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Brașovu, 16 Augusta 1886.
D-lu de G-iers nu s’a dușii nici la K’ssin- 

gen, nici la Gastein spre a se întâlni, după cum 
se elicea că are de gândii, cu principele de 
Bismarck, s’a dușii însă cancelarulti germanu la 
Franzensbad ca să visiteze pe d-lu de Giers.

Giers a foștii la Bismarck, de ce să nu 
mârgă și acesta odată la Giers ?

In adevăru faptulu din vorbă n’ar trebui 
să surprindă pe nimeni, dâr în timpuri atâtii de 
agitate ca cele de adl, în fața revoluțiunei bul
gare și în ajunulu unorfl. mari întâmplări, ce le 
astăptă fiecare instinctivii, lumea politică află o 
mare deosebire în împrejurarea că de astădață 
principele Bismarck sâmte trebuința a se întâlni 
cu ministrulu de esterne alu Rusiei.

In ajunulă isbucnirei revoluțiunei bulgare 
contra prințului Alexandru, presa rusăscă se plân
gea amarii de urmările funeste ce le-ar avă pen
tru Rusia tripla alianță și organulu diplomației 
rusesc! din Bruxela 4’cea ca d-lu de Giers nu 
mai avea ce căuta „în strălucita întrunire a di- 
plomațiloră, cari gravitâză în jurulu cancelarului 
germanu “.

Rușii pretindă în gura mare, ca guvernulă 
Tarului să se străduiască a-șl recăpăta libertatea 
acțiunei sale în Orientu. P6te că spre a da 6re- 
care satisfacere opiniunei publice rusesc!, princi
pele Bismarck s’a decisă să visiteze elă însuși 
pe d-lă de Giers. Acum celă puțină nu mai pdte 
fi vorba de-o „gravitare44 a d-lui Giers împreju- 
rulă cancelarului germană și diarele rusesc! potă 
fi mulțumite cu atențiunea de care se bucură elă 
din partea colegului său.

Călătoria d-lui de Bismarck la Franzensbad, 
adusă în legătură cu enunciațiunile presei ofi- 
cidse germane asupra revoluțiunei bulgare, mai 
denotă afară de acăsta dorința lui de a merge 
în înțelegere cu Rusia. Deja se manifestă în 
opiniunea publică germană o reacțiune în contra 
acestei direcțiuni a politicei esteridre bismarkiane 
și ună orga ă de frunte din Berlină „Germania41 
esprimă chiar temerea, că politica cancelarului 
imperiului germană ar fi ajunsă ărăși la ună 
„puncta de întorcerc“, căci favorisândă planurile 
Rusiei, Bismarck ar contribui la combaterea in- 
fluinței austriace în Orientă și la slăbirea alian
ței Germaniei cu Austro-Ungaria.

Este ună momentă de cea mai mare serio- 
sitate în care s’au întâlnită cancelarii mareloră 
imperii. Prevederile ndstre, că Rusia vrea să se 
folosdscă de desbinările din Bulgaria spre a in
terveni cu forță armată, pară a se împlini. 
„Times“ din Londra (lice, ca desfășurarea eve- 
nimenteloră în Bulgaria aduce totă mai aprdpe 
pericululă pentru pacea europănă. Rusia pare 
a fi avută intențiunea — adauge numita f6iă — 
de-a provoca ună resboiu civilă în Bulgaria, 
spre a câștiga ună pretecstu pentru propria ei 
intervențiune.

ț)iarele „Novosti44 și „Petersburgskija Vje- 
domosti 44 44 au și începută a cere categorică in- 
tervențiunea Rusiei în Bulgaria, accentuândă, 
că acolo este anarchiă și că numai intervenindă 
guvernulă rusescă se pdte evita răslățirea miș- 
cărei revoluțiunare asupra întregei peninsule 
balcanice.

Planulă Rusiei este deocamdată, în sensulă 
sciriloră din urmă, de-a trimite în Bulgaria co
misari rusesc!, cari să caute a liniști poporați- 
unea bulgară și a restabili ordinea, se înțelege 
după dorința Țarului. Acâsta ar fi începutulă 
marei acțiuni, o întervenire diplomatică, căreia 
îi va urma aprdpe cu necesitate ocupațiunea 
militară.

Soirile ce ni-au sosită erl și alaltaeri din 
Bulgaria descriu starea lucruriloră de acolo în- 
tr’o lumină cu totulă favorabilă partidei prințu
lui Alexandru.

Despre persdna prințului Alexandru se con
stată acum că se află pe drumă în Germania. 
In Lemberg Polonii s’au folosită de ocasiune 
spre a-i face ună mare couductă e torțe, văr- 
sându-șl astfelă puțină năcazulă ce-lă au asupra 
Rușilor fl.

Pănă când se va lămuri complectă situa- 
țiunea în Bulgaria, trebue primite cu reservă 
tdt.e soirile ce pară esagerate, fiă pentru său în 
contra prințului. Nu putemă însă să nu accen- 
tuămă, că tocmai curentulă favorabilă prințului 
Alexandru face ca situațiunea să fiă și mai 
gravă, dedrece, după tdte semnele, Rusia nu va 
suferi odată cu capulă să se reîntdrcă prințulă 
pe tronă și astfelă să fiă influința rusdscă în 
Bulgaria pentru multă timpă totală nimicită. 
Putemă să ne așteptămă dâr cu dreptă la mari 
evenimente.

Evenimentele (lin Bulgaria.
Cetimă în „Epoca de Joi:
— Cea mai mare parte din agenții diplomatici ai 

Bulgariei, primindă ordinele guvernului provisoriu revo
luțiunară, au răspunsă că nu recunoscă altă guvernă 
decâtă acelă ală prințului Alexandru. Se dice că și d. 
Nacevici, agentulă diplomatică din BucurescI, ar fi răs
punsă în acestă sensă.

— La Varna e rovoluțiă. Deputatulă radicală din 
localitate, secundată de cetățeni, a arestată pe caman- 
danții militari ruso fii. și pe dirigintele poștei. Orașulă 
este în stăpânirea partisaniloră prințului Alexandru.

— Mai mulțî tineri și ămenii culțî ai Bulgariei 
suntă hotărîțl a nu lăsa Bulgaria sub conducerea câtorva 
generali ruși. Să crede în victoria prințului Alexandru, 
decă armatele ruse nu voră ocupa Bulgaria.

— Cea mai mare parte din soldații și ofițerii re- 
gimenteloră, ai căroră comandanți suntă ruso-fill, au 
deșertată și s’au înrolată în regimentele partisane ale 
Prințului.

— In casă când Rusia va secvestra pe prință, gu
vernulă provisoriu din Tirnova a hotărîtă a proclama 
de principe provisoriu, pănă la întorcerea principelui în 
Bulgaria, pe tatălă, seu pe fratele prințului Battenberg-

— Aflămă că din Tirnova a pornită spre Sofia 
armata rumeliotă, credinciăsă prințului Alexandru. Re
volta s’a întinsă în mai multe provincii ale Bulgariei.

