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Ca călătorulu, care din când în când aruncă 

câte o privire înderătu la drumultt ce l’a per- 
cursă, ca să-și înfățișeze mai bine punctulu, unde 
a ajunsă, voimu să facemu și noi adi o repri- 
vire în trecutulu celă mai apropiată ală păța- 
niiloră ndstre.

Să ne reamintim^ ună momentă cele ce se 
petreceau înainte c’ună ană de în patria
ndstră. Pe timpulă acesta adversarii noștri stri
gau ca din gura șărpelui, că „Valahii facă re- 
voluțiune44, că „popii valahi44 s’au conjurată și 
fanatisăză poporulu îndemnându-lu a lua arma, 
că s’a descoperită ună „complotă grozavă“ ală 
„irredentei“ valahe, care amenință esistența sta
tului ungară. Pressa maghiară înregistra pe fiă- 
care di perchisițiuni domiciliare și arestări, ce se 
făceau din partea autoritățiloră de prin comitate 
contra biețiloru preoți și dascăli români, cari 
erau bănuiți că facă parte din „conjurațiunea 
secretă44.

P’atunci, în Septemvre 1885, ne aflamă a- 
decă în toiulă mișcărei causate de-o parte de 
agitațiunile Kulturegyletiste, de altă parte de 
svonulă ce l’a produsă cunoscuta proclamațiă, 
adresată acestei reuniuui maghiare și trimisă prin 
postă la adresa mai multoră particulari români 
și străini.

Ce mare contrastă între turburarea, și iri- 
tațiunea ce se produse acum ună ană în contra 
Româniloru și între tăcerea, ce domnesce adj în 
presa maghiară despre ei. A ajunsă ună ană 
de ca din „Valahii periculoși44 să se facă 
cetățenii cei mai pacinici!

Foile șoviniste maghiare atâtea năsdrăvănii 
au fostă născocită în contra ndstră, atâta ni-au 
înjurată și calumniată, încâtă în cele din urmă 
s’au obosită și ele. Câteva foi și foițe „patrio
tice44 au trebuită să-și dea o deosebită silință — 
acesta amă putut’o observa cum se cade — ca 
în ajunulă adunării generale a reuniunei de ma- 
ghiarisare din ăstă ană să scdță din nou la ivdlă 
gogorițele „daco-românismului44, cu scopu de a 
mai îmbărbăta puțină spiritulă șovinistică, care 
se vede că a ajunsă și elă pe ddgă de mdrte.

Dăr pdte să ne înșelămă dăcă admitemă, că 
adversarii noștri șoviniști s’ară fi obosită de a 
mai striga în contra Româniloru. Pdte că au 
sistată numai provisorică atacurile loră înverșu
nate contra ndstră, ocupându-se mai de aprdpe 
de alte cestiuni dela ordinea (jilei. Afacerea îm- 
păcărei cu Sașii îi preocupă’ pdte așa de multă 
încâtă nu mai află timpă de a descoperi „com
ploturi valahe44. Ori este marea cestiune orien
tală, care le răpesce pofta de a privi în „Va
lahi44 totă nisce conspiratori contra statului?

Mersulă lucruriloră în peninsula balcanică 
și pericululă celă mare ce amenință și statulă 
ungară din aceea parte, au insuflată fără îndo
ială mari îngrijiri adversariloră noștri și proba
bilă, că aceste i-au făcută să mai slăbdscă pu
țină cu agitațiunile contra naționalitățiloră, căci 
ura între diferitele rasse este, grațiă sistemului 
de guvernare actuală, și așa destulă de mare.

In acestă casă trebue să ne mirămă că 
foile maghiare nu găsescă cu cale să pledeze 
pentru o împăcare seridsă cu naționalitățile ne
maghiare din țările cordnei s-lui Ștefană. Se se 
semță dre Ungurii atâtă de tari încâtă să n’aibă 
nevoiă de acâstă împăcare?

Ddr era p’aci să uitămă de afacerea „îm- 
păcărei cu Sașii44. țfiarele șoviniste au făcută 
mare svonă cu ea vrândă a insufla credința ce- 
loră din Germania, |că în adeveră situațiunea 
politică a Sașiloră ardeleni s’a schimbată spre 
mai bine. In realitate însă Ungurii le dică Sa
șiloră : veniți voi la noi ddcă voiți să vă împăcați 
și faceți ce vomă pretinde noi dela voi atunci 
vomă fi prieteni!

