia la ei, să nu in
troducă „puterniculă cuvântă și termină tehnică: «Mehet!* 
Indărătă mai suntă Nemții cu civilisația!

—x—
Cursulă de higienă a scoleloră va începe la 15 

Septemvre n. c. la facultatea de medicină din Pesta și 
se va închide la 15 Decemvre ,n. c.

—x—
Comandantulă de corpă generală de cav. contele 

Nicolau Pejacsevich a sosită în Pesta.
—x—

In luna luliu au fostă în Budapesta 40 de in- 
cendiurî, pricinuindă o pagubă de 12,003 fl., și rănin- 
du-se 7 persone, între cari 3 pompieri.

—x—
In ținutulă Aporcei, mai mulțl țărani vânzători 

de păsări pe când se întorcâu din Pesta, au fostă opriți 
de doi hoți în noptea de 2 Augustă n. luandu le 64 fl. 
Unulă din hoți a și rănită pe ună țărână cu revol- 
verulă.

—x—
In valea Someșului s’au înmulțită porcii sălba

tici atâtă de multă, încâtă e temere că cucuruzele voră 
fi devastate.

—x—
Junimea română din Șiria (Vilagos) și jură 

va da ună bală Vineri în 15/27 Augustă a. c. în „Sala 

nouă a ospătăriei mari" de acolo. Venitulă este desti
nată spre scopă filantropică. Sub pausă se va juca jo- 
culă istorică ală «Călușeriloră* în costumă națională 
de cătră mai mulțl tineri. Pentru comitetulă aranjatoră: 
Milutină PetcovicI, presidentă. Aloisa Si da, casieră. 
Bilete de întrare: pentru persână 1 fl.; pentru familiă 
2 fl. 50 cr. Inceputulă la 8 6re săra. Ofertele generăse 
a se trimite la adresa Dămnei casieră.

—x—
Duminecă în 27 luliu c. cu trenulă de diminâță au 

mai plecată 44 Evrei din orașulă Iași pentru 
America prin Hamburg. Totă cu acelă trenă au plecată 
și din T.-Frumosă numai 6 Evrei. Atâtă la gara din 
Iași câtă și la cea din T.-Frumosă, emigranții au fostă 
conduși de mai mulți din rudele și amicii loră La ple
carea emigranțiloră din Iași, la gara din Podulă-Iloe au 
fostă înlîmpinați de mai mulțl coreligionari, urându-le 
drumă bună, pilele trecute au plecată din orașulă Bâr- 
ladă câte-va familii evreesci ducându-să la America. 
Dumineca viitore, voră pleca totă pentru America încă 
câte-va familii, din care mare parte, suntă meseriași.

—x—
«Voința Națională* spune, că în săptămâna tre

cută s’au transportată din gara Bârladă, pentru Ga
lați, 50 vagâne cu cereale, în greutate de 590,000 kgr., 
și 4 vagone cu spirtă.

Spaime patriotice.
„W. A. Ztg.“ primesce din Stanislau cu data 

de 8 Augustă n. următdrele rânduri, cari nu 
prâ recomandă voinicia și cavalerismul^ „patrio- 
țiloril“ noștri:

