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Brașovu, 1 Septemvre 1886.
Prințulu Alexandru se află în aceste mo

mente în cerculu liniștită alu familiei sale, în 
localitatea Ingenheim din Germania, departe de 
Bulgaria, care a fost în timpu de optu ani tea- 
trulu activității sale neobosite, ală stăruințeloru 
sale nobile și altă eroismului său ca Domnii al ti 
Bulgariloru.

Tronulu Bulgariei este drăși vacantă si s’ar 
părâ că diplomații mareloru împărății au voită 
să ștdrgă cu buretele totă ce s’a făcută în Bul
garia dela tractatul ă din Berlinti încdce și să 
încăpă din nou „a ferici“ Bulgaria după o deo
sebită recetă a d-lui de Giers, care fără vărsare 
de sânge ar voi să ajungă la ținta, pe care 
Ignatieff credea că a atins’o în urma jertfeloră 
aduse de Rusia la 1877/78, prin încheiarea trac
tatului dela San Stefano.

Și în adevăru, d-lti de Griers găsesce o si- 
tuațiune fdrte favorabilă pentru realisarea acestui 
plană. Dovadă este marea mulțămire cu care 
oficioșii din Berlină salută abdicarea de „bună 
voiă“ a prințului Alexandru, ca și cum prin 
aceea ar fi scăpatu Germania de o mare nă
paste. Dovadă și atitudinea umilită a oficioșiloru 
austro-ungari, cari îșl dau zadarnica silință să 
asigure lumea, că nici Rusia oficială n’ar avă 
de scopu să încorporeze Bulgaria cu Rusia, care 
este numai o aspirațiune a panslaviștiloră ruși, 
și că nici Austro-Ungaria n’ar avă de gândă să 
anexeze Bosnia și Erțegovina.

Tăte suntu frumăse, dăr ce se va ’ntămpla 
acum cu Bulgaria? Ce se va ’ntempla cu Ru- 
melia, care s’a unită cu ea? Prințulu Alexandru 
va mai avă elu ăre vr’unu urmașii, și dăcă va 
mai avă, cine va fi acelă succesorii alu lui ? 
Alege-voră Bulgarii ună Domnă care să’i con
vină Rusiei, și dăcă nu, ce se va ’ntâmpla? Și 
ăre regenții instituițl de prințulă Alexandru, Stam- 
bulov, Caravelov și Mutkurov, fi-voru în stare 
să susțină ordinea pănă ’n sferșitu și actele lorii 
obțină-voru consimțimântulă Sobraniei?

Acestea suntîi totă atâtea întrebări, care ne 
arată prin actualitatea loru, că crisa bulgară, de
parte de a fi resolvată, e într’unu stadiu d’a crea 
nouă dificultăți și încurcături. Cei dintâi corbi 
s’au arătată și nu prevestescu bine. Ințelegemă 
prima espedițiune de oficeri ruși, îmbrăcați în 
haine civile, cari au sosită Ia 11 Septemvre în 
Sofia și despre cari se dice că suntu antegarda 
prințului Dolgoruki, care va fi trimișii de Rusia 
ca să’i pună la regulă pe Bulgari, scoțendu-le 
din capii „gărgăunii11 de independență, onăre na 
țională și alte asemenea lucruri „primejdidse11.

In fața evenimenteloru din urmă este inte
resantă, că atâtă în pressa austriacă câtă și în 
cea ungară se ventildză cestiunea rolului nees- 
plicabilă ce-lă j6că diplomația austro-ungară în 
fața duetului dintre Bismarck și Giers. piarele 
din Germania spună mereu, că evenimentele din 
Bulgaria nu atingă nicidecum interesele imperiu
lui germană, dăr se pdte cjÂce acdsta și despre 
Austro-Ungaria? Și dăcă nu, cum vine că Ger
mania, aliata ei, păte fi atâtă de indiferentă în- 
tr’o cestiune ce privesce în mare măsură pe 
Austro-Ungaria ?

Aici e misterulă ce zace în relațiunile celoră 
trei puteri și după tăte câte le-amu aurită noi 
despre interesele monarchiei năstre în peninsula 
balcanică, trebue să ne mirămă, când cetimă în 
organulă bismarckianu, că cornițele Kalnoky s’a 
unită cu cancelarulă germană și cu d-lă de 
Giers spre a sfătui împreună pe prințulă Alec- 
sandru, ca în interesulă susținerii liniștei în Bul
garia să nu pedepsăscă pe capii revoluțiunei.

Faptulă acesta este în adevără surprimjă- 
toră, căci împărățiile aliate se facă prin acăsta 
complici ai rebeliloră creândă ună precedentă 
fatală pentru principiulă monarchică. ț)iarele 

oposiționale magyare mai alesă esploatăză acăstă 
procedere, prin care se iau în apărare trădă
torii și conjurații bulgari, in contra politicei gu
vernului, care este departe (J& aspirațiunile celoră 
cari au strigată, cu ocasiunea trecerei prințului 
Alexandru prin Pesta, „josă cu Țarulă, josă cu 
Rușii!“

Intr’aceea pressa rusăscă cere anexarea Bul
gariei, fiă în ori-ce formă, ăr Anglia se pregă- 
tesce a începe o nouă luptă cu influința rusăscă. 
Astfelă au ajunsă lucrurile totu acolo de unde 
au pornită și pacea rămâne totă așa de pericli
tată cum a fostă pănă acum. Cu atâtă mai rău 
dăcă băla să prelungesce !

Evenimentele din Bulgaria
— «Monitorulă oficialii" bulgară publică cu data 

de 25 Augustă ună ucasă princiară, care licențiază re
gimentul'! Strumski, care a luată partea cea mai activă 
la revolta din 9 Augustă, precum și întâiulă regimentă 
de artileriă. Același ucază transferă pe elevii șcâlei 
militare în diferite regimente; elă ordonă în același 
timpă distrugerea drapeluriloră acestoră regimente.

— O telegramă din Varna spune că, înțelegerea 
Porții cu Rusia este deplină. Porta lucreză acuma nu
mai după instrucțiile d-lui Giers. Contra Angliei dom- 
nesce o disposițiă rece, chiar ostilă Din Rumelia orien
tală se anunță, că iritația este generală în urma abdi- 
cărei prințului Alexandru. In’ Rumelia cu greu se va 
putea păstra liniștea.

— In Petersburgă se relatâză din Fflipopolă des
pre numerâse demonstrațiuni antiruse în Rumelia orien
tală. Așa ună meetingă bulgară din orașulă Stanimak 
s’a pronunțată pentru prințulă Alexandru și contra Ru
siei ; cei întruniți au strigată: Josă cu Rusia! Trăiescă 
prințulă Alexandru! etc. Totă așa a fostă la Aidos, 
unde meelingulă a decisă unanimă să se opue cu arma 
în mână contra unei invasium rusesci.