Manevra acdsta de „împăcare44 pusă în scenă 
de foile șoviniste s’a deochiată. Foile germane 
au începută din nou a combate intoleranța ma
ghiară, din care causă domnesce drăși mare su
părare în tabăra șoviniștiloră contra Sașiloră, 
„cari ațîță opiniunea publică a Germaniei asupra 
Unguriloră44.

C’ună cuvântă șoviniștii și-au schimbată 
puțină tactica, ddr natura nu și-o potă schimba. 
Ei ori strigă, ori tacă, rămână totă aceiași, ego
iști pănă la estremă și intoleranți fără sdmănă. 
Vai de țdră, ddcă va merge totă astfelă!

Alianța ruso-turcă.
„Kălnische Zeitung44 numeșce alianța ruso- 

turcă ună faptă încheiată, apoi se esprimă 
astfelă :

„Rusia n’are de gândii să ocupe Bulgaria; din 
contră îi este mai comodă să domnăscă indirectă în pro- 
vinciele nordice din peninsula balcanică; când va fi si
lită prin turburărl să ocupe țâra, atunci Poarta va primi 
tote garanțiile dorite, că teritoriulă ei nu va fi violată 
pentru multă timpă, și noi credemă că aceste garanții 
suntă suficiente și că Rusia eventuală îșl va retrage tru
pele. Scopurile, ce le urmăresce Rusia la Conslantino- 
polă, privescă mai de aprope obiectulă ce-i dace mai 
multă la inimă, adecă strîmtorile. Deja în Martie a. c, 
d. Nelidow a făcută Sultanului următorea propunere:

»Turcia întăreșce Dardanelele; ea face forte bine, 
der o costă prea mulți bani și după cum îi stau acum 
finanțele totă nu e în stare a face întăririle astfelă, după 
cum cere scopulă apărării. Ei bine, Rusia e dispusă a 
pune să se facă întăririle din Dardanele pe socotăla sa, 
dăr doreșce numai, ca să asiste ună oficeră rusă.«

Sullanulă era pe atunci dispusă a primi propu
nerea, decă bătrânulă Namyk-pașa nu i-ar fi scosă ideia 
din capă, arătându-i că admiterea Rușiloră în Dardanele 
ar întărită pe oficerii superiori turci, ceea ce ar pute 
ave urmări rele. Dela 10 Augustă încoce se șopteșce 
ărăși în cercurile ruse din Constantinopolă despre o sta
țiune rusăscă în Dardanele și prin acesta se caracterisăză 
îndestulă intenția silințeloră ruse; ea tinde să se stabi- 
lăscă fără sgomotă în Dardanele; restulă ar veni dela 
sine. Cine are Dardanelele, are Constantinopolulă. Insă 
sorții de a câștiga pe Sultanulă suntă astăzi multă mai 
mari decâtă acum o jumătate de ană. Raporturile ami
cale dintre Rusia și Turcia suntă basate mai multă pe 
împrejurarea, că Țarulă garantâză Sultanului siguranța 
personală a acestuia și acum Rusia a arătată lămurită, 
că astăzi ea dispune arbitrară de siguranță și nesiguranță 
în Orientulă europeană; astfelă argumentele sale voră 
avă o forță hotărîtore, cu greu de limitată. Ca și pănă 
acum, ea nu se va pripi, ci va merge liniștită înainte.

Aniversarea luărei Grivitei la Sinaia.1
Cetimă în „Monitorulă Oficialii44 din Bu- 

curesci:
ț)iua de 30 Augustă, aniversarea a 9-a a biruinței 

ăstei române la Grivița, a fostă serbată și în anulă a- 
cesta la Sinaia cu ună entusiasmă vrednică de ună e- 
venimentă militară, ce are pentru noi o mare însem
nătate.

0 companiă din batalionulă 2 de vânători cu steagă 
și musică a fostă condusă în curtea Sântei Mănăstiri. 
MM. EL. Regele și Regina precum și multe notabilități 
aliate la Sinaia, corpulă oficerescă ală batalionului, d-nii 
generali Dunca, Barozzi, d-șorele de onore au fostă față 
la serviciulă divină ce s’a făcută pentru sufletulă mor- 
țiloră căluți în acestă gloriosă luptă.