In săptămâna trecută mai mulțl cetățeni de aci în- 
treprinseră o escursiune prin orășelele Nadworna, Dela- 
tin, Mikuliczyn și Jablonica, situate în pitoresculă ținută 
ală Carpațiloră la Sigetă în Ungaria nordică. Intorcân- 
du se din Sigetă, ajunseră în Koros-Mezo la granița ga- 
lițiană. Abia intrară aci într’ună birtă. când âtă că intră 
trei gendarml cu baionetele în pusei. Conducătorulă 
acestora comandă în gura mare: .Incărcați!* și cu voce 
de stenloră făcu cunoscută călătorilor^, că suntă ares
tați și că imediată trebue să’i urmeze. Aceeași sorte 
lovi și pe birjarulă. Esplicările nu ajutară nimică. Călă
torii, încungiurați de gendarml, se duseră fără să scie 
unde. Locuitorii orășelului alergară după ei, vorbindă 
unele și altele despre «criminali", cari fură duși înaintea 
solgăbirăului. Cu fiăcare s’a încheiată procesă verbală. 
Inzadară se provocară arestații la numeroșii cunoscuțl 
din Koros-Mezo și Rachow, unde înoptaseră, arătară chiară 
hârtiele de legitimare, cerură să se telegrafieze pe chel
tuiala loră la căpitănia din Stanilau pentru a se cere 
deslușiri despre persona loră, tăte n’ajutară nimică. După 
încheiarea procesului verbală, fură escortați de trei gen
darml cu baionetele în pusei în casarma gendarmeriei. 
Solgăbirăulă telegrafă la Sigetă și sosi curândă răspun- 
sulă, că imediată plâcă o comisiune, âr pănă la sosirea 
ei arestații să fiă supraveghiați câtă se păte de strictă. 
Călătorii petrecură nâptea în cea mai panică situațiune. 
Comisiunea semnalată însă nu veni. Abia în (jiua urmă- 
tore sosi o însărcinare telegrafică d’a libera pe arestați.

Care fusese causa acestei stranie aventuri ? Nici o 
alta, decâtă că doi dintre călători aveau pe capă șepci 
albe de pânză de forma cum părtă ofîcerii ruși. Aceste 
șepci deșteptară la autoritățile din Sigetă bănuiala, că 
călătorii suntă oliceri ruși, și că de aceea au plecată așa 
în grabă din Sigetă. Autoritățile ungurescl hotărîseră 
deci, să urmărescă pe străini și în același timpă se adre
saseră cu o asemenea cerere la Lembergă, Stanislau și 
alte orașe ale Galiției. Comisiunea trimâsă din Sigetă 
constatase însă pe drumă, și anume în Rachow, unde 
câțiva dintre căletorl aveau numeroși cunoscuțl, că aci 
âre de a face cu buni și patrioțî cetățeni austriac!, âr 
nu cu spioni ruși, și așa fură liberați. Șepci după cro
iala rusescă nu suntă așadâră de recomandată pentru 
călătorii în Ungaria.

De comentară nu mai e nevoiă.

Din ținutulă Reghinului săsescu, Iulie 1886.
Delicateță ungurâscă. In săptămâna trecută s’a în

tâmplată în cancelaria prelorială a cercului de josă a 
Reghinului o pertractare interesantă. Causa pertractărei 
ună lucru de puțină însemnătate. Ca acusatoră a fostă 
ună poporeană română, âr ca acusată preotulă, respec 
tive parochulă poporeanului. Fiindcă acelă omă de mai 
mulțl ani ca „nemeș ember" face organeloră statului 
multe servicii, parte ca corteșă pe la alegeri de depu tați, 
parte ca denunțiantă, âr preotulă e ună bună Română 
cu simțăminte destulă de probate. Pretorele Kor si Al- 
iert, cu ori ce preță a voită să aducă lucrulă acolo, ca 
să p6tă pedepsi pe preotă și favoritului său să’i dea în
doită curagiu la continuarea funcțiunei sale, ba pote să 
sage o mare spaimă în toți preoții români din acestă 
ură, s’a folosită, după cum spune preotulă și alții cari
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au foștii de față la acea pertractare, de t6Le apucăturile 
câte le a s iuta, la cari preotulă parte a tăcută parte a 
făcută unele observări, când vedea că pretorele trece tote 
marginele echității. In urmă se dă voiă și preotului ca 
acusată să se desculpe.