Cetimă în „Voința Națională44:
— In Sofia domnesce linisce; ordinea a fostă res

tabilită. Soirea despre liberarea principelui Alexandru I 
a fostă primită cu mare bucuriă. Nu se pdte descrie en- 
tusiasmulă de care se allă cuprinsă populațiunea din Bul
garia și Rumelia, care asceptă cu mare nerăbdare re- 
întorcerea principelui. Se facă mari pregătiri pentru o 
primire strălucită a principelui. 0 deputațiă nurne- 
rdsă va pleca spre întâmpinarea Suveranului.

— Scirea despre o eventuală alegere de principe ală 
Bulgariei a principelui Caragheorgheovici a fostă primită 
forte rău. Poporulă bulgară nici nu s’a gândită la o 
asemenea alegere. In casulă când principele Alexandru 
n’ar voi să se reîntărcă, sorții cei mai mari pentru tro- 
nulă Bulgariei ’i are principele de Valdemar.

— In Kazanlâc a fostă ună mare meetingă. Pre
ședintele meetingului d. Papazoglu a telegrafiată împăra
tului Rusiei cerândă ertarea poporului bulgară de mo
dulă cum s’a purtată către Rusia principele Alexandru 
și rugându’lă să primescă din nou poporulă sub protec
ția sa.

Impăratulă ar fi răspunsă, că se va ocupa de feri
cirea Bulgariloră cu condițiă ca ei să facă iotă posibilulă 
pentru mănținerea ordinei; în acestă scopă ei voră fi aju
tați de bunele consilii ce li se voră da de guvernulă im
perială prin agenții săi.

— S’a ținută în Slivno ună mare meetingă la care 
au luată parte aprope 10,000 de persăne. Meetingulă a 
proclamată din nou pe principele Alexandru Domnitoră 
ală Bulgariei. 0 delegațiune va pleca pentru a’lă întâm
pina. Prirnarulă Slivnei, d. Hadjuravof și prefectulă Ra- 
dislavof au telegrafiată d lui Nacevici la Bucurescî rugân-

du-lă să comunice acăsta representanțiloră puteriloră din 
capitala României.

„Cetimă în „Românulă
In momentulă din urmă ni se comunică, că garni- 

sonele din Vidină și din celelalte orașe bulgare, cari n’au 
voită să recunăscă guvernulă revoluțiunară din Sofia, au 
și pornită asupra capitalei Bulgariei. Pretutindenea en- 
tusiasmulă poporului es-e mare pentru principele Alec- 
sandru.

— Din Rusciuck primimă următorea scire: Lucru
rile aici pară a fi luat ună caracteră cu totulă neaștep
tată ; curentulă s’a schimbată; partisanii principelui au 
începută fără târnă să-și manifeste pe față opiniuniie loră.

— Aflăm în modă positivă, că celă ce s’a pusă 
in capulă armatei și a resturnatu guvernulă revoluțiunară. 
din Sofia este maiorulă Panofă, comandantele șefă ală 
armatei.

Au sosită în BucurescI deputațiuni din mai multe 
orașe ale Bulgariei pentru a întâmpina pe principele Aleo- 
sandru și a’I esprima devotamentulă poporului bulgară.

— Se spune că la Șumla numărulă soldațiloră con
centrați este de 12,000. Se scie că aceștia au râmasă 
credincioși principelui Alexandru.

— Se crede că decă principele Alexandru ar fi 
împedecată să reintre în Bulgaria, la Târnova s’a ho
tărîtă a se alege tatălă principelui său fratele său, pănă 
ce elă va veni să și ia locuia.

— Adjutantulă principelui Alexandru, baronulă 
Riedesel, a sosită în Capitală din Hessen-Darmstadt, unde 
se află tatălă principelui Alexandru. Adjutantulă a ple
cată să’ntempine pe prințulă Alexandru.

— Mai mulți Bulgari au voită a organisa în Bu
curescI ună meetingă de protestare, dăr după rugămin- 
tele autoritățiloră ndstre au renunțată la aoestă proiectă.

Cetimă în „Epoca44 :
— Amă anunțată că principele George Karageor- 

gevici se află în capitală de mai multe c|ile. Ni se co
munică în ultimulă momentă că a sosită în BucurescI și 
fratele său, principele Petre KarageorgevicI, ginerele 
prințului Nikita ală Muntenegrului și cunoscutulă preten
dentă la tronulă Serbiei.

— Șcirea dată de noi despre concentrarea arma- 
teloră ruse în Basarabia să adevereșce. O personă so
sită din Galați ne spune că la Reni sosescă în fiăcare 
oră numerăse sotnii de Cazaci și Cerkezi.

Cehii și evenimentele bulgare.
Foile cehice se bucură că în Bulgaria a în

vinsă idea slavismului în contra politicei ger
mane. „Narodni Listy44 Țice între altele:

„Națiunea bulgară sa scăpată printr’o singură lo
vitură de prințulă ei, de Germanulă Battenberg, pentru 
că elă, ca și Milană în Serbia, a trădată de repețite ori 
causa slavă și sa nisuită în interesulă străiniloră, spre 
bucuria Anglesiloră, Germaniloră și Maghiariloră a sădi 
ierba veninăsă a ingratitudinei și a invidiei între Slavii 
de sudă și Rusia. Elă a voită să facă din Bulgaria o 
armă omoritâre în mâna inimicului în contra Slavis
mului, ună cuțită, care la timpulă dată îlă va înfige în 
gâtulă Rusiei....

Astăzi inimicii Slavismului nu voră mai pute să 
cjică ridîndă, că influința Rusiei în Balcani este înfrântă 
și că Bulgaria posede în Germania o eetățue în contra 
progresului ideei slavice pentru totă lumea slavă; acestă 
evenimentă frisemnă o răsbunare gloriăsă pentru ruși
nea suferită, o învingere a ideei slave, însâmnă gonirea 
prințului venetică ca să se scie odată că a cui este ori- 
entulă slavă.

„Politik44, organulă clubului cehică, cj.ice 
între altele:

>Este o cestiune cardinală a interesului de stată 
rusescă, ca în Sofia numai ună asemenea bărbată se 
guverneze, care posede încrederea necondiționată a Ța
rului. Rusia ar fi preparată domniei lui Alexandru ună 
sfirșită violentă, decă ar fi purtată ună răsboiu așa de 
mare ca celă dela Plevna, pentru tînărulă prință ar fi 
fostă cu multă mai bine, dâcă ar fi părăsită de bună 
jvOiă postulă, pe care nu-lă mai pută ține, der elă n’a
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făcut’o acesta, ci cu ajutorulQ elementelor^ inimice in
fluenței rusesci a voită sâ ridice fortificațiuni în oontra 
politicei rusesc!; prin acesta elfi a devenita cu totulă in
fidela misiunei sale originale.