Steagulă batalionului, fiindă dusă în biserică, a 
fostă împodobită de Regina cu o mândră corănă de tran
dafiri și dafini, pe care sta scrisă: „ Trandafiri pentru 
cei vii; lauri pentru cei morț1.a

După sfîrșirea Te-Deumului, M. S. Regele a tre
cută pe dinaintea trupei, aclamată de strigările ei entu- 
siaste, și apoi primi defilarea. La ârele 12 și jumătate, 
MM. LL. Regele și Regina merseră la cantonamentulă 

trupei garnisânei, spre a lua parte la dejunulă dată de 
Maiestățile Loră oficeriloră și trupei. D. maioră lonescu, 
împreună cu întregulă corpă ofițerescă, întâmpinândă pe 
Auguștii Suverani pe creasta platoului, oferi M. S. Re
ginei, în numele batalionului, ună frumosă buchetă de 
flori, rostindă cuvinte adâncă simțite; soțiele ofițeriloră 
batalionului îi înfățișară asemenea frumâse buchete de 
flori. Dupăce grațiâsa nâstră Regină mulțămi în chi- 
pulă celă mai măgulitoră, Maiestățile Loră se îndreptară 
cătră pavilionulă ridicată cu prilegiulă acestei sărbători 
și care era ornată cu flori, cu verdeață, cu trofee de 
arme, t6te dispuse cu ună desăvârșită gustă de soldații 
vânători sub direcțiunea plină de pricepere a șefului și 
ofițeriloră batalionului.

La intrarea pavilionului, Maiestățile Loră au fostă 
primite de d-nii miniștrii, de înalții demnitari, de mem
brii corpului diplomatică cu domnele și de alte persâne 
de distincțiune ce se aflau la Sinaia, cărora Regele și 
Regina le-au adresată cuvintele cele mai binevoitâre. 
Maiestățile Loră, urmate de toți Invitații și de ună nu- 
mărosă publică, visitară cantonamentele trupei, admi- 
rândă frumsețea și gustulă în care să răsfățau. Baracele 
batalionului, scăldate în flori și în verdâță, părâu aco
perite de minunate covoră, pe cari stau scrise mândre 
devise și alte închipuiri ce uimiau ochii; totă lucrarea 
era făcută din pornirea dragostei ce oștenii au pentru 
Regele și Regina. înăuntru baracele erau împodobite 
cu portretele Maiestățiloră Loră, cu flori, cu verdeață, 
cu drapele și cu tablouri răsboinice.

Sfîrșindă visitarea cantonamentului, Regele gustă 
din mâncarea soldațiloră ce aveau masa aședată alături 
cu acea dată de Maiestatea Sa în pavilionă distinșiloră 
săi âspețl în numără de mai bine de 100.

La dejunulă regală au luată parte; Exc. Sa D. 
Busch, ministrulă Germaniei, cu d-naBusch; Exc. Sa D. 
de Coutouly, ministrulă Franciei, cu d-na de Coutouly; 
d. Vigoni, secretară ală legațiunii italiane, d. baronă 
Hammerstein, secretarulă legațiunei austro-ungare, d. 
căpitană Schneider, atașată militară ală legațiunei aus
tro-ungare, cu dâmna Schneider; d. de Suzzara, consulă 
generală ală Austro-Ungariei, cu d-na de Suzzara; d. 
Patenotre, secretară ală legațiunei Franciei, întregulă 
corpă ofițerescă ală batalionului, cu dâmnele; Archiman- 
dritulă Ghermano, superiorulă mânăstirei Sinaia, casa 
M. S. Reginei, casa militară a M. S. Regelui precum 
și alte persâne de distincțiune.

La sfârșitulă mesei, M. S. Regele, dupăce dete 
ordină ca toți soldații batalionului să se înșirue pe lângă 
pavilionulă unde era aședată masa regală, rosti urmă- 
torele cuvinte:

„Privirea ce o aruncă asupra unui trecută de care 
ne putemă mândri, ridică sufletulă și întăreșce încre
derea în viitoră. Serbămă der în totdâuna cu recunoș
tință aniversările ce amintescă faptele răsboinice ale 
âstei. Astădi suntă 9 ani dela isbânda dela Grivița. 
Ca ună trăsnetă străbătu atunci țâra întrâgă acâstă fe
ricită veste, găsindă ună puternică răsunetă în tâte 
inimile.

„Lupta era sângerdsă, jertfele mari, dușmanulă 
însă sdrobită de armata nâstră victoriosă, și din acâstă 
dintâiu biruință România s’a înălțată în Stată de sine 
stătătoră.