Vădândă Pretorele că preotulă începe a răsturna 
cu argumente puternice totă lucrulă și cugetândă că va 
pută încurca și confunda pe preoții a începută a tracta 
cu dânsulă câtă se pote de dură și a bate cu pumnulă 
în mesă apărândă pe acusatoră- Preotulă însă fără a’și 
perde curagiulă s’a adresată cătră Pretore în modulă 
următor ă:

„Domnule solgăbirău, fi bună și tractăză cu mine 
omenesce și ca cu omă, căci eu nu am pădită nici pă-î 
descă porcii nimănui, ci suntă ună preotă română, căci 
la din contră esă afară din cancelariă". La aceste Pre
torele Albert Korosi a răspunsă: „De vei eși numai de- 
câtă te aducă înapoi cu gendarmi». Poftimă delicateță 
ungurăscă1

Ișl pote închipui ori și cine că, dăcă voinicosulă 
Pretore cu ună preotă tractăză atâtă de dură, atunci 
cum va tracta cu ună omă de rândă ? De aci vine că 
sărmanii birei comunali când mergu în vre-o causă la 
Pretorele îi apucă frigurile de frică și terăre, pentrucă 
pentru tăte nimicurile îi pedepsesce dela 5—20 fl v, a. 
Pentru totă bagatelulă ce nu se pote împlini la termină, 
din causa nenumărateloră lipse și neajunse, le trimite 
pandurulă ca „bunteto posta» și dăcă sârmanulă birău 
nu păte și nu are ce lua de pe omă, căruia nu i-a ră
masă decâtă sufletulă în ăse, trebue să dea pandurului 
2 fl. pe di și de mâncare și băută câtă îi va lua burta. 
De aci vine că sărmanii notari mai cu sămă dăcă suntă 
Români și dăcă nu i se tragă pe dinainte în cote și ’n 
genunchi, ori nu’i facă servicii „patriotice", trebue să 
tremure ca varga când șefulă loră începe a dicta și im
pune la sarcini ca unu adevărată pașă turcescă.

' De aci vine că mai tote comunele românesc!, des
tulă de lipsite de bani, chiar și fără voiă au fostă silite 
să se facă membre la „Kulturegylet." De aici vine că 
nici ună notară românescă n’a cutezată a-și deschide 
gura, când pretorele le-a impusă să se facă membrii la 
„Kulturegylet.“ Ba cutezanța d-lui Korosi în zelulă său 
de a câștiga câtă să păte de mul ți membrii la „Kultur- 
egylet“ a mersă pănă acolo, încâtă in primăvăra trecută 
când a umblată la revidarea rațiuniloră comunale, a in
sistată cu destulă îndrăsnelă pe lângă celă mai veterană 
preotă română ca să se facă membru la „KulturegyleL1' 
și dupăce a primită dela acesta ună răspunsă demnă 
de ună bărbată încărunțită în lupta cu esterminatorii de 
naționalități: „că nu voască a-ml păta caracterulă na
țională acum la adânci belrânețe," a rămasă opărită, 
ca și după pertractarea amintită mai susă, mai rgmâ- 
nându-i spre consultare cugetulă de a-șl răsbuna ,,la 
ocasiune.“

In fața acestoră abusurl, cu toții ar trebui să-i a- 
dresămă ună puternică ,Quo usque tandem abutere do
mine Korosi pacientia nostra."

Să lăsămă la o parte egoismulă. Guragiu și băr
băția, s’avemă solidaritate și statornicia în apărarea in- 
tereseloră juste și onorei scumpei nostre națiuni, și atunci 
vomă fi cu toții respectați și tratați omenesce de duș
manii noștri. _________

Valea Bistriței, 10 Augustă 1886.

(O representațiune teatrală de diletanți. Decorarea 
proto-notariului Pânczâl — Năsdrăvăniă ungurăscă.)