— Din Atena se telegrafiază, că mențiunea despre 
Macedonia, conținută în alocuțiunea prințului Alexandru 
a produsă sensațiă în Grecia. Ceea-ce s’ar întîmpla în 
Macedonia n’ar putea lăsa indeferentă pe Grecia.

— Din ConstanLinopolă se telegrafiază că Pdrta se 
pregătesce a trimite o circulară, care va relata ultimele 
evenimente din Bulgaria, în care, reînoesce hotărîrea e- 
misă în circulara sa dela 23 Augustă, de a lucra nu
mai cu concursulă tuturora puteriloră și termină decla- 
rândă, că POrta nu va putea accepta demisiunea prințu
lui Alexandru pe câtă timpă puterile nu se voră anga
ja într’ună modă prealabilă de a nu lăsa să se ocupe 
Bulgaria mililăresce.

D. de Nelidov, comunicândă Porții depeșile schim- 
qate între prințulă Alexandru și împăratulă Rusiei, a 
declarată că Rusia nu s’a gândită nici odată a trece 
peste drepturile de suzeranitate ale Porții așa de rău în
țelese de prințulă Alexandru. 'Circulara Porții cere cu 
t6te astea ca, în fața abdicării prințului Alexandru, pu
terile să ia măsuri pentru a împedeca intervenirea stră
ină în Bulgaria.

Alianța stateloril balcanice.
Ministrulă Engliterei Sir William White se află încă 

în Bucuresci.
După câtă spune diarulă «Epoca* densulă a lu

crată și lucrăză din răsputeri pe lângă guvernulă ro
mână la alcătuirea unei alianțe defensive între statele 
balcanice.

„Acăstă scire o putemă da în modă positivă, dice 
„Epoca*.

>Să mai dice în acăstă privință, și ne mărginimă 
a înregistra aceste svonurl, că s’ar încerca ca unirea 
între România și Bulgaria să se facă în persona Rege 
lui Carolă.

„D’almintrelea încă mai de demultă amă putută 
constata pe ici pe colo că acesta plană preocupă pe 
consilierii tronului.

»In legătură cu aceste proiecte, ar fi și venirea 
d-lui Sturdza în capulă departamentului afaceriloră stre 

ine, faptă, care nu s’ar pută altmintrelea înțelege adll’ 
când influința Rusiei pare a fi câștigată mai multă 
teienă.*

Mișcări și pregătiri militare.
— Se seriă din Odessa: Svonurile despre o apro

piată ocupațiune a Bulgariei de cătră Rusia au prinsă 
rădăcini în ultimele dile printr’aceea, că în orașulă nostru 
domnesee o mișcare militară neobicinuită, care în timpă 
normală nu se întâmplă. Așa dela o vreme încoce por- 
tu lă nostru mișue de vase de răsboiu, cari vină fără a 
se sci de unde și plăcă totă așa, fără ca cineva să sciă 
direcțiunea ce o iau. Sub pretestă că în Crimea se 
voră face manevre mari, o parte din garnisăna d’aci a 
primită ordină de plecare. In portă stăteu trei vase 
pentru transportare de trupe, și des de dimineță sosi in- 
fanteriă, vânători, sapiorl și alte trupe cari veniseră cu 
muniția complectă ca să se îmbarce pe vasele din portă 
și să plece nu se sciă unde. S’au îmbarcată pe vase 
brigada a patra de infanteriă, ună regimentă de sapeurî, 
ună regimentă de pontonierl și ună detașamentă de 
Gasacl. Intr’o parte se afla vaporulă «Zariza* și„Ma- 
chimow* și în cealaltă pârte vaporulă >Dunaj.< îm
barcarea se făcu sub comanda locotenentului generală 
Rohrberg, șefulă brigadei de tiraliorl. Vaporele plecară 
sub strigăte de ura și la sunetulă musicei fără ca tru
pele înșeșl se sciă unde mergă. Se dice că mergă la 
manevrele din Crimea, der p’aci se crede în generală, 
că aceste trupe suntă hotărîte pentru ocupațiunea Bul
gariei, deărece erau echipate ca de răsboiu. Cele 3 va- 
pâre au fostă însoțite de vasulă de răsboiu «Parnjatz 
Mercury*, pe care se aflau oficerii.

— Se seriă din Galați, că de câte-va dile călătorii 
cari vină din Reni spună, că o mulțime de oficeri ruși 
se află acolo așteptândă numai ună ordină ca să plece 
în Bulgaria.

— 0 persănă demnă de tâtă încrederea sosită din 
Odessa comunică unui diară din Iași șcirea că dilele tre
cute au plecată pe Marea Neagră mai multe regimente 
ruseșcl, bine echipate, fără a li se șei destinația.

— In Odessa circulă sgomote ciudate asupra ati
tudine! Angliei. Suntă temeri, că flota mediterană en- 
glesă va ocupa Gallipoli cu său fără consimțământul^ Sul
tanului. Rusia are în Mediterană numai două nave de 
răsboiu neînsemnate, pe când flota englesă de acolo e 
compusă din 20 cuirasate mari. (Flota rusă din Marea 
Neagră nu e încă aptă de acțiune. Dâcă flota] englesă 
ar forța Dardanelele intrândă în Marea Nâgră, litoralulă 
rusă ar fi fără apărare.)

— Vaporulă din Hamburg «Mexiko* a sosită în 
Constantinopolă cu 91 tunuri Krupp pentru artileria 
turcă ică.

Politică șovinistă, maghiară.
.Ciudați 6menl mai suntu și șoviniștii un

guri. Ei cadă ca pisicile totă în picidre. Acum 
și întorsătura diplomației bismarkiane le convine 
și este interesantă a citi ce scrie ună. cjiară gu
vernamental!! din Clușiu cu privire la noua si- 
tuațiune, creată prin cooperarea diplomatică a 
Germaniei cu Rusia în cestiunea bulgară. l£tă 
ce scrie „Magyar Polgar11 în numărulă sdu dela 
7 Septemvre:

„Ungaria tocmai așa de mare interesă are de-a se 
susțină pacea europenă ca și Germania. Scopulă Ger
maniei este de a încungiura răsboiulă de revanșă, pen- 
truca în timpulă păcii îndelungate să pdtă consolida im- 
periulă germană, care încă nu s’a întărită de ajunsă. 
Ungaria însă pentru aceea are nevoiă de pace, pentruca 
pănă când va dura ea se pote câștiga naționalitățile 
străine pe deplinii pentru îinitatea națiunei maghiare și 
se le pită face maghiare cu trupă și sufletă și pe câtă 
se pite și maghiare în limbă.tt

Să mai dică acum cineva, că șoviniștii un
guri nu suntu minunați dmeni. Pe noi ne asi
gură că nici prin gândii nu le trece a ne ma- 
gliiarisa, ddr îndată ce e vorba de politica cea 
mare și de alianța cu Germania găsescă, că e
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bine a se mai ținâ pace, ca să aibă timpii cei 
dela „Magyar Polgar“ să ne facă pe noi, 
„străinii/ Maghiari cu trupă și sufletu. O sancta 
simplicitas!