„Numele batalionului ală 2-lea de vânători este 
strânsă legată de acestă faptă măreță. Mândru pote fi 
dânsulă de bărbătâsca sa purtare dela Grivița. Scumpă 
trebue să vă fiă vouă, vânători, diua de astăcji. Stâua 
României, care lucesce pe vârfulă stâgului vostru, vă a- 
mintesce vitejia frațiloră voștri căduțl pe câmpulă de 
onoră. Vrednici fiți d’apururea de acâstă falnică po- 
dâbă. Inconiurațl cu credință stâgulă vostru încununată 
astăcji de Regina cu trandafiri pentru cei vii, cu frunte 
de dafini pentru cei morți. Incongiurați dică cu dra
goste acestă stâgă, simbolulă celă mai înaltă ală os
tașului.

»Convinsă că scumpa mea armată va fi în tâte 
împrejurările pătrunse de sânta sa datoriă, închină acestă 
pahară în onorulă seu.

»Să trăiâscă armata, fala și readămulă României1“
Cuvintele adâncă sâmțite ale Regelui au fostă ne

contenită întrerupte de aplausele celoră aflați față și a- 
coperite de strigările înflăcărate ale oșteniloră ce glasulă 
patriotică ală Maiestății Sale le cuprinsese inima și 
cugetulă.
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După acâsta, M. S. Regina se ridică și, cu ună 
glasă viu și mișcată, ținu următorulă toastă :

»In amintirea acelora, cari au suferită și murită 
„pentru țâră și în sănătatea acelora cari voră ajunge 
»viteji1“

Este de nedescrisă entusiasmulă născută din aceste 
puține cuvinte spuse din adenculă înimei și cari au în
flăcărată sufletele așa cum cuvintele mângăitore ale 
Maiestății Sale au alinată odinidră durerile rănițiloră în 
timpulă răsboiului.

După acâsta toastă d-lă generală Dunca 4icendă, 
între altele:

Ca celă mai vechia în gradă aicea, vină, Sire, a 
Vă ura, în numele ăstei, ani mulți și fericiți asigurându- 
vă că pe câtă vreme Românii voră nasce Români, oș
tea acăsta va fi gata să moră pentru patriă și tronă 1

Apoi toastă d-lă maioră lonescu dicendă între 
altele

Fericită armata ce se devotâză unui asemenea 
rege, a cărui domniă neatârnarea țărei și alte visuri mă
rețe ale străbuniloră noștri le-am vădută îndeplinindu-se, 
unele prin sabiă, altele prin înțelepciunea vâslra?

După acăsta d. Vasile Alexandri, marele poetă ro
mână, ce a sciută și să farmece și să îmbărbăteze ini
mile prin cânturile sale patriotice, a ridicată ună pa- 
hară în onorulă stăgului, care a căpătată răni gloriâse 
sub mușcătorele sărutări ale victoriei, răni pe cari re
gele Carolă, vităzulă conducătoră de viteji la lupta in
dependenței năstre, a depusă cu drâptă mândriă marele 
insemnă ală „Stelei României".

«Trăiâscă, strigă poetulă cu entusiasmă, vecinică 
trăiăscă în gloria și înălțarea stăgului armatei, acestă 
sacru vestmentă ală patriei române.*

Apoi privindă la poetica devisă de pe cununa de 
trandafiri și lauri cu care grațiâsa regină împodobise 
stăgulă în biserică, d. Alexandri adăogă uimită:

„Bucură-se toți aceia ce suntă în viăță încununați 
cu rose la Qile de sărbători naționale! Mângăe-se sufle
tele acelora ce și-au jertfită viăța pentru țără, căci suntă 
încoronați cu lauri de patria loru recunoscătore.*

După aceea d-lă loc. colonelă Teodoră Văcărescu 
din reservă și adjutantă ală M. Regelui toastă astfelă:

Ună vechiă scriitoră, unulă din bătrânii cronicari, 
în ale căroră scrieri aflămă și astăzi măduva limbei, a 
cugeteloră și simțiriloră românesc!, a disă, spre a espli- 
ca pentru ce pe atunci scrierile istorice erau așa de 
rare în literatura nostră, că Românii din acele vremi se 
îndeletnicău mai multă a săvârși fapte, decâtă a le scrie. 
Dumnezeu a voită ca în domnia lui Carolă I., Românii 
să săvârșâscă fapte și vremile să fiă mai puțină aspre, 
așa că, după munca cu spada, roditârea muncă cu plu- 
gulă, cu condeiulă, cu mintea să-și pâtă urma liniscită 
cursulă ei.