Mai departe vorbesce „Politik“ de candida
tura prințului Karageorgevicî ca domnitorii ală 
Bulgariei și ^ice, că dâcă ar succede Rusiei de 
a-lu ridica pe tronu și Austria n’ar protesta, — 
acesta ar fi cela mai învederată semntl că re- 
lațiunile între Austria și Rusia s’au ameliorată.

SOIRILE DILEL
I. P. S. S. Metropolitulu-prîmată ală României

Caliîlicu Miolesou a încetată din vieță Joi sera la orele 
. Mitropolitul^ Calinică Mic le seu s’a născută 

în anulă 1822, Aprilie 16, în orășulă Suceava din Bu
covina, unde boerii Moldovei emigraseră în timpulă re- 
voluțiunei din 1821. Elă este fiu legitimă ală marelui 
logofâtă Scarlată Miclescu și ală soției acestuia Maria, 
născută Beldimană, amândoi descendent! din cele mai 
vechi familii boeresc! din Moldova. Râposatu'lă fu tunsă 
în schima monacală la 18 Iunie 1842 și în scurtă timpă 
fu înălțată treptată în tote gradele ierarchiei bisericei. 
In 1858 fu numită de guvernă locțiitoră de Episcopă în 
Eparchia de Hușă. In 1860 îșî dădu demisiunea, fiindcă 
unchiulă său Mitropolitulă Sofronie Milescu tu esiîată de 
fostulă Domnă Alexandru lonă Guza cu concursulă pri
mului ministru d. M. Gogălniceanu, din causă că Mitro
politul Sofronie se opunea la secularisarea averiloră mă ■ 
năstiresci. De atunci părintele Calinică se retrase în 
mănăstirea Slatina din județulă Suceava. Gu ocasiunea 
unirei Valachiei cu Moldova P. S. Sa Calinică, ca ge
rante ală ataceriloră Metropoliei din Iași, a luată parte 
activă la mișcarea ce să făcea în țeră pentru unire, așa 
că ’ș! atrase admirațiunea chiar și din partea comisari- 
loră puteriloră străine, cari veniseră în țeră să asculte 
și să ia actă de dorințele țării. Murindă unchiulă său 
Metropolitulă Moldovei Sofronie, părintele Calinică fu 
numită la 5 Maiă 1863 de guvernulă prințului Cuza 
locțiitoră de milropolită, la 1865 Maiă în 10 Motropo- 
lilă ală Moldovei și Sucevei, er la 31 Maiă 1875 Metro- 
polită Primată ală României. In acestă calitate a să
vârșită multe acte de independență a bisericei române 
și a înființată facultatea de teologiă.

—x—
Senioratulă evangel ică din comitatulă Neutra 

a ținută o adunare generală în Brezova, la 17 Augustă 
n. Și fiindcă orice adunare nemaghiară nu e pe placulă 
»patrioțiloră“, să Iăsămă pe >Egyetertes» să ne istorisăscă 
despre ea: „Intrâga câtă panslavistică din comitatulă Neu
tra apăruse la adunare; chiar și studenții, cari în anulă 
trecută au fostă eliminați din liceulă din Pojună pentru 
uneltiri panslaviste, erau de față; tinerii domni au fostă 
primiți cu mari ovațiuni. Inspectoră ală senioratului s’a 
alesă Pavelă Mudron. In discursulă său de Inaugurare 
declară Mudron, că elă, câtă timpă curge o picătură de 
sânge în vinele sale, va rămâne credinciosă bisericei e- 
vangelice slovace. S’a desbătută apoi asupra serbării ju
bileului superintendentului Geduly și a inspectorului dis
trictuală Szentivanyi și s’a esprimată, ca senioratulă să 
nu ia parte la aceste serbări, fiindcă jubilanții nu suntă 
demni de acesta, deorece în cursulă activității oficiului 
loră numai au apăsată pe evangelicii de naționalitate slo
vacă. Proiectulă pentru înființarea unui gimnasiu slavă 
în T. Sz. Marton s’a primită și bătrânulă Hurbană ’și-a 
esprimată speranța, că va trăi încă să vedă reînființân- 
du-se, deodată cu gimnasiulă slavă, și Matica slavă. S’a 
tractată apoi afacerea studențiloră relegați din liceulă din 
Presburg. Senioratulă Vșl-a esprimată desaprobarea și 
disprețulă față cu profesorii liceului ; mai departe s’a es
primată, ca să se lucreze pentru rehabilitarea acestoră 
studențl; în fine la propunerea lui Hurbană s’a hotărîtă 
ca acești studenți după terminarea studieloră să fiă aleși 
ca preoți său învățători în comunele slave și astfelă să 
fiă despăgubiți».

—x—
>N. P. Journal* află, că ministru-președinte Tisza 

a adresată, înainte d’a pleca la Ostende, o circulară con
fidențială fișpaniloră, prin care’i învită ca de cumva în 
adunările generale ale municipieloră se aduce în vorbă 
afacerea Ed el sheim-1an sk i să lucreze într’acolo, ca 
acăsta să nu se’ntemple, fir de se voră face propuneri, 
se facă ca adunările generale să nu ia resoluțiuni său 
adrese.

—x—
♦ Vocea Botoșaniloră“ ne aduce soirea, că guver

nulă austriacă, informându-se că Ovreii ce se pre
facă că emigrăză din Moldova se oprescă prin orașele, 
târgurile și t.ârgulețele din Bucovina și întreaga Galițiă, 
a dată ordină autoritățiloră sale dela lțcani să oprăscă 
trecerea în Austria a Ovreiloră din România. Deja, mai 
dilele trecute o sută de Ovrei au fostă opriți pe pero- 
nulă gărei lțcani.

— x—

Ni se scrie din Deșiu, că deunădile mergândă în- 
tr’o Duminecă acolo d-lă Dr. Petru Dulfă, profesoră în 
Bucurescî, inginerulă d. Iosefă Szekely, care a vădută pe 
soția d-lui Dulfu și pe soția d-lui Teodoră Mihali în cos
tume naționale române, a disă: „Măcară de-ar da Dum- 
nedeu să vină acelă timpă, ca să nu ne mai mirăină 
unulă de altuia, să ne putemă îmbrăca și arăta înaintea 
lumei ca ceea ce suntemă: Român! și Unguri, și să în- 
căpemă unulă de altuia ca națiuni culte». — Der atunci 
cum ară mai pută trece Jidovii de .patrioțl» ?

—x—
Bugetulă ministerului comună de resboiu 

pe anulă 1887 se va spori cu 100,000 fl. Numărulă co- 
loneliloră se va spori cu 35, ală loc. coloneii cu 93, ăr 
numărulă maioriloră se va micșora cu 128. Mai departe 
se va da soldațiloră sera mâncare caldă, pentru carescopă 
se va adauge în ordinariu suma necesară.