SOIRILE PILEI.
Guvernele provinciale din Bucovina și Galiția 

au luată măsuri, ca să împedice așezarea în acele pro
vincii a Evreiloră, cari emigrâză din România.

—x—
Ni se scrie din Reghinulă săsescă: »Crucea în 

formă de monumente a răposatului Badea Nechita 
Bloșiu s’a lucrată în Murășiu Oșorheiu pre spesele 
Alteții Sale prințului de coronă Radolfă și acuma se 
află gafa. Când A. S. va sosi în Gurghiu, spre a face 
vânătârea îndatinată, după cum se vorbesce pe aicea, se 
va aduce din Murășiu Oșorheiu și apoi în presența A. 
Sale și a demnitariloră, cari se voră afla la vânătâre, cu 
o ceremoniă frumâsă se va ridica la mormântulu mare
lui vănătoră și bravă opincară română Ne chit a Blo
șiu, răposată în 9 Maiu 1886. Când vă scriu acestea, 
îmi aducă aminte de îngropăciunea vânătorului, unde sta 
scrisă: Nun ruhen alle Wălder ș. a. (Acum odih- 
nescă tâte pădurile.)*

—x—
Totă de acolo ni se scrie că în 7 Septemvre n. 

Susana Buțiu alui Iuonucă din comuna Cacuciu, 
comit. Murășiu-Turda a născută 2 fete fără defectă, una 
ca alta, mărișâre și deplină sănătâse; mama loră Susana 
asemenea se află în deplină sănătate.

—x—
Oficiosulă >Fremdenblatt,« din Viena cu ocasiunea 

plângeriloră »Românului*, în privința violărei frontiere- 
loră, constată că acâstă cestiune va fi definitivă înche
iată pe basa anchetei locale tăcute în 1883 de cătră o 
comisiune mixtă, care se va întruni la Viena în cursulă 
lunei lui Septemvre. „Fremdenblatt* doresce ca pănă 
la regularea definitivă a acestei cestiunî guvernată ro
mână să dea prin organele sale instrucțiuni precise, 
pentru a manțină „stătu quo“ în modulă celă mai conscien- 
țiosă, pentru a evita nisce incidente ca acelea ce s’au 
întâmplată lângă Vârciorova.

—x—
Din Cal cuta primesce ,Răsboiulă* o scrisâre dela 

ună d. Copenhagen, născută în România și care de 
24 ani nu și-a văzută patria sa. Dânsulă își exprimă 
nespusa bucuriă ce a simțită, când a văzută la Calcuta 
doi Români, pe d-nii Moceanu și Velescu, și entu- 
siasmulă de care a fostă cuprinsă când a asistată la re- 
presentația loră de jocuri naționale, care au atrasă ad
mirația publicului întregă din acelă mare orașă.

—x—
Au mai plecată di’n Iași la America încă 60 

Israeliți și trupa evreiască a d-lui Mogulescu.
—x—

Mama lui Vasile Omeră din Vasluiu, care a 
stată 21 de ani în sclăviă turcescă, a sosită în Galați, 
<|ice o fâiă de acolo. Vasile Omeră este așa dâr Ro
mână și cei 21 ani de sclăviă suntă o adevărată, dâr 
tristă realitate. Ișî p6te cineva închipui vesela și tot
odată trista întâlnire între mamă și fiu! O întâlnire după 
21 ani — ce fericire! Dâr mama nu pâte vorbi cu fiu- 
său, decâtă prin interpretă; ce durere!

—x—
După cum spună rapârtele oficiale, s’a ivită co- 

lera și în comunele Laserbach și Gora, în Car- 
niolia. Dintre 25 persâne ce s’au înbolnăvită de co- 
leră, 11 au murită, 2 s’au însănătoșată, 12 suntă în 
tractare medicală. De asemenea în 18 comune dinpre- 
jurulă Nea polei bântue colera. In 3 dile au fostă 69 
decese și 91 bolnavi. Poporulă e înfuriată, insultă pe 
medici și organele autorității. Mai mulțî membri ai reu- 
niunei »Crucei roșii* au fostă atacați de poporă și ră
niți. După datele autentice oficiale, dela 26 Augustă 
pănă la 2 Septemvre în Triestă, pe teritoriulă li- 
toraliloră austriacl și în Carniolia au fostă 1243 
cașuri de bâlă de coleră și 696 decese. In Croația se 
întinde mereu colera.

—x—
învățătorii din protopopiatele Lipova și Rad- 

na țină conferințe cu următorulă programă: a) în 8 
Septemvre diminâța: 1. La 8’/E âre deschiderea confe
rinței. 2. La 9^2 ore participarea la s. liturghia. 3. 
Dela 11—12 âre: G. Bocu, prelege din religiune; b) 
după ameacjădi: 4. Dela 3—4 6re, D. Romană, despre 
disciplină și stud. sănitară. 5. Dela 4—5 C, Crăciună, 
intuițiunea, scrierea și cetirea. 6. Dela 5—6 N. Avramă, 
din economiă. c) în 9 Septemvre diminâța: 7. Dela 8—9 
I. Tuducescu, limba română (gramatică). 8. Dela 9—10 
C. Crăciună, socotâla. 9. Dela 10—11 N. Stef. geogra
fia și istoria. 10. Dela 11—12 N. Avramă, istoria na
turală; d) după ameacjăiji: 11. Dela 2—3 G. Bocu, fi- 
sica. 12. Dela 3—4 D. Romană, limba maghiară. 13. 
Dela 4—5 I. Tuducescu, socotâla și Geometria. 14. Dela

Din Bucovina.
Sueâva, 1 Septemvre 1886.

Domnule Redactorii! Onor, publică cetitorii ală 
acestei foi își va aduce aminte despre cele ce s’au scrisă 
despre mănăstirea din Sueâva. Adi lucrurile s’au în
dreptată, grațiă întreveniri Eminenței Sale și a archiman- 
dritului Călinescu.

O nouă bubă însă este cooperatorulă. Popușoră. 
Acestă domnii nu-și cată de serviciulă său, după cum 
potă documenta prin argumente și martori, chiarii și 
datele le potă aduce; face, ca toți, cari visitâză acesta 
locașQ, să se indigneze. D-sa petrece mai totă diua 
prin Mănăstire cu scopii, ca să facă „bune treburi* și 
să mâhnâscă poporulfi ce vine să se închine. Din cele 
multe voiu aduce următârele:

Inlr’o tji — și, dâcă voesce d-sa, îi voiu spune 
anume când —îlfi întâlnesce o femeă în curtea bisericei 
și-iți întrâbă ori de nu i-ar putâ face maslu (st. ungere), 
d-sa îi dice că da, numai să-i pună banii joșii. Femeea 
îi și pune câtfi a cerutii. Cum a primită banii dice să 
aștepte puțină, că îndată va veni înapoi, deârece are 
ceva în orașă.