Onorate d-le Redactoră! La 1 Augustă st. n. a. c. 
inteligența română borgovână a arangiată în localitățile 
șcălei normale din Borgo-Prundă o representațiune tea
trală de diletanți urmată de o petrecere de jocă. Piesele 
ce s’au esecutată cu amintita ocasiune au fostă: 1) 
»Șoldană Vitâzulă" cântecelă comică de V. Alexandri, 
jucată de d-lă I. Dologa. 2) «Cârlanii" vodevilă în ună 
actă de C. Nugruzzi; personele:

Leonescu, fecioră de boieră, d-nulă Eliseu Dană; 
Mironă, Terente, țărani, d-nii Simeonă Pahone și Georgiu 
Ghiță; Domnica, nevasta lui Mironă, d-șora Lucreția 
Vrășmașă; Vochița, nevasta lui Terente, d-șora Iosefina 
Buta. In genere luândă representațiunea pieseloră a suc- 
cesă fârte bine, onăre d-ș6reloră și d-niloră diletanți, 
cari prin interpretarea bine nimerită a roleloră d-loră 
au sciută să încânte atâtă de multă numerosulă publică 
ce era de față. In specială însă d-șdrele Lucreția Vraș- 
mașiu și Iosefina Buta prin farmeculă înfățișărei d-loră. 
prin eleganța costumeloră naționale și îndemânarea jo
cului de scenă — deși numai începătăre pre acestă 
terenă — întru atâta a sciută fermeca pe auditori, $în- 
câtă le-ar fi totă ascultată. Dâr și on. publică de față 
nu le-a^rămasă nerecunos:.ătoră, căci aplausele și stri
gările de »ura< și „să trăiâscă" era să nu mai înceteze.

După sfîrșitulă «representațiunei teatrale» a urmată 
danțulă, care cu vioiciunea înăscută Românașului în- 
cependu-se cu frumosa .Horă» s’a continuată cu Arde
leana" apoi cu .Romana» și s’a încheiată cu «Borgo- 
vâna» — S’au mai jucată și rotunde, precum și 4 

«Quadrille» de preste 60 de părechl. Costumele națio
nale au fostă representate binișoră, stimă gingașeloră 
d-ș6re, cari și-au ținută de fală de a parada cu densele. 
Ar fi fârte de dorită ca și pe viitoră la astfelă de oca- 
siuni să facă totă astfelă.

Nu a lipsită dela acestă petrecere nici costumulă 
națională bărbătescă, purtată fiindă de vre-o patru 
voinici tineri Românași. Iți rîdea inima și parcă mai 
uitai de năcasurile dileloră ce ne-au ajunsă, când vedeai 
înșirându-se în frumdsele nostre danțurl tineri costumați 
cu fetițe costumate.

Din frumâsa cunună de d-șore și dame ce au luată 
parte la acestă petrecere, amintescă pe d-șorele: Lu
creția Vrășmașiu, Iosefina Buta, Pascu, Veronica Popă, 
Veturia și Constanța Flămându în costume naționale. In 
toalete de petrecere: d-șârele Fiorica Dană, Flămândă ș. a. 
Dintre d-ne: d-na Cată din Tîrgulă-Mureșului, Raveca 
Monda, d-na Vintilă, Ușieri, Onea, Beșa Candale, Sân- 
joană, Strîmbu, Pavelă, apoi d-nele Șuță și Pahone cos
tumate ș. a. ș. a.

Petrecerea s’a încheiată pe la orele 5 diminâța.
*

Pe diua de 4 a. 1. c. s’a fostă conchemată o Con- 
gregațiune estraordinară a comitatului întrunită Bistrița- 
Năsăudă. Și adecă representanții Comitatensi — puțini 
câți au venită — au fostă întruniți într’acestă d> în 
Bistriță cu scopă ca să asiste la decorarea adjutantului 
pașallei »Bânffy„ a protonotariului »Pânczel" importată 
din Comitatulă de mustră aici la Bistriță. Că, cari suntă 
marile merite pentru cari .Pânczel" a fostă decorată, 
numai Tisza, Banffy și densulă pdte ar sci a vi le înșira. 
Noi însă, cești cari nu putemă străbate în misteriele 
ocârmuitoriloră, fără judecămă lucrurile după faptele ce 
le vedemă și suferimă, fără mustrare de consciintă și 
fără frică că greșimă putemă dioel Că decorația ce lui 
«Pânczâl» in dLua de 4 1. c. i s’a aninată pe peptă, nu 
are de a mulțumi altoră merite, dăcă nu zelului ce în 
calitatea sa de funcționară l’a dovedită întru persecutarea 
și amărîrea Românului...