O petrecere de danță voră întocmi tinerii a- 
cademicî Români din Brașovă în 23 Augustă st. v., în 
folosulă Româniloră săraci din Scheiu, în sala hotelului 
♦ Nr. 1“, — Prețurile de intrare: pentru o personă 1 fl. 
v. a., pentru o familiă de 3 membri 2 fl., ăr de mai 
mulțl membri 3 fl., pentru galeriă aceleași prețuri. Toa
letă simplă. Costume naționale suntă de dorită câtă mai 
multe. Inceputulă la 8 bre săra. Bilete se află la li
brăria Nicolae I. Ciurcu și sera la casă.

—x—
♦ EHenzăk» spune, că ministrulă de comerță ală 

României Sturza va începe câtă mai curendă trădări 
pentru încheiarea unei convențiunî comereiele cu Austro- 
Ungaria. — D-lă Sturza ministru de comerțu? Bravo 
(jiaru 1

—x—
Despre orașulă Deva dice „Kolozs. Koz“, că elă 

este salvatorulă maghiarismului în comitatulă Hunedd- 
rei. „Vigurosa inteligență și nobilii lui proprietari suntă 
totă ațâța luptători ai »Kulturegylet‘-ului. Se bucură 
multă, că prin rădicarea unui hotelă pomposă acestă o- 
rașă și-a înmulțită încă cu unulă institutele sale cultu
rale, deorece acesta este și o biserică a teatrului ma
ghiară. — Câte speranțe zadarnice !

—x—
Gu multă mirare amintesce ună 4‘ară ungurescă 

din Glușiu despre ună nou ♦scandală', ce spune că 
s’ar fi întâmplată în Papa cu ocasiunea sârbătorirei dilei 
nascerei a regelui ungară. La banchetulă ce s’a dată 
în onorea acestei dile din partea ofîceriloră regimentului 
de honvedl, ce este staționată acolo, unulă din cei de 
față a toastată in onorea regelui ungară. La acâsta ună 
locotenentă, cu numele Forberger, se dice că ar fi răs
punsă prin aceea, că a poruncită musicei sâ cânte: 
>Gotterhalte“.

Sânt Ire (le biserică.
Checicheha ta, Augustă 1886.

On. d-le Redactoră! Vâ rogă dați-mî voiă, ca în 
colonele prețuitului diaru ce erdactațî sâ vorbescă ceva 
despre sânțirea unei nouă biserici românescl, ce s’a să
vârșită în diua de 8 Augustă a. c. în comuna Checi- 
chehata. -

Câtă forță de vieță se află în poporulă nostru și 
câtă este elă în stare sâ facă atunci când are voință 
spre acesta, ni-a arătat’o destulă de lămurită poporulă 
română din Checichehata, care deși nu este mai mare 
de 50—60 fumuri, și deși apăsată de Iote părțile de 
lipse și greutăți fără sâmenă, dâr prin o voință firmă a 
sciută sâ învingă tote greutățile și în scurtă vreme și a 
sciută edifica o biserică frumosă, modernă și cu gustă, 
în care poporulă credinciosă sâ’șî potă face în odihnă 
rugă dunile cătră Dumnedeu, dela care singură mai 
aștâptă ușurință și scăpare din aceste vremuri grele. 
Mica, dâr frumâsa bisericuță va li costată, credă eu, ca 
la vre-o 2000 fl. v. a. Nu e tocmai mare suma acesta, 
der în raportă cu miculă și impilatulă poporă din acă- 
ruia sudore s’a făcută, ea este colosală. Bravulă po
poră românescă din Checichehata a premersă cu ună 
esemplu vrednică de tbtă lauda.

Pe când esprimă însâ acestă recunoștință popo
rului româneștii de Checichehata, nu potă sâ trecă cu 
vederea pe zelosulă păstoră suflefescă, d. Ștefană Popă, 
care ca preotă ală locului de sigură a fostă factorulă 
celă mai puternică pentru rădicarea acestui sfântă locașă. 
Ondre lui!

In urma osteneleloră grele și a jertfeloră crunte 
urma o di de mare sârbătore pentru miculă, dâr vigu- 
rosulă poporă din Checichehata. Acesta era diua în- 
cororiărei opului sân, diua de 8 Augustă, în care s’a 
sâvîrșitu sânțirea bisericei.

In diminâța acestei dile mulțime mare de poporă 
începuse a curge spre Checichehata: bărbați, femei, 
bătrâni și tineri, toți în vestminte de sârbătâre și cu 
fețele pline de mulțămire sufletâscă, de-țl era mai mare 
dragulă a-i privi.

Serviciulă divină s’a săvârșită sub cerulă liberă, 
căci în biserică era cu neputință din causa înădușelei 
și căidurei celei mari. Sânțirea s’a făcută prin zelosulă 
protopopă ală Dergei, d. Ioană Hățeganu, asistată fiindă 
la altară încă de alțl 18 preoți venerabili din tractă și 
jură. Interesantă și vrednică de amintită a fostă pre
dica, plină de simță și încuragiare, pe care a rostit’o 
bine meritatulă d-nă protopopă Hățeganu. Predica d-sale

dela inimă a eșită și la inimă a străbătută ; lacrime de 
bucuriă a storsă, curagiu și mângâiere a vărsată în ini
ma iubitului său poporă. Nu mai pu\ină îmbucurătore 
fu pentru poporulă din Checichehata scirea împărtășită 
lui cu acesta ocașiune de susă cjisulă d. protopopă, că 
adecă prâ bunulă și supremulă loră părinte, Escelența 
Sa Dr. Vancea dela Blașiu, le-a dăruită nouei lorii bi
serici ună An temi să, pe care l’au primită cu strigăte 
de >Să trăiâscă Vlădica nostru!» De asemenea bine al
cătuită și cu multă plăcere fu ascultată și predica a 
doua, a domnului preotă Michailă Boroșiu.

In sfîrșită d. protop. Hățeganu întruni la o masă 
comună mulțimea inteligenței românescl ce era de față. 
Era forte frumosă și cu totulă neobicinuită de a vede 
prin aceste părți o așa frumdsă cunună românescă îm
pletită din ațâța domni, domne și domnișore. Mai vâr- 
tosă însâ eramă mândrii de aceea, că eramă ospeții po
porului, ai acestui bravă poporă română, care din pro- 
priulă seu ne-a tractată, ne-a ospătată cu a lui caracte
ristică ospitalitate. S’au roștită și toasturi frumdse, în
tru sănetatea Măiestății Sale Franciscă Iosifă, a Escelen- 
ției Sale Metiopolitului Vancea, a poporului ș. a.

Festivitatea s'a terminată cu jocă, care de ase
menea a fostă forte vială și a decursă în bună ordine. 
Avurămă în costumă națională pe d-șorele: Lucreția 
Cosrna din Juculă sup,, Eugenia Popă din Dergea, Amaîia 
Mezei și Vilma Șiandoră din Ciachi-Gârbou ș. a.