Punendă paralele în pungă, își netetjesce barba și 
haidi la drumă spre orașă cu gândă să nu se maijntârcă, 
după cum făcuse și altă dată, precum mărturisescă mai 
mulțî âmeni. Noroculfi însă nu-lă favorisă de astă dată, 
căci eșindă ună călugără din chiliă, femeea îlă întrebă 
ori de preotulfi care grăbesce ar fi din mănăstire. Să

5—5^2 N. Stef, cântare. 15. Dela 5%—6 I. Tuducescu, 
din gimnastică.

De sub Meseșulu Ardealului, 5 Septemvre a. c. 
sPrincipiis obsta.«

(F i n e.)
Deci, acestă începută fiindă făcută, atragemă aten

țiunea autoritățiloră școlare din Blașiu și ’Sibiiu la ast- 
felă de ingerințe necompetente a inspectoriloră școlari și 
ofieieloră politice; rugămă autoritățile confesionale să pă- 
șâscă cu energiă în apărarea biețiloră dascăli și spre a 
respinge ori și ce abusă în astă privință; căci maghiaris
mului furibundă astădl nu-i place unulă, mâne altulă, și 
în urmă ne va închide scâla confesională ca mai apoi, ă 
la Buciumi, ârășl prin Români să facă scâle comunale 
spre cea mai mare batjocură a scumpei nostre naționa
lități !

Să fimă cu ochii deschiși, la minte trezi, în ener
giă tari, âră întru apărarea drepturiloră nostre neobo
siți; și fiți siguri că învingerea va fi a nâstră. Nedrep
tatea niciodată nu a putută triumfa/

Protopopii, preoții, dascălii și inteligența mireni de 
sub pâlele »Meseșului*, au nu vădă ei că fanfaronada de 
Kultur-Egylet din Clușiu în ală 11-lea ană ală flascului 
său câtă cioroboră pentr’ună toporă, câtă sfară în țâră, 
câtă vuetă și larmă face pentru o ideă mârtă? Astfelă 
renumitulă novelistă Mikszath (omă din mică-sată) la 
banchetulă din 29 Augustă, ne mai putândă veni la rândă, 
află cu cale a le «Șice că: să nu chefetuâscă atâta ci să-i 
aducă pură și simplu fiă măcară numai ună Ungură pre
făcută din Română în urmarea activității societății, șia- 
cestă resultată înaintea lui va apăsa mai multă ca ocâ- 
nulă de toasle și lărmuire fără fine!

Așadâră scopulă cinstitului Kultur-Egylet totă nu e 
atâtă de inocentă ca cum li-ară plăcâ a ni-lă presența; 
lucrulă totă nu este altulă decâtă maghiarisarea ! Dâcă 
asta amă spune-o noi, cești de sub pâla «Meseșului*, și 
in specială Trăsnenii și Buciumanii, ne-ară da de min
ciună. Mikszath însă nu face așa, elă ne chiarifică din 
destulă; lui nu-i place a umbla cu »doi bani în trei 
pungi*, nici află de cavalerescă a nega intențiunea unică 
și adevărată a maghiarisărei Ardealului; deși totă a- 
cestă domnă află că în Ardeală suntă prea mulțî Ro
mâni, cu multă mai mulțî decâtă ca aceștia să se potă 
contopi în căldarea maghiarismului încăldită numai de 
interesele dela 1—2 sute de mii de florini. — Da. apoi 
încă dâcă ar sci acestă domnă Coloman Mikszath că în- 
iregă avutulă domnilorfi maghiari spre acestă scopfi nu 
ară fi mai multă ca o picătură în mare, ce ară <hce bre ?

Șovinismulă maghiară întrece ori și ce minte să- 
nătosă și rațiune de stată; elă își jâcă sărita, vrâ ca 
tâtă suflarea să-i sâmtă asprimea puterei. Acestui cu
rentă păcătosă trebue să-i opunemă constanță și tăriă de 
caracteru română; să intonămfi totă mereu cu tâtă pu
terea cuvântului față de atarl elemente, că statulă acesta 
e stată poliglotă și e proprietatea tuturora naționalități- 
loră; că numai ală Maghiariloră nici nu a fostă nici nu 
va fi; elfi e și rămâne pururea alfi naționalitățilorfi, cari 
îlfi susțină, l’au susținuta și-Iă vorfi susțină. — Să ce- 
remfi și să pretindemfi ca drepturile neprescriptibile ale 
Românismului să se recunâscă, și legile făcute în favorulfl 
loră și anume legea de naționalitate să se esecute fără 
reservă, și dâcă cu toții cu-o inimă și gură o vomă cere, 
fiți siguri că din acelfi momentfi durerea seculară a Ro
mânului va fi finită. Sentinela.

fi audită plânsulă și blastemele femeei, când audi că nu-i 
din mănăstire, ci-i cooperatorulă dela St- Nicolaiu, — 
„Vai, că acela la mulțî le-a păpată banii, fără ca să le 
cefâscă“, răcnesce femeea și hai după dânsulă pănă ce-lă 
ajunse. Cu mare greu îlfi aduse înapoi și-i făcu maslu.

Stă treburi de care rîde tâtă Sueâva și apoi Con- 
sistorulfi pâte îi va da postulă de catechetă la șcâla 
normală, să „moraliseze* tineretulă.

Noi amă fi de opiniune chiar de a’lfi trimele în 
altă locă, căci câte daraveri făcu de când este în Su- 
câva numai onâre nu aduse clerului. Și apoi mai are 
cutezanța de-a pârî pe la Consisforă pe călugări, după 
cum am înțeleșii, și a pofti loculă de catechetă? Elfi, care 
se bucură, când pâte produce inimiciă între preoții din 
Sueâva. Pre acela voiți d-loră asesori să-Iă faceți cate- 
chelfi, să învețe pe tinereții moralitate? Luați bine sâma 
să nu Vă căinați mai târziu, căci mi se pare cunâscețl 
tâte câte le-a avută pe unde a fostă. Deschideți-vă ochii 
mai bine la începută, decâtti la urmă, când a fi greu de 
îndreptată. Sâu v’ați jurată a’lă favorisa spre răulă 
nostru! Nci o dicemQ acâsta din causă, că ne-amă pro
pusă a judeca lucrulă la începută și nu la urmă, după 
cum v’ați și esprimată. Mai bine supărare dintru înce
pută, decâtă la urmă.

In casă dâcă nu se voră considera aceste vomă fi 
nevoiți să dămă publicității încă și altele, de care prea 
vener. Consistară nu scie, cu tâte că întrâgă Sueâva scie 
de isprăvile lui.

G h e o r g h e.