*
Eu prea credă că puține state — ce le place de 

a să gera de civilisate — se voră fi aflândă în lume în 
cari să se pdtă întâmpla lucruri, de cari să întâmplă 
pre la noi. Ascultați numai și vă mirați!... Comunita
tea bisericescă gr cat. din Borgo-Bistrița, voesce a-șî 
repara biserica. Consistoriulă episcopescă din Gherla 
ca să potă aproba repararea bisericei din fondulă ei, 
cere ună proiectă de spese făcută de ună pricepătoră 
de lucru.

Pricepători de lucru nefi'indă în comună, preotulă 
gr. cat. locală se adreseză cu o scrisâre compusă în 
limba română și cere dela protoinginerulă comitatensă, 
d-lă «Kovacs», ca să permită — lucru firescă pe plată 
— unui ingineră din centru să vină pănă la B. Bis
triță și să facă cerutulă proiectă. Dâr ce credeți, ore 
ce a făcută d lă „Kovacs» ?!... Nu numai că nu a lă
sată pe vre-ună ingineriă din centru să mărgă în amin
tita comună, ci simplamente rugarea preotului din B. 
Bistrița i-a respins-o cu observarea: Că nu să pdte pri
mi, deârece nu e scrisă in limba statului.

Etă dâr erăși ună modelă de dragoste ungurăscă 
cătră limba românescă și cu tote acestea noi totuși dor- 
mimă somnulă peșcelui. Avisă celoră ce au urechi de 
audită! —borgovanulă—

Direcțiunea executivă a căiloru ferate de stătu din 
Glușiu ne trimite spre publicare următorele: «Intrândă 
în vieță cu începere dela 1. Augustă n. noua organisare 
a direcțiunii căiloră ferate de stată, s’au luată disposi- 
țiunl ca orice felă de desdăunare seu rebonificare pen
tru pagubele pricinuite prin stricarea, pierderea său în- 
târdierea mărfuriloră, bagageloră, animaleloră său altoră 
obiecte date pentru transportare pe calea ferată, precum 
și taxele plătite din greșâlă preste tarifele stabilite, se 
voră plăti atâtă la transporturi interne câtă și la trans
porturi în străinătate de cătră direcțiunile executive în 
interiorulă cercului loră de activitate. Direcțiunile exe
cutive s’au instituită la a) Budapeșta, b) Agramă, c) 
Clușiu, d) Aradă, e) Szabadka. Reclamările se potă face 
s’au la direcțiunea executivă, în ală cărei cercă se află 
expeditorulă, său la aceea, de care se ține stațiunea, pen
tru care a fostă menită transportulă. Pentru portulă 
Fiume, existândă o direcțiune separată, reclamările pri- 
vitore la acestă portă se voră face acolo. Recursurile 
contra hotărîriloră direcțiuniloră numite au să se trimătă 
direcțiunii centrale din Budapesta, dăr pe calea direcțiu
niloră executive, care pentru o mai grabnică resolvare 
le va trimite împreună cu actele loră proprii la direcți
unea centrală.

Ultime soiri.
Parisu, 12 Augustă. „Le Temps“ crede, 

că scopulă întrevederei dela Gastein este de a 
lua măsuri de siguranță față cu Rusia și de a 
căuta să formeze o ligă în care ar intra Austria, 
Germania, Italia și Anglia pentru manținerea 
„statului quo“ în țările din Balcani și de a basa 
viitorulă peninsulei pe desvoltarea regulată a mi- 
ciloru state crescine.