Nu potă sâ nu amintescă în fine, că frumosă pic
tură a acestei biserici fu făcută de ună tânâră română 
din Cubleșulă ungurescă, cu numele Ioană Tur cu. 
Aplicarea spre arta picturei a acestui tînără română 
este fârte mare. Elă este deja in stare a esecufa de- 
semnurî și picturi forte frumose, deși mai multă numai 
din indemnulă propriu fu inițiată în acesta artă, distin- 
gendu-se și storcândă lotdeuna admirațiunea conscola- 
riloră săi din scotele gimnasiale. N’ar strica, decă ună l 
tânără ca acesta ar fi ajutorată cu vre-ună stipendiu 
pentru a’șl pute continua studiulă său la scoli mai înalte 
de apecialitate. Ună 6spe

Convocare.
Reuniunea învățătorilor^ Români ort. râs. din dis- 

trictulă X. (Brașovă) ală archidiecesei transilvane își va 
ține adunarea sa generală la 9, 10 și 11 Seplemvre a. 
c. st. v. în opidulă Preșmeră. La acestă adunare să 
învită membrii Reuniunei a lua parte.

Programa:
Ședința 1. Marți în 9 Septemvre- a. m.: 1.) Parti

ciparea în corpore la serviciulă divină împreunată cu 
parastasă pentru membrii decedați ai Reuniunei ele. 2) 
Deschiderea ședinței prin presidiu. 3) Apelulă nominală. 
4. Raportulă generală alu Comitetului centrală despre ac
tivitatea sa în decursulă anului 1885/6.

Ședința a II. Marți în 9 Septemvre p. m.: 5)
Raportulă cassarului despre averea Reuniunei. 6) Ra- 
porlulă bibliotecarului. 7) Raportulă și rațiociniulă Co
mitetului centrală relativă la fâia sa „Scola și Familia.»
8) Alegerea comisiuniloră revâdătdre și de scontrare.
9) Disertațiune: „Critica limbei în manualele nâslre de 
scâlă» de membrulă 1. D. Petrașcu.

Ședința a III. Mercurl în 10 Septemvre a. m. :
10) Raportulă specială ală Comitetului centrală asupra 
temei pertractate în despărțâminte: .Disciplina în scolele 
poporale și mijlocele positive de a o susțină.»

Ședința a IV. Mercurl în 10 Septemvre p. m.: 11) 
Raportele comisiuniloră. 12) Stupăritulă ca obiectă a- 
parținătoră grădinei școlare 13) Statorirea bugetului 
pe anulă 1886/7. 14) Propuneri de sine slătătore.

Joi în 11 Septemvre a. m.: Excursiune în corpore 
la fabrica de hârtia din loră și la alte localități însem
nate dimprejură.

Din ședința Comitetului centrală ținută la Brasovă 
în 11 luliu 1886 v.

St. Iosifu, Nicolau Oancea,
președinte. secretarul.

Ultime scirl.
Bucurescî, 27 Augustă. Adl dimindță s’a o- 

iciatu în capela bulgară de aici unu „Te DeumA 
aentru liberarea prințului Alexandru. De față a 
rostă d. Nacevici, agentulu diplomatică alu Bul
gariei cu întregu personalulu agenței și colonia 
bulgară din Bucurescî.

Bucurescî, 27 Augustă. — „Voinței Națio
nale “ i se telegrafiază din lțcani că principele 
Alexandru n’a eșită încă din Rusia. Aceiași fdiă 
orimesce însă din Lemberg scirea, că prințulă 
Bulgariei ar fi sosită ac)i acolo. Se <|ice că prin- 
șulă Alexandru, deși a fostă amenințată cu re- 
volverulu, n’a voitu se subsemneze actidu de abdi
care.

Sofia, 14 Augustă. Trupele princiare au 
intrată în Sofia; mare entusiasmă. S’au luată 
cele mai întinse măsuri pentru mănținerea ordi- 
nei. Agenții puteriloră străine aprobă. în to
tulă măsurile luate în acestă scopă de d. Cara- 
veloff.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a ->Gaz. Trans.«J

SOFIA, 24 Augustă (săra). — In fața pro- 
;estăriloru provinciei, s’a retrasă guvernulă pro- 
visoriu și s’a formată o regență, după cum este 
jrevădută în constituțiâ, compusă din Karavelov,
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Nicifiorov și Stambulov. Regența va numi cabi- 
netnlu. Armata s’a unit,ti cu partida regenței.

SOFIA, 25 Augustu. — Dupăce guver- 
nuli’i provisoriu a demisionată, a formatu Kara- 
velov, împreună cu Stambulov și Nikiforov ca 
regenți, ministerială în modulu următorii: Stoi- 
lov esterne, Radoslavov interne, Gheșov finanțe, 
Oroșakov justiția, Panov r&sboiu, lovanciov in
strucțiune publică. Proclamația ce a adresat’o 
Karavelov cu acostă ocasiune cătră poporu dice: 
Față cu evenimentele din urmă, cari .au adusă 
țâra într’o nesiguranță periculdsă și spre a smulge 
patria din înfundătura în care a fostu aruncată 
am luatu în mână frânele administrației țârei, 
contându la sprijinulu și încrederea poporului 
bulgarii și am formatu sub presidiulu meu gu- 
vernulu susu numită. In țâră domnesce deplină 
linisce.

SOFIA, 26 Augustu. — Ministrulu de es
terne a adresatu cătră agenții diplomatici urmă- 
tdrea circulară: In urma retragerei maiorului 
Gruev și a demisiunei guvernului provisoriu și 
spre a asigura pacea și liniștea țârei s’a formatu 
acestu guvernă. Aducendu-vâ la cunoscință acestu 
faptă, în numele guvernului nou înființată, vâ 
rogă cu insistență de a ne oferi bunele vdstre 
servicii pe lângă guvernele d-v6stră, pentru ca 
aceste sâ recunâscă guvernulă nou formatu. A 
vemă firma speranță, că marele puteri, cari au 
datu atâtea dovedi ale bunăvoinței loră pentru 
Bulgaria, nu ne voră retrage, în împrejurările 
grele în care se află țâra, sprijinulu și ajutorulă 
loră.

BUCURESCÎ, 26 Augustă (mâdă-nâpte). — 
Mareșalulă curții princiare bulgare a plecată 
tocmai acum înaintea prințului, despre care se 
anunță, că a pornită dela Reni într’o direcțiune, 
însâ necunoscută. Mareșalulă se dice că ar avâ 
misiunea de a provoca pe .principe, ca neamâ
nată sâ se întârcă peste România, unde îlă va 
întâmpina deputațiunea bulgară, în Bulgaria.

INGENHEIM, 27 Augustă. — Prințulă 
Alexandru alu Bulgariei a dată de scire tatălui 
sâu care sâ află în Ingenheim , că călâtoresce spre 
Breslau și va așepta acolo soiri nouâ,

LONDRA, 27 Augustă — (Camera comu- 
neloră) Secretarulă de stată Fergusson împărtă- 
șesce camerei, vorbindă despre evenimentele din 
Sofia, că Caravelov, refusândă d’a lua parte la 
conjurațiunea contra prințului Alexandru, stă a- 
cuma în fruntea noului guvernă. Conjurații au 
fostă arestați. Prințulă Alexandru, care a de
barcată în tâtă libertatea, avea de gându sâ ple
ce la Darmstadt, fiindu’i pe atunci evenimentele 
din urmă încă necunoscute. Tatălă prințului a 
fostă rugată pe cale telegrafică de a readuce pe 
prințulă în Bulgaria.