Scola de fete a Associațiunii.
Eslragemă din procesele verbale ale ședințeloră 

comitetului Associațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română, ținute în Augustă 
anulă curenta următârele puncte privitâre la scâla de 
fete ce voesce să o întemeieze în Sibiiu numita Associa- 
țiune transilvană:

Nr. 80. Inspectoratulă reg. ung. de scâle din co- 
mitatulfi Sibiiului notifică cu provocare la comunicatulfi 
său de dato 16 Iulie Nr. 711/1886, că scâla civilă de 
fete proiectată a se întemeia de Associațiunea transilvană 
în sensulă disposițiunilorfi cuprinse în cap. IV. A. L. 
XXXVIII din 1868 deocamdată va putâ funcționa nu
mai ca scolă cu caracterfi privată (Nr. exbt. 287/1886.)

— Spre sciință, avândă a se aștepta și decisiunea 
înaltului ministeriu reg.-ung. de culte, căruia s’a presen- 
tată statutulă de organisare și planulfi de învățământă 
spre aprobare, conformă notificării inspectoratului reg. 
de scâle de data 16 Iulie a. c. Nr. 711.

Nr. 81. Reuniunea femeilorfi române din locă, prin 
adresa de dato 25 Iulie a. c. comunicândă, că e hotă- 
rîtă a susțină și mai departe scâla sa primară cu 4 
clase, pentru care în apelulă comitetului Associațiunei 
de dto 21 Iulie a. c. s’a pusă în vedere adăpostirea în 
edificiulă școlară ală Associațiunii transilvane, — mulțu- 
mesce pentru acordarea acestui favorfi, și aduce totă o 
dată la cunoștință, că acele eleve ale scâlei de fete a 
reuniunii, care voră fi primite eventuală în internatulă 
Associațiunii, voră fi scutite de didactru, dâr că Asso
ciațiunea e rugată a pune la disposiția reuniunii, pen
tru ținerea lecțiuniloră cu cele 4 clase primare, 2 din 
șalele de învățământă dimpreună cu încălcjitulă, lumina- 
tulă și serviciulă necesară (Nr. exb 245/1886.)

— Spre sciință cu adausul, că pentru determinarea 
mai deaprâpe a condițiuniloră, în care Associațiunea tran
silvană acordă adăpostirea scâlei de fete a reuniunii fe- 
meiloră române în edificiulă școlară ală Associațiunii, 
tâtă afacerea se transpune Ia comisiunea școlară a co
mitetului pentru studiare și raportare în proxima ședință.

Nr. 82. Secretarulă ală 11-lea presentă raportulfi 
asupra cereriloră intrate la concursulă de dato 16 Iunie 
1886. Nr. 185 pentru ocuparea posturiloră de profe
sori și profesâre la scâla de fete a Associațiunii, cu pri
vire la personele ce suntă a se numi în acele posturi, 
însă să râgă a fi dispensată de a face propuneri, de 
âre-ce este deaprâpe înrudită cu unulă dintre con- 
curențî.

— Comitetulă transpune tâte cererile intrate la 
concursă comisiunii școlare, pentru studiare și raportare 
în proxima ședință.

Sibiu, d. u. s.
Nr. 83. Comisiunea școlară raportândă la însăr

cinarea primită din ședința dela 21 1. c. asupra cererii 
reuniunii femeiloră române din Sibiiu, de a se acorda 
adăpostirea pentru scâla primară a reuniunii, în edifi
ciulă școlară ală Associațiunii, dimpreună cu încăl^itulă, 
uminatulă și serviciulă necesară și avândă în vedere, 

că prin adăpostirea scâlei reuniunii femeiloră în edifi
ciulă școlară ală Associațiunii, aceste două scâle întră 
în ore-care legătură una cu alta, care pentru a încun- 
gura eventuale neînțelegeri, trebue circumscrise dela în
cepute, și avândă în vedere, că Associațiunea nu pâte 
acorda ună astfelfi de favorfi, în sine și cu privire la 
timpii nelimitată, și în fine avândă în vedere și starea 
financiară a Associațiunii, care nu permite a acorda cele 
cerute cu totulă gratuită, propune și Nr. exb. 301/1886.

— Comitetulă decide:
a) reuniunii femeiloră române din Sibiiu se pună 

a disposițiune, pentru scopuri ’de ale instrucțiunii: 2 
din șalele de învățământă ale edificiului școlară ală As- 
sociațiunii, dimpreună cu încălditulă, luminatulfi și ser- 
viciulă trebuinciosă, pănă atunci când Associațiunea în
săși va avea trebuință de acele sale pentru scopurile 
proprii școlare.

Intervenindfi eventualitatea acâsta, comitetulă reu
niunii femeilorfi va fi înștiințată cu 1/a ană înainte de



Nr. 196. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

încheierea anului școlarii, pentru a-șl putea căuta adă- 
postirea scolei sale într’altă parte ;

b) pentru folosirea salelorQ de învățămentO și cele 
amintite în punctulO precedentă reuniunea femeilorO va 
avea să plătească Associațiunii o sumă paușală de 150 
fl. v. a. pe ană ;

c) elevele, cari frecuentâză scăla reuniunii femeilorii 
adăpostită în edificiulă școlară ală Associațiunii, suntă 
supuse în ceea-ce privesce ordinea internă, regulamen
tului casei;

d) pe câtă locurile în internată nu suntă ocupate
prin frecuentante ale scălei Associațiunii, se primescă în 
internată și frecventate ale scolei reuniunii femeiloră, 
adăpostite în edificiulă școlar ală Associațiunii. Cotisa- 
țiunile lunare pentru aceste eleve și celelalte condițium 
de primire suntă întru tăte întocmai ca și cele pentru 
internele scâlei Associațiunii. (Va urma).

Congresului antisemiticii.
Marți, în săptămâna trecută, s’a deschisă congre- 

sulă antisemitică în sala Ateneului din Bucurescî. La 
invitația d-lui căpitană în retragerea C. M oro iu, re- 
dactorulă »Veteranului*, au răspunsă comitetele antise
mite din Francia și Austro-Ungaria.

In șed ințja ântâi|u biuroulă este presidată de d-lă 
sehatoră Gherghelă, asistată de d-nii: căpitană Mo- 
roiu, Jacques de Biez representantulă Franciei, 
Franciscă K o m I o s s y și Zdenko Klebelsberg repre- 
sentanții Austro-Ungariei.

D-lă Moto iu arătă credințele despre influența 
Evreiloră asupra afaceriloră din țeră. Decăderea co- 
merciului națională și falimentele numerose, cari s’au 
succedată de câtva timpă , nu suntă datorite decâlă 
Evreiloră. D-sa demonstrăză că poporulă română are 
causă să lncreze împreună cu antisemiții celorlalte țări, 
și de aceea s’a și formată în țeră o associațiune antise
mită.