Viena, 12 Augustă. — Se acredităză se., 
că d. Giers ar merge la 19 Augustă să visite.. 
la Gastein pe prințulă de Bismark.

Londra, 12 Augustă. — Se comunică din 
St. Petersburgă diarului „Standard“, că pressa 
rusdscă recunosce, că după întrevederea dela Gas
tein triplă alianța e înlocuită prin alianța austro- 
germană.

Munchen, 12 Augustă. — Consiliată muni
cipală din Munchen, fiindă invitată să participe la 
jubileulă librăriei orașului Bucla, a refusată acestă 
invitație din causa tratamentului la care suntă su- 
puși Germanii în Ungaria.

DIVERSE.
Vieță lungă. — Ună diară din Bale, »Allgemeine 

Schwizer Zeitung", povestesce că Ia 28 Iulie a murită 
într’o vilă aprope de Saint-Gincolphe o femeeă în etate 
de 126 ani, d-na Richard, născută Dietrih, din Bale, 
unde s’a născută in 1860. In 1782, ea se căsători cu 
ună Sarasin și în 1786 cu ună Dubois din Auvernier. 
Acesta fugi în Spania în 1790, și dânsa se căsători pen
tru a treia oră cu ună Richard care fu omorîtă în 1798 
în lupta dela Grauholz, aprdpe de Berna. Pănă la vârsta 
de 109 ani, defuncta citea fără ochelari; în cursulă ce
loră din urmă dece ani ai lungei sale vieți, ea nu eși 
dintr’o stare de somnulență caracteristică.

* * *
Universitățile germane. — După o statistică făcută 

acum de curând, numărulă studențiloră trecuți în matri- 
culele celoră 21 Universități germane se urcă la cifra 
de 28,021, și anume: 1. Berlinulă, 4,434; 2. Lipsea, 
3,060; 3. Munich, 3,035; 4. Hal, 1,518; 5. Breslau, 
1,425; 6. Tubing, 1,403; 7. Wuzburg, 1,369; 8. Fri- 
burg, 1,319: 9. Bon, 1,293; 10. Goetting, 1,076; 11. 
Heidelberg, 1.036; 12. Gaifswald, 1,016; 13 Marburg, 
938; 14. Erlangen, 909; 15. Koenigsberg, 871; 16. 
Strassburg, 856; 17. lena, 650; 18. Kiel, 542; 19. Gie- 
sen, 513; 20. Rostock, 313. Crescerea numărului stu
dențiloră este fârte mare în anii din urmă. In 1880, 
cifra loră se urca la 20,988, și astăzi, este 28,021. Nu
mărulă studențiloră a crescută mai multă în facultățile 
de litere, de teologia și de medicină, astfelă după cum 
reiese din tabloulă următoră: teologi protestanți, 2,315, 
în 1880, și 4,683 în 1886; teologi catolici, 638 în 1880 
și 1197 în 1886; studenți în medicină, 4,18 în 1880 și 
8.308 în 1886. Numărulă studențiloră in dreptă a des
crescută din 5,201 în 1880, numărulă a decrescută la 
5,914 în 1886. In facultatea de litere numărulă stu
dențiloră a crescută ce 103, adică din 8816 în 1880, 
s’a făcută 8,919 în 1856.