PETERSBURGtJ, 27 Augustă. — După 
cum spune „Grajdanin,“ este vorba d’a se trimite 
în Bulgaria generalulă Dolgorucki, împreună cu nu
meroși oficeri ruși, Ca comandanții superioră alu 
armatei bulgare se elice că ar fi destinată adjutan- 
tulă generalii alu Țarului, Stolypin.

VIENA, 26 Augustă — țliarulu „Frem- 
denblatt" publică unu comunicată prin care 
respinge insinuațiunile, că cabinetele mariloră 
puteri ce represintă înainte de tâte principiile 
monarchice și conservatâre, ar fi avută cunos
cință de conjurațiunea făcută contra prințului 
Bulgariei.

FRANZENSBAD, 26 Augustă, 3 âre. — 
Prințulă de Bismarck a sosită cu familia. Elu 
a fostă primită la gară de familia d-lui Giers 
și de ună numerosu publică. D. Giers se du
sese, spre a-lă întâmpina, pănă la Eger. —• D. 
de Bismarck a prândită la d. de Giers. După 
prăndă cei doi âmeni de stată au stată câtva 
timpă în balconă; convorbirea loră părea forte 
animată. La 7 âre d. de Bismarck s’a întorsă 
la liotelulă sâu. Publiculă l’a salutată în tre
cere cu multă simpatiă.

ST.-PETERSBURG, 26 Augustă. — îndată 
ce Țarulu a fostă informată despre sosirea prin
țului Alexandru pe teritorulu rusescă, a dată 
ordină sâ lase pe prinții să-și continue călătoria 
în ori-ce direcțiune va voi.

LONDRA, 27 Augustă. — Se comunică 
din Viena cătră „Times“, că cercurile politice 
din St. Petersburg decdară cu neputință restaura
rea prințului Alexandru a cărui întorcere în Bul- 
garia ar fi umilirea politicei rusescl.

LEMBERGtl, 28 Augustă. — Prințulă
Alexandru ală Bulgariei a sosită erî aci. La 
gară a fostă așteptată de adjutantulă său Rie- 
desel, de confesorulă sâu Koch și entusiastică 
salutată de publiculă ce era adunată în mare 

numără. In onârea prințului s’a făcută eri sâra 
ună conductă cu fia ele, numerose case au fiostă 
iluminate. După disposițiunile de pănă acum, 
prințulă plâcă a(l* prin Breslau la Darmstadt.

VIENA, 28 Augustă. — Depeșa-cerculară 
a ministrului de esterne rusă Giers, privitâre la 
Bulgaria și publicată de „Neues Wiener Tag- 
blatt“, este apocrifă.

Mulțumită publică.
Blașiu, Augustă 1886. 

(Urmare).
Lista Nr. 7. Colectante: M. 0. D. Ștefană Câm- 

pianu, protopopă în Elisabetopole 1 fl. Aureliu Lazară, 
jude reg. 1. fl., Nicolau Lichirie, preotă în Copșa mare 
1 fl., Zacharia Pușcariu, caneelistă ia tribunală 50 cr. 
Suma 3-50 fl.

Lista Nr. 22. Colectante: M. 0. D. Alesandru Au- 
gură, preotă în Teaca 2 fl., Domna Emma Dumbrava 1 fl., 
Demetriu Babaleu 1 fl., Mihailă Zăvuiană 1 il. Cineva 
50 cr., Minerva Viteză 1 fl., Cineva 50 cr., Basiliu Brăt- 
făleană în Pintică 2’30 fl. Suma 9.30 fl.

Lista Nr. 26. Celectante: M. O. D. Iustiniană Mol- 
dovană, prolopopă gr. cat în Orăștiă 1 fl., Dr Erdelyi 
medică 1 fl., N. Popoviciu, prolopopă gr. or. 1 fl., lână 
Lăzăroiă, comerciante 1 fl., Avramă Georgiu, amploiată 
50 cr., Dr. Popă Sam.; 1 fl., Georghiu Baciu, comerci 
ante 1 fl., Alesandru Nemeșă jude reg. 1 fl. Dr. Tincu, 
advocată 1 fl., Dr. Ioană Mihu, advocată 1 fl., losifă 
de Orbonașă s. pretore în Algyâgy 1 fl. Suma 10 fl.

Lista Nr. 39. Colectante: Spect. D. Dumitru Cris- 
tianu, locotenente în Turnu-Măgurele 2 fl.. N. Codrescu, 
funcțiunariu 2 fl., P. Crăinicânu, advocată 2 fl., P. Buh- 
ler, comerciante 1 fl., Heroclie, agricultoră 1 fl., G. A. 
Parmutzie, comerciante 2 fl., G. Baroți, comerciante 1 fl., 
P. Iacovă, comerciante 1 fl., N. Mihnilidi, comerciante 
1 fl Suma 13 fl.

Lista Nr. 52. Colectante: P. 0. D. Beniamină 
Popă, protopopă gr. cat. în Uiâra 2 fl., Ștefană Chirilă, 
sub-pretore 2 fl., Orecine 40 cr., Șiofronu Pădurenă lfl. 
Ioană Arieșiană, vigilatoru 1 fl., Nicolae Vedeană 1 
zwanză. Suma 6 fl. 40 cr. și ună zwanză.

Lista Nr. 23. Colectante: P. 0, D. Vasiliu Hossu, 
protopopă în M. Vâsârhely 2 fl. 15 cr., Vasiliu Saltele- 
chi, preotă în Bardoșiu 1 11., Nicolau Lâslo 1 fl., Ser- 
viască Popoviciă, jude la tablă 1 fl., Ioană Mezei, jude 
la tablă 1 fl., A. Francu 1 fl., A. Stoica 1 fl., Dănilă 
Fogarași, jude de tribunală 1 fl., Aronă Mateiă, preotă 
1 fl. Suma 10 fl. 15.

Lista Nr. 50. Colectante: P. 0. D. Nicolau So- 
lomonă, protopopă în M. Ludoșiu 1 fl., Vasiliu Moga, 
pretore 1 fl., Alex. Vodă preotă in Vaideiu 1 fl. Suma 3 fl.

(Va urma.)

DIVERSA.
Necrologu. — Iohanna Streulia n. Gross, soția 

sublocotenentului poliției de aci, după grea suferință șl’a 
dată suflelulă în mânile Creatorului, în etate de 30 de 
anî, în 24 Augustă n. înmormântarea s’a făcută Joi în 
26 Augustă, în cimiterulă evangelică.