D-lă J. de Biez în aplause neîntrerupte a arătată 
scopulă pentru care s’a întrunită congresulă din Ro
mânia. Vorbindă de România și de Francia, d. de 
Biez se esprimă:

»D vostră aveți în țără pe Jidovi ună inamică care 
nu atacă pe tote liniile, cu t6te că este dispusă a ajun
ge și la acestă resultată, der care șl-a îndreptată lupta 
în contra poporului muncitoră și în contra comerciului

La noi suntemă atacați pe tote liniile. Dupăce a 
învinsă poporulă muncitoră și a dobândită în mare parte 
comerciulă, a câștigată terenă în diaristică, în parla
mente, în magistratură, în guvernă. Astfelă în Francia 
veți găsi miniștrii Evrei, directorii de ministere Evrei, 
funcționari în diferite ramuri pănă și oficerl de stare 
civilă....« In discursulă său mai esactă, din programulă 
desvoltată de d-sa în limba francesă, cu multă talentă 
și mare facilitate de espunere, a făcută o declarațiă ca
tegorică: că Franța actuală nu e solidară cu faptele și 
conduita d-lui de Wadingtonjjla congresulă din Berlină. 
De asemenea, propaganda făcută în România în timpulă 
din urmă, de cătră d. Armând Levy, sub pavilionulă 
francesă, nu e decâlă o manoperă a alianței israelite. 
Franța creștină e cu totulă în contra principieloră ateiste 
și cosmopolite, susținute de câțiva Evrei ajunși. O 
crimă a făcută d. Wadingfon la congresulă din Berlină; 
o altă crimă, în numele Franței, s’a încercată să facă 
d. Lewy în România. Se sperămă, dice d-lă de Biez, 
că nu voră reeși. D-sa încheiă, anunțândă că la anulă 
congresulă anti-semit se va întruni la Parisă. Mâna 
misteriosă care conduce destinele umanității, a voită ca 
primulă congresă anti-semită să ’se țină la porțile Con- 
stantinopulului, la bariera dintre Orientulă civilisată și 
Orientulă fanatică. Discursulă d-lui Biez presărată cu 
multe detalii a fostă fărte aplaudată de asistenți.

D-sa cetesce apoi o scrisore a d-lui Drumond, au- 
torulă opului »La France Juive“. D-lă Drumond 
își esprimă părerea de rău că n’a putută merge la Bu- 
curescl, deorece tocmai acum termină o broșură ca răs
punsă la atacurile îndreptate, de Jidovi negreșită, contra 
opului său mai susă citată. D-lă Drumond cjice în scri
sore, că se unesce la lucrările congresului antisemițiloră, 
care represintă adevărata civilisațiune. Pretinsa civilisa- 
țiune jidovăscă a răsturnată legile ordinei economice 
pentru a’ș! satisface aviditatea sa insațiabilă, făcând să dis
pară de pe pământ tdte simțămintele de credință, de justițiă, 
de respectă, de desinteresare, de datoriă, fără de care 
nici o societate umană nu e posibilă; proletariatulă es- 
ploatată și coruptă prin bani jidovesc! pretutindenea 
amenință. Trebue smulși lucrătorii din mânile parasi- 
tismului jidovescă, care ne desonoreză și ne ruineză.

»D-lă Jacques de Biez — încheiă d-lă Drumond în 
scrisdre, — vigurosulă autoră ală «Cestiunei jidovesc!*, 
vă va spune, că fiecare sufletă generosă și francesă se 
indignăză văcjendă pressa jidovăscă îngenunchindă îna
intea luxului insolentă ală prințiloră lui Israilă, mută 
fiindă înaintea furturiloră loră, tăcută înaintea trădăriloră 
loră, insultândă pe surorile năstre de caritate, pe preoții 
și pe oficerii noștri. Vă va aduce espresiunea simpatiei 
ce o avemă pentru acestă poporă română, ală cărui e- 
roismă la Grivița, la Rahova, la Plevna l’amă aplaudată 

Dorescă succesă întreprinderei vostre, spre mântuirea so
cietății și spre emanciparea creștinătății.*

D. Fr. Komlossy, deputată în camera din Pesta, 
ia cuventulă în limba germană și mulțumesce auditorului 
pentru primirea ce s’au făcută de Români representan- 
țiloră anti-judaismului din străinătate. D-sa preconisăză 
o legătură strînsă de interese între Ungaria și România 
spre a lupta cu succesă în contra anti-semitismului. D. 
Komlossy e fărte energică în cuvântarea sa, care se ter
mină cu o nouă mulțumire la adresa Româniloră.

D lă Polichroniade, redactorulă »Deșteptării", 
se ridică energică contra marei libertăți de care se bu
cură Jidovii în România. D-sa citesce o listă de pro
prietățile ce suntă vândute adl Jidoviloră din țeră.

In a doua ședință, ținută Mercur!, se citescă 
mai multe telegrame de aderare, venite din districte și 
din străinătate. Multă lume asistă, între care și dame. 
Se dă cetire statuteloră societății antisemite. După pro
punerea d-lui Biez, societatea va purta numele de „Ali
anța anti-israelită universală* cu reședința la Parisă. 
Secțiunile acestei alianțe voră purta pe lângă denomina- 
țiunea generică și indicația specială a localității unde 
funcționeză.

D-lă căpitană Moroiu îndemnă publiculă a face 
propagandă pentru idea antisemitismului. Decă nu se va 
pune frâu influinței elementului jidovescă, națiunea e 
perdută.

D-lă Dr. Fr. Komlossy, preotă catolică și 
deputată, suindu-se la tribună constată, că lupta ce în
treprinde liga anti-semitică are de obiectă ună interesă 
generală, căci Judeulă e același și în Germania, ca și în 
Austria și în Francia că și în România. Din acestă 
punctă de vedere, lupta ce întreprindemă trebue să ne 
armeze pe toți, car! avemă dorința, să scăpămă de dân
șii. Lupta e grea, căci în tote țările majoritatea (jiare- 
loră e în mâna loră, der d. Komlossy se bucură când 
constată că judaismulă nu are aceleași forțe în pressa 
română. Oratorulă demonstrăză că Jidovii falsifică toți 
ramii producțiunei și au ajunsă stăpâni prin usură. Adre- 
sându-se la conaționalii săi, dice că ei au trebuită să 
părăsescă țâra loră în urma tristei stări de lucruri ce au 
creat’o Jidovii. Dânsulă îi sfătuesce să se unescă cu Ro
mânii contra puterii semitismului. Discursulă d-lui Kom
lossy, repetată și în limba ungurâscă, a fostă forLe a- 
plaudată.

D'aconulă Elefterie Petrescu din Craiova, de 
legată ală Olteniei, declară că Jidovii n’au nici o milă 
de poporă, pe care-lă esploateză în modă neumană. 
Sânția Sa termină prin cuvintele: Să scuturămă som- 
nulă apatiei și să nu lăsămă a fi sacrificată mielulă 
nevinovată.