* * *
Ună irlandesu fericită. — Suntă Irlandesii cu a- 

devărată fericiți. Intre alții, putemă cita pe așa numi- 
tulă Robertă I. Creighton. Acestă norocită personagiu 
a servită cinci-spre-cjece ani în biurourile unui (țiară din 
Irlanda, pentru a face curse și a scrie bande de adresă. 
Dupăce a esercitată câtva timpă acâstă profesiune pu
țină distinsă, învăță tipografia, apoi din tipografiă trecu 
la gradulă de raporteră pentru ună ^fiarti din Belfastă 
și din Londonderry. Dâr ambițiunea lui nu era satis
făcută. După cât-va timpă, plecă în Austria, și se (țicâ, 
acum doi ani, că fundase la Anckland ună diară fârte 
răspândită, avândă titlulă de Southern Cross. Pănă aci 
lucrurile s’au p’etrecută nu se pote mai bine. Dâr Ro- 
bert Creighton trebuia să mârgă mai departe- Astfelă 
s’a primită seirî că Robertă Creighton de cât-va timpă 
locuesce în Honololu, capitala insuleloră Sandevichi și 
a fostă numită de Kala-Kawa regele acestui archipelagă, 
în postulă de ministru ală afaceriloră streine I! De aci 
înainte, Irlandesulă nostru, care era trimisă altă dată să 
aducă pahare cu bere pentru tipografia unui d'arh din 
Crină, va trata, ca putere cu putere, cu principele de 
Bismarck, cu d. de Giers, cu d. de Robilantă și cu Ior- 
dulă Iddesleigh!

Unii studentă de 106 ani. — Se scrie din Peking 
că ună literată din Szenchen, în etate de 106 ani, se 
presintă la esainenulă de doctorată. Elu era însoțită 
de soția sa și doi din fii lui, unulă în etate de 90 de 
ani și celălaltă de 80 de ani. Ceilalți candidați, cari 
arătau moșneagului totă felulă de dovedi de prevenințe 
și de respectă, îi dădeau titlulă de „bătrânulă măestru,» 
dâr elă insista ca să i cjică pură și simplu «camaradă.»

Descoperire arheolegică. — La fabrica de cărămidi din 
Racoșă lucrătorii săpândă la Iută, au dată de nisce ur
me de pâtră ce conținâu 6se omenesci. Afară de asta 
s’a descoperită ună mormântă mai mare, în care se â- 
flau scheletulă unui omă și ală unui cală împreună cu 
resturile unui echipamentă de călăreță. Se pare a fi 
mormântulă unui conducătoră de armată din timpulă 
emigrațiunei poporeloră. Obiectele aflate s’au dată mu- 
seului autropologică.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșiauu
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Ouranlu Ia bursa de Vieaa
din 7 Augustti st. n. 1886

Bursa de Buewrescă.

Rentă de aură 4°/0 . . . 108.45
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.25
Imprumutulii căilorii ferate 

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

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

vinii ung........................100.25
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................. 123 70

Gota oliciaiă dela 31 Iulie st. v. 1886.

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

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

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

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

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

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

Renta română (5%). . .
Renta rom. amort. (5°/0)

» convert. (6%)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7°/0) .

» ,, „ (5°/o) •
» » urban (7°/o) .

> (6%) •
> (5°/o) •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote austriace contra a

Discontulă ... » 7—10 °/o pe anii.

Cump. vend.

93Va 94—
98— 981/*
88V2 89—
33— 34—

1038/4 104—
87^4 88—

1008/4 101—
92— 921/4
83— 831/*

500 Lei 1025 1030
272 276
215 222

. . 13.70 13.90
îră. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 9 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vfind. 8.72
Argint, românesc................. 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orî..................... » 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.’/a

Nr. 745/1886.
a. f. sc. c. d. Escrirn ie comă

La sc6Ia fundațională elementară poporală de fetițe din Năsăudu 
e de ocupată unu postă provisoriu de învățătoră s6u învățătdre, pentru 
propunerea obiecteloră usitate la scdlele poporali elementari cu limba de 
propunere român^scă, cu care e împreunată salariulă an. de cinci sute fi. v. a.

Doritorii de a dobendi acelă postă au de a demonstra :
1. Că au absolvată cursulă preparandialu ordinarmite.
2. Că suntă în stare a propune obiectele după planulă minis

terială de învețământă și suntă în stare a propune obiectele în limba 
română, ca limbă de învățămentă.