Fiăi țărîna ușâră!
Procesulu de despărțeniă alu prințesei Gorceacoff. 

— Se scrie din Constantinopolă : Fasa în care a ajunsă 
proeesulă de despărțeniă intentată de prințesa Gorceacoff, 
născută Sturza, soțului ei, ocupă atenția publică din 
Stambulă. Prințesa s’a adresată atâtă la Sf. Sinodă 
din Petersburg câtă și la Sf. Sinodă ală bisericei auto
cefale române căreia aparține, ca să pronunțe divorțulă. 
Amândouă sinâdele însă au respinsă de repețite ori 
cererea prințesei, negăsindă suficiente motivele invo
cate. Advocații prințesei s’au adresată atunci la bise
rica mamă din Constantinopolă; cu tâte că fanarulă 
nare nici o competință în acâstă afacere, elă s’a ocupată 
totuși de dânsa și respinse și elă cererea prințesei după 
cea d’întâl cercetare. Spre mare mirare a tuturoră, elă 
găsi totuși la o a doua examinare a afacerei, ună ar
ticula în hotăririle conciliului din Tridetă, pe basa că
ruia pronunță divorțulă , admițândă cererea prințesei 
Gorceacoff. Acâstă sentință a sinodului a provocată 
mare indignațiă în populația ortodoxă; se obiectâză că 
mai întâiu sinodulă din Constantinopolă nu e compe
tentă în acestă afacere, că sentința din punctă de ve
dere bisericescă e cu totulă neîntemeiată, și se vorbesce 
în gura mare că descoperirea articulului pe basa căruia 
s’a pronunțată divorțulă s’a făcută în urma unoră da
ruri prețiâse primite de membrii sinodului dela prințesa. 
De altfelă afacerea nu e încă terminată, pentrucă sino
dulă rusescă a adresată patriarchului ecumenică o notă 
prin care cere explicații asupra faptului, că sinodulă or
todox din Constantinopolă a pronunțată o sentință în 
o cestiune, în care elă e necompetent.ă, după tâte dis
posițiunile canonice ale bisericei ortodoxe. Lumea aci 
e forte curiosă să vatjă dacă sinodulă ortodoxă va pute 
să iâsă din încurcătură fără ca prestigiulă lui să sufere.

Unu țeranu fură dela vulpe! — Ună țărână din 
districtulă Dâmbovița, — serie .Vocea Brăilei", — a 
prinsă luna trecută ună puiu de vulpe și l’a legată sub 
ună șopronă din curtea lui. Mama vulpâică, nemângă- 
iată de acâstă pierdere, alârgă, caută și mirâsă, pănă 
când dă de puiulă ei. Trecemă peste drăgostirile reci

proce ce Irebue să fi urmată între puiu și mamă, căci 
acâstă scenă nu pâfe să fi urmată decâtă în timpulă 
nopței, când nu era nimeni de față. — Dăr din acelă mo
mente bătrâna în fiăcare nâple aduse regulată puiului ei 
porumbei, găini sâu rațe sugrumate, încâtă juna priso- 
nieră nu era în stare să le mănânce nici jumătate. Ță- 
ranulă începu să se mire de acâstă necontenită grămă- 
dire de pasări sub șopronulă său, și într’o nâple s’a pusă 
la pândă, pentru a descoperi secretulă. Pe la miedulă 
nopții vede o vulpe măricică încărcată cu cinci pasări, 
pe cari le puse înaintea puiului; după ce se drăgostescă 
câtva, cea dintâiu plâcă. Țăcanulă, gelosă de prisoniera 
lui, care dispunea de atâtea plocâne, se duce la dânsa, 
observă vânatulă adusă și vede că e încă caldă. — 
»Dâcă este așa, potă să mănâncă și eu,“ dise țăranulă, 
luându-șl câteva din plocânele furate de mama vulpei.

Unu testamentfi curioșii. — Estragemă din „Boerser 
Curieră" din Berlină ună testamentă originală, pe care 
acostă diară îlă publică în limba francesă, după cum a 
fostă scrisă: Testamentă seu cele dintâiu și cele din 
urmă voințl ale unei persâne, care a fostă convinsă că 
are să mâră; 1. Fiindă redusă la estremitate prin prea 
multă sănătate, și simțindă că d na Morte se apropiă 
de patulă meu în care dorină liniștită, lasă ultimele vo
ințe, numindu de esecutoră în acâstă lume pe d. Rossini 
și în cealaltă pe d. Hendel 2. Lasă spiritulă meu celei 
dintâiu persone care îlă va perde. 3. Sufletulă meu ego- 
iștiloră. 4 Inima mea bogațiloră. 5. Amiciția ce o am 
pentru sora mea o lasă copiiloră ei. 6. Ochii mei tine- 
reloră persâne ce nu suntă băgate în sâmă. 7. Dinții 
mei femeiloră urîte. 8. Atitudinea mea orfaneloră. 9. 
Privirea mea mameloră nenorocite cari solicită grațiă 
pentru copii loră. 10. Paharulă în care beamă apă la 
Carlsbad, celui dintâiu rege care se va duce acolo. 
Semneză numele meu pentru cea din urmă âră : Găsi- 
mira Wotowska. Certifică pentru conformitate: 
Fedor Cte Rostopschin. La Capulă Bunei-speranțe 
19 Iulie 1823.

0 veche poveste. — Era în efiua de Pasci, se u- 
niră patru Țigani să ducă ună coșă cu ouă roșii ploconă 
lui Vodă; se sfătuiră că celă ce va duce coșulă cu ouă, 
întrândă să dică ,Să trăiâscă Măria Sa Vodă," ală doi
lea Țigană să dică: >Și Măria Sa D6mnac, ală treilea 
să dica: ,Și Beizadelele.» ală patrulea: „Și Prea sfinția 
Sa Mitropolitulă cu toți boerii curții". Dâr întrândă în 
paiață, Țiganulă cu ouăle să împiedecă de pragulă ușei, 
și cade josă cu ouă cu totă, de năcasă dice: „fireară 
ală dracului de pragă,» ală doilea Țigană care nu vă
zuse ce s’a întâmplată celui dântâiă a strigată de afară 
»Și Măria Sa Dâmna," ală treilea „Și Beizadelele,» ală 
patrulea „Și Mitropolitulă cu toți boerii curții.»

0 resbunare curiosă. — Intr’ună sată de pe la 
Gerdină în Rusia țăranii și-au răsbunată asupra unui 
hoță de cai în modulă următoră: L’au legată la ochi 
și iau (fisă, că au hotărît’o să’Iă arunce de pe podă în 
fluviu. Apoi îlă ridicară pe susă și’lă duseră pe o 
schelă și fără se îl asculte rugăminte îlă împinseră în 
josă. Gum era legată și de piciâre, elă rămase atîrnată 
în aeră și în desperarea morți, dândă cu mânile de 
ună stâlpă se apucă și se ținu din resputerl. Tocmai 
când era să’Iă părăsâscă puterile, reuși să dea la o par
te legătura de pe ochi. Elă să uită plină de grâză în 
josă și vă(ju numai pământă uscată. Țăranii voiseră 
numai să îlă pedepsâscă prin spaimă.