D-lă de Biez revine asupra celoră ijfise în ântâia 
ședință, adecă asupra situațiunei Franciei din punctulă 
de vedere ală semitismului. Jidovii au pusă mâna pe 
tote elementele de vieță. Unde se stabilescă ei, acolo 
dispară obiceiurile, datinele, moravurile, individualitatea 
cutărui sâu cutărui poporă. Dânsulă crede că nu e fără 
interesă a comunica asistențiloră ună mică incidență 
care a avută ocasiunea să’lă constate prin d-sa însuși:

D. de Biez s’a dusă la direcțiunea Agenței Havas 
spre a vedea ce a transmisă în streinătate cu privire 
la ședința de eri. Ei bine, i s’a răspunsă de ună mică 
amploiată de acolo, totă evreu, că n’a găsită lucrulă 
atâtă de importantă spre a-lă transmite afară. D. de 
Biez comptează însă pe pressa română, ală cărei con
cursă îlă socotesce mai puternică decâtă tâte informa- 
țiunile interesate ale Agenței Havas.

Sarcina ce amă întreprinsă noi e fârte grea adăogă 
representantulă francesă ală anti-semitismului,- der crede 
multă în concursulă tiner.mei, care ne avândă nici ună 
compromisă în vieța socială, e mai în posițiune de a se 
lupta în contra judaismului, care are atâtea rădăcini în 
tote ramurile de activitate ale tuturoră stateloră din 
Europa.

D. de Biez șl-a desvoltată părerile cu aceiâș! fa
cilitate ca eri, în întâia ședință și a mulțumită din nou 
pentru simpatica primire ce i s’a făcută de cătră frații 
săi dela Dunăre și a accentuată cu deosebire că va sosi 
timpulă când legăturile dintre Franța și România se voră 
cimenta mai multă decâtă cum se găsescă adl. Discur
sulă d-lui de Biez a fostă fârte aplaudată.

D. I. Stănculescu din Giurgiu, ca representantă 
ală districtului Vlașca, declară că concetățenii săi se u- 
nescă cu ideile congresului în vederea unui curentă an
tisemitică.

D. Polichroniade continuă discursulă începută 
în ședința întâiu. Citâză mai multe estrase din Tal
mud și din alte cărți religiâse ebraice, făcândă să reâsă 
de aci ilegalitățile comise de Jidovi.

Ultime seiri.
Pesta, 9 Septemvre. — Prințulă Alexandru 

a sosită eri la 3 ore și 25 și a plecată, la 3,40. 
La sosirea sa prințulă a fostă .salutată cu multă 

simpatia de ună publică numărosă, printre care 
se găseau mai multe persdne ce aparțină aris
tocrației. Studenții universității veniseră la gară 
cu stindardulă loră. După plecarea prințului 
Alexandru, câte-va sute de persdne s’au adunată 
în fața consulatului rusă, dăr poliția i-a risipită 
îndată.

Viena, 9 Septemvre. — Prințulă Alexandru 
a sosită aci la 9 ore, mergându la Yugenheim. 
A fostă căldurosă aclamată de publiculă care se 
găsia în cele două gări. Generalulă din Hesa, 
Lehne, a venită să salute pe prință în numele 
tatălui său.

St. Petersburg, 9 Septemvre. — piarele ru
sesc! pară a se teme că composițiunea consiliu
lui de regență și a ministerului bulgară să nu 
causeze nouă dificultăți. „Journal de St. Pe- 
tersbourg“ spune că Rusia nu se gândesce de 
locă a micșora independența ce a dobândit’o 
pentru națiunea bulgară. Trebue înainte de 
tdte, adaogă diarulă oficiosă, ca liniștea și or
dinea să domnăscă atâtă înăuntru câtă și afară 
din țără.

Londra, 10 Septemvre. — „Daily News;£. 
menționândă credința Turciei, că Anglia, pentru 
a răspunde la acțiunea Rusiei în Balcani, ar o- 
cupa Candia, spune că acăstă insinuațiune nu 
pare cu totulă de necredută.

Sofia, 10 Septemvre. — Cea mai mare parte 
din deputați au sosită la Sofia. Se crede în ge
neral că voră fi una său doăă întruniri secrete 
înaintea descliiderei oficiale a Sobraniei; mâne 
fiindă sfântulă Alecsandru se va cânta un Te- 
Deum la catedrală în onărea Țarului. Cu acăstă 
ocasiune va fi și o mare paradă. Regimentele ru- 
meliote votă primi drapelele la felă cu ale regi- 
menteloră bulgăresc!. In câte-va grupuri de de
putați să crede că se va protesta contra regenței 
care ?r fi contrare articolului 27 din constitu- 
țtune, care prevede, că regentulă trebue să fi 
fostă mai întâiă ministru. Credemă că camera 
sub impulsulă d-loră Stambulov, Karavelov și 
Mutkurov, va ratifica tăte măsurile luate de prință.

St.-Petersburgti, 10 Septemvre. — „Novoje 
Vremja“ spune că Rusia nu este dispusă a se 
opri în fața vetului Angliei, care singură mani
festă intențiunea de a pune piedecă Rusiei. „No
voje “ (Țce că Rusia avoită să restabilăscă echi- 
librulă în Balcani, distrusă de Anglia.

Darmstadt, 10 Septemvre. — Prințulă Ale
xandru a sositu la 4 și jumătate. A fostă pri
mită de însărcinatulă de afaceri ală Angliei și 
de șefulă municipalităței. Prințulă a plecată 
înainte la Yugenbeim.

Viena, 10 Septemvre. „Fremdenblatt“ crede 
că soirile date de (jiare în privința pretinseloră 
intențiuni ale Rusiei față cu Bulgaria intențiuni 
ce ară avea de scopă să încorporeze Bulgaria 
de Rusia, reflectă numai aspirațiunile și dorințele 
panslaviștiloră ruși. Dăr în ceea ce privesce in- 
tențiunile atribuite Austro-Ungariei privităre mai 
cu sămă la cestiunile de anexare a Bosniei și 
Herțego vinei, „Fremdenblatt“ se dice autorisată 
a declara ca zadarnice asemenea combinațiuni.

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

RADNA, (comit. Aradului) 13 Septemvre. 
— In timpulă liturghiei de adi în biserica de 
peregrinagiu de aci, isbucni în coperișulă unui 
altară laterală incendiu, și în urma strigătului 
„Arde biserica!“ se produce o grozavă panică 
în biserică, ce era îndesată de lume. Toți se 
îmbulziră spre uși, de pe galerii săriră mulți 
peste mulțimea înghesuită. Dăcă și câte persdne 
au murită cu acăstă ocasiune încă nu s’a putută 
stabili. Se dice că numărulă rănițiloră se sue 
la mai multe sute.