3. Cu carte de boteză spre a documenta că în ce etate și de 
ce religiune suntă.

4. Cari se află în serviciu și cu atestatele de serviciu de pănă 
acum.

Suplicele provădute cu documente se voră substerne la comisi- 
unea administrătdre de fondurile scolastice centrali pănă în 24 Augustă 
1886 la 6 6re sdra căci mai târdiu nu se voră accepta.

Din ședința comisiunei administrătdre de fondurile scolastice cen
trali din districtulă:

Năsăudă, 14 Iuliu 1886.
Președintele: Secretarulă:

Ioanu Ciocanii. Ioacliimu Murcșianu.

cu

3
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I. SABADEAIU
s’a mutatu

prăvălia de încă țăminte și pălării
în casa veduvei I. Sotiru,

strada căldărariloru Nr. 485.
Noua prăvăliă s’a asortată bine cu totă felulă de î n c ă 1- 

țăminte pentru civili și militari, de cea mai solidă cua-
Țj litate și de moda cea mai nouă. Atrage totodată atențiunea On. 
Tî publică, că în noulă locală va vinde numai pentru ună câștigă 
T] fdrte modestă cu prețuri câtă să pdte de reduse și ef- 

tine pe bani gata, și se rdgă pentru încrederea Onor, publică, 
cu care l’a onorată și până acuma. 3—3

* *
%CANCELARIA NEGRBTIU

I 
t s e

I 
i e e e e s s e e e s f s s s n f e e e s a e e e 
I

în Gherla — Sz. Ujvâr — (Transilvania.)
DESCHIDE ABONAMENTE PE ANULtf 1886 LA:

„Amiculft Familiei.“ piară beletristică și enciclopedicu-literaru cu- ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a <|i a lunei în numeri 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanurî, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulă de abonamentu pe anulă întregii e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete df, bancă și în timbre poștale.

„Preotulft Românu.“ piară bisericescu, scolasticii și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23/4—3Vi cdle; și va publica articuli din sfera 
tuturorfl sciințeloru teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulă de abonamentu pe anulă 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 potd procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostrâ.
—= Colectanții primesc ii gratis alii patrulea exemplar ii. =—

Totu acolo au apărutu și se află de vândare:
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 economiă, industria, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianți. Prețulă 50 cr.

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

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere, 
învederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura III. 30 cr. 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- 
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- 1 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte, după Euri- 1 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. 1

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. 1

Puterea amorului Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinară. Prețuia 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 scălele poporale de T. Roșiu. 
Ed. II. Prețulă 30 cr.

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

Probitatea în copilăria. 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.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca cu puii el de 
aură. Studiu archiologică, de Dionisiu O. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scălă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora. «• 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acestă opă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiunî a plăpândei generațiunl a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumăsă și tare plăcută ochiului. In modesta năstră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scăleloră năstre în mă-1 trimisă franco e 10 cr ; 
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu i exemplare 5 fl. v. a.

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
desvoltată multă zelti 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 limbei române pentru sc6- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
fesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

Manuală de sfupăritij, de toană Costinu. Cu 36 
figuri explicative, Prețujă cu porto francată 70 cr.

Cele mai ieftine oărți de rugăciuni:
Miculu Mărgăritar^ sufletescii. Cărticică de ru

găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlar! de.ambe sexele. Cu aprobarea jnris- 
dicțiunii sup. bisericesc!. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 fl., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurate 10 fl., legate 
17 fl., legate în pânză 22 fl.

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

Visulu pră sântei vergure Maria, a Născătorei de- 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumăse. 
Cu mai multe icăne frumăse. Prețulă unui exemplară 

50 exemplare 3 fl.; 100

s

5—20
Totă acolo să plătescă cu prețuri urcate acțiile dela „Albina" și „Furilica" și cu prețurile originale acțiile dela 

„Ardeleana," „Mureșiana," "Timișana" și „Economulu."

Tipografia ALEXI, Brașovă.