Oprirea sângelui d’a curge pe nasu. — Se dice, 
cu dreptă cuvântă, că e bine să curgă câte-odată sânge 
pe nașă. Când însă curge prea desă seu prea multă 
trebuesce oprită d’a mai curge. Elă se opresce dâcă ri
dici și ții brațele în susă pe când ună altulă îți ține 
strânse nările. Dâcă sângele curge numai pe o nară se 
ridică brațulă din partea opusă. Rară după acestă sim
plu mijlocă se întâmplă să nu înceteze curgerea. Se 
pâte, încă, bea apă rece și pune cârpe cu apă rece pe 
câfă, pe tâmple și pe frunte,

Ună nou remediu contra filoxerei. — »Freitags 
Zeifung’ scrie că în diferite localități de vii din Ungaria 
se aplică ună sistemă de apărare originală contra in- 
vasiunei filoxerei: elă consistă în a sămîna printre vițe 
porumbă. Resultatulă acestei operațiuni este că filoxera 
emigrâză de pe viță pe porumbă, care îi dă ună ali
mentă mai plăcută; porumbulă capătă boala, și astfelă 
elă se scâte cu îngrijire din pământă și se arde. Cu 
chipulă acesta s’a reușită a se scăpa de filoxeră vii în
tregi fără ca să mai fiă trebuință să se distrugă vițele 
cari erau atacate.

Oprirea sughițului. — Sughițulă se opresce prin 
următorele chipuri: Reținerea resuflărei și ridicarea ca
pului în susă pe când mânele se țină strânse d’asupra 
urecheloră. Inghițându-se încetinelă și lungă apă rece; 
strănutândă; ținându-se mai multă vreme mânele în 
apă caldă; ținândă în gură apă amestecată cu oțetă. 
(„Gazeta Sătânului»),

Editoră: Iacobă Muresiaiiu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Oursuln la bursa de Vlana
din 24 Augusto st. n. 1886.

Rentă de aurâ 4°/0 . . . 108 10
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 95 55
ImprumutulO căiloră ferate 

ungare........................150.—
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... — -

Amortisarea datoriei căi- 
lortf ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) . . . . 118 50

Bonuri rurale ungare . . 104.90
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.75 
B nuri rurale Banat-Ti- 

mișfi............................105.—
Bonuri cu cl. de sortare 105 — 
Bonuri rurale transilvane 105 —

Bonuri croato-slavone . . 105.— 
Despăgubire p. dijma de

vind ung........................100.—
ImprumutulO cu premiu

ung..................................121 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.50 
Renta de hărtiă austriacă 85 15 
Renta de arg. austr. . . 85 45
Renta de aurii austr. , .120 50 
Losurile din 1860 . . . 141 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 868 —
Act. băncel de credită ung. 280.— 
Act. băncel de credita austr. 280 10 
ArgintulO —. — GalbinI

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orI .... 10 01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Bursa de Bucuresci.

Cota oficială dela 14 Augustă st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 94 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 96'/4

» convert.. (6°/0) 88— 88V4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . 103— 101—

» >) >) (5°/0) . 87— 88—
> » urban (7°/0) ■ 100— 101—
> » (6%) • 92— 93—
> > (5°/0) ■ 82Va 83—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 275

< > » Națională 215 220
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14A/3
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Doi compositori — culegători — 
de litere români se aplică la momentu 
cu condițiune stabilă la tipografia „ Au
rora “ A se adresa la

Cancelaria Negruțiu
în Gherla — Sz. Ujvăr.

:unde se Cumpără acțiile băncei „Al- 
bina“ cu prețuri urcate de 111 fl.
'v. a.l___________________ ________________

i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ “
Am on6re a încunosciința pe Onor, publică că la 28 Au

gustă. a. c. m’am mutatu cu mărfurile mele în localulu mai na- 
inte fostu alu d-lui

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

Adresele ne rugămît a ni se trimite esactu arăt.ându - se 
și posta ultimă.

* *

î

FRANZ KINDLER
Tergulu Flosului Nr. 21.

Acestu niagazinu mai spațiosă mă pune în plăcuta posi- 
țiune de a put6 servi cu unu sortimentu mai bogată din t6te 
articolele mele de pănă acuma, precum și din t6te pândăriile și 
garnituri pentru masă, ce le avea d-lu Kindler ca specialitate.

Mulțămindă fdrte pentru încrederea de pănă acum, mă 
rogiî a mi-o păstra în noulu localu.

Cu înaltă stimă

PREȚULtr ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................................... '3 fl. —
„ șăse luni ......................................6 fl. —
„ unii anii........................................12fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni 
„ șăse luni

,, untl ană

................................10
................................ ..... 20
.......................................... 40

franci

H

h

Admînîstrațiiinea „Gazetei Transilvaniei?
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a
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CANCELARIA NEGRUȚIU.
în Gherla — Sz. Ujvâr — (Transilvania.)

DESCHIDE ABONAMENTE PE ANDIiU 1886 LA:
„Amiculll Familiei.“ piară beletristică și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei in numeri 

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

„Preotulu Românii.“ ț)iaru bisericescu, scolastică, și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23/4—3V cdle ; și va publica articuli din sfera 
tuturoră sciințeloru teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulu de abonamentu pe anulă întregu e 4 fl., pentru Rjmânia 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri ierte reduse tete opurile din ediția nostul. 
—EE Colectau ții prim eseu gratis alu patrulea exemplarii. EE— 

acolo au apărutu și să află de vândare:
Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- | plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 

vinară. Prețulă 20 cr. 1---- »---------------------------------- -•* — - —
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 scotele poporale de T. Roșiu.

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.

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

îndreptării teoreticii și practicii pentru învăță- 
mentulu intuitivii în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.» 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acestă opă cu devisa: 
»ToLă 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 luplată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru viețâ. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondu e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nâstră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră năslre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu

Totu
Biblioteca „Săteanului Română.“ Cartea I. II., III., 

IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Pre
țulă la t6te patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

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

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

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

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

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
11 c6le. Prețulă 60. cr. ;

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

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

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

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

Ed.

desvoltată multă zelu împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de unii 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.

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

Manuală de stupărită, de toană Costinu. Cu 36 
figuri explicative. Prețulă cu porto francată 70 cr

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:
I

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

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe sexele. Cu mai multe ic6ne frumâse. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.: 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolici și altă edițiune pentru greco-orien- 
tall. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visulll pră sântei vergtire Maria, a Născătorei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumăse. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; [0 exemplare 3 II.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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Totu acolo să plătescă ou prețuri urcate acțiile dela „Albina" și „Furnica" și cu prețurile originale acțiile dela 
g 7—20 „Ardeleana," „Mureșiana," "Timișana" și „Economulu." e

Tipografia ALEXI, Brașovu.