FILIPOPOLtJ, 13 Septemvre. — înaintea 
consulatului rusescă s’au adunată câțiva ade
renți d’ai exprincipelui, în urma cărei adunări 
s’au formată și grupuri rusofile. Poliția a inter
venită imediată și a împrăștiată grupurile. In
cidentului nu i se atribue nici o însemnătate.

Numere singuratice ă 5 or. din „ Gazeta 
Transilvaniei1,1 se potă cumpăra în totungeira 
lui I. GJROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editorii: Iacobfi Muresianu.
Redactorii responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Oursulâ Ia bursa de Viena
din 12 Septemvre st. n. 1886.

Bursa de Kiieuresci.

Rentă de aură 4°/0 . , . 107.55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9510 
împrumutul^ căilorfl ferate 

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

lorâ ferate de ostti ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100,40

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

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

Bonuri rurale ungare . • 105.— 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5,— 
B nuri rurale Banat-Ti- 

znișâ............................105.—
Bonuri cu ci. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 105.—

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

vinii ung............................99.75
Imprumutulâ cu premiu

ung..................................121 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 127.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.— 
Renta de arg. austr. . . 85 40
Renta de aură austr. . . 118 50 
Losurile din 1860 . . . 140 30
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 863 —
Act. băncel de creditti ung. 288.— 
Act. băncel de credită austr. 278 10 
Argintulă —, — GalbinI

împărătesei ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Curnp,

Cota oficială dela 30 Augustă st. v. 1886.

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

94 —
963/4

> convert. (6%) 88-
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1037*

> 11 „ (5°/o) • 87Va
* » urban (7°/0) . . 100—
> , (6%) > 92 —
> > (5%) • • 82—

Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 13.90
Bancnote austria ce contra aură. . 2.01

14.10
2.02

vând.
9/P/2
97i/a
88’/a
34—

IO!1/*
87»/4 

101—
92Va
83—
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50 bani exenipl. edițiunea awtorisata, se află pănă, astădi de vendare la următorele librării:ă 1 fl. 50 cr. seu 3 lei

Brașovu: Tipografia Alexi, D. Nicolae L Ciurcu, H. 
Zeidner, A. Altstâdter.

Bucuresci: D. D. Sotschek &. Comp., E. Graeve & 
Comp+7 Ig. Haiman, R4 Watzina. (A, Cerny+)

Budapesta*: D. Gustav Grimm, strada Hatvan, D. 
Sig. Robicsek strada coronei.

Blașiu: Librăria archidiecesană, Tipografia semin. 
Câmpulung! (Bucov+): D. Gabriel Storfer, 
Craîova: D. H. Zamitca,
Cernăuți: D. Romuald Sclially, D. H+ Pardini 

brăria Universității.
Clușîu: D+ Iobann Stein.

li

A se cere exemplare din a opta sGu a noua miiă. 
Brașovti, 9 (21 Iuliu 1886.

Fâgârasiu: D. I). Briider Thierfeld, 
Iași: D. 0. Hildebrandt, Frații Șaraga, 
Lugoșiu: D. Adolf Auspitz.
Nâseudu: Librăria Concordia, 
Orairicza: D, I. E. Tieranu. 
Orșova: D. C. Bolnne.
Badaute: D. Iacob Niderhofer.
Săbiiu: D. W+ tKrafft, D. A. Sclimidicke. 
Timișora: Librăria Polatsek.
Viena: D+ D. Mayer & Comp, Singerstrasse 7. D. 

Wilhelm Frick librăria Curții, D+ D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.

Tipografia ALEZL

-Zza-xl foștii distinsă cn
Diploma de recuudscere dela esposițiunea din Graz 1880.
Medalia de bronzit dela esposițiunea din Triestă 1882.
Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Diplomă de argintă dela esposițiunea econom, din 1884 a comitatului Torontală. 
Medalia mare dela esposițiunea din Budapasta 1885 pentru progresă și exportă.

Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolicu dintre tote 
Apele minerale ale Ungariei 

face escelente servicii la băle catarhalice ale organeloră de mistuire și ale udu
lui. în genere acâstă apă merită a să lua cu deosebire in considerațiune la tăte acele 
băle, la care trebue a ajuta organele și a promova funcționarea sistemului nervosă. 

Cu vinii beută se bucură, acesta de o popularitate mare. 
Depositulfl principală Ț Liferantu al ti Curții
singurii numai la: iwAJMĂXU Ji «L reg. ung. în Budapesta

Asemenea se află la tăte farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiuni.

18 V® ISIJ TZU
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dela 1HMII
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| (11—15) ^’au espediatu în anultt 1885

I 1,800000 butelii
Nr. 685/1886.

Publicatiune.
In 27 Septemvre st. n. a. c. la 10 6re a. m. se va țină în co

muna Cugieriu (Kudsir, comitatulă Huniăddrei) prin ună delegată 
ală subscrisului comitetă licitațiune minuendă pentru edificarea unei scdle 
elementare cu patru clase în comuna numită.

Acesta se aduce la cunoscință publică cu acelă adausă, cum-că 
fie-care licitantă are se depună 5°/o din prețulă de esclamare statorită 
cu 8525 fi. v. a.

Materialulă de pătră, cărămidă și năsipă, ce-lă prestăză întregii 
comuna Cugieriu, nu se cuprinde în suma de susă.

Oferte în scrisă provădute cu vadiu se primescă până la înce
perea licitațiunei de cătră președintele eforiei scdlei grănițăresci din 
Cugieriu.

Planulă, devisulă, preliminariulă și condițiunile speciali de edifi
care stau spre intuițiune pănă în 18 1. c. la subscrisulă comitetă ad
ministrativă (Strada Urezului Nr. 6.) ăr din 19—27 1. c. la eforia șco
lară grănițărăscă din Cugieră.

Sibiiu, în 7 Septemvre 1886.
Comitetulit administratorii de fondulit scolasticii alii fostilorit

3—3 grănițeri din regimentul^ 1. românii.

Concursă.
Pentru ocuparea postului de învățătoră la scdla confesională gr, 

cat. română din comuna Mocodă, în vicariatulă Rodnei, cu ună salară 
anuală de 240 fl, v. a. apoi cortilă liberă cu 2 odăi padimentate și 2 
grădini de pometă și legumi, prin acăsta se escrie concursă.

Doritorii de a ocupa acestă postă voră avea a-șl așterne supli- 
cele loră pănă la 26 Septemvre a. c. st. n., în care di după s. liturgiă 
se va ținea și alegerea — cătră subscrisulă senată scolastică, pro văzute 
cu testimoniele de servită, de moralitate și de cualificațiune.

Din ședința senatului scolastică confs. gr. cat.
Mocodă, în 15 Augustă 1886.

LeoHă Vertîcă, Stefanu Puica,
2—3 președinte. notară ad hoc.

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

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită ^iarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. j[RANS“

Tipografia ALEXI, Brașovu.