Astfelă m’am silită și eu a fi ună modestă lucră- 
toră în acâstă paclnică muncă și m’am îndeletnicită a 
scrie amintirea fapteloră oștirei năstre în ultimulă răs- 
boiu. Maiestatea vostră ați binevoită a primi astădl ună 
e/emplară ală acestei scrieri.

• Maiestatea Sa Regina, care a întărită vitejia oște- 
niloră, le-a vindecată rănile, le-a mângâiată și alinată 
suferințele, a bine-voită a primi asemenea grațiosă o- 
magiulă acestei opere,

Comandantă ală batalionului 2 vânători! In 4iua 
ce serbătorimă astădl, în care batalionulă ce ai onâre 
să comanzi a încununată cu gloriă stindardulă său, Re
gele a ordonată să-ți remită ună exemplară din poves
tirea fapteloră armatei. Ale vâstre dintre ale vostre! 
Iți îmâneză astă carte cu credința, care este în tote ini
mile, că în (Jiua când Patria va avea nevoe de brațulă 
fiiloră ei, tdte bataliânele române își voră face datoria 
cum și-a făcut’o la Grivița batalionulă 2 vânători.

Apoi d. colonelă adjutantă Candiano, comandantulă 
batalionului ală II-lea de vânători la asaltulă redutei 
Grivița, dise cântulă resboinică întitulată: Căpitanulă 
cătră oștenii sei.

Glasulă răsunătoră și plină de simțire ală poetului 
oștână se revărsă ca ună torentă de flăcări în inima 
frațiloră săi de arme, lăsândă în același timpă o adâncă 
întipărire asupra tuturoră ce au fostă față la acâstă 
serbare militară.

Sfîrșindu-se prâncjulă, Regele și Regina, împreună 
eu âspeții loră, au mersă pe platoulă din prejma pavili
onului, unde o mulțime de țărani, cu soțiile și copii loră 
de prin satele din prejură, se adunaseră în haine de 
sărbătâre ca să se bucure de acâstă serbătâre națională.

Horă mare se întinse în prejurulă Maieslățiloră 
Loră, în care vânători țărani și parte din ospeții se 
prinseră, fiindă zugrăvită pe fața tuturoră fericirea de 
a prăsnui în liniștea păcei ceea-ce se câștigase cu atâta 
trudă în timpă de răsboiă.

La orele 87a sâra, parte din âspeți veniră la Cas- 
telulă Peleșă, de unde împreună cu Maiestățile Loră, au 
privită retragerea cu facle a batalionului 2 vânători, ce 
fu urmată de ună strălucită și bogată focă de artificiă, 
pregătită în pirotecnia armatei.

O mulțime numerâsă, îmbulzindu-se pe terasa din 
fața Castelului, luă și dânsa partea’i de mirare la pri
veliștea ce se desfășura înainte’i.

Pe când musica militară întorcea cânturi naționale, 
semețite înălțimi ce înconjoră palatulă Peleșă, luminate 
fiindă de foculă artificiei. răsunau în bubuitulă impună 
toră ală detunăturiloră, âr ecoulă ducea în depărtare 
cele din urmă sgomote ale acestei sărbători, unde bucu
ria cea mai adevărată își da mâna cu sfânta ndstră a- 
mintire despre eroii căduțî pentru neatârnarea țărei.

SOIRILE DILEL
Din Alba-Iulia ne scrie ună amică ală „Telegra

fului Română1 că regimentele 50 și 64 in drumulă loră 
spre Târgulă Mureșului au staționată în Ajudă și că a- 
colo dreptă semnă, că unde se află cancelaria regimen
tului s’a infiptă pe coperișulă casei stindardulă împeră- 
tescă. 0 mulțime de curioși au năvălită asupra casei 
orașului pentru desluș'ri, când âtă se trecjesce proprie 
tarulă casei, ună pensionistă de pe timpulă absolutismu
lui, că o deputațiune îlă trage la răspundere, pentru 
stâgulu negru-galbenu. Proprietarulă scia că cancelaria 
regimentului e Ia elă, dâr nu scia de stâgă nimica, și 
cere dela comandantă să aibă bunătate să ia sfeagulă 
josă. Comandatulă i spune că nu se pâte, că nu sciu 
oficerii și suboficerii unde e cancelaria și nu potă face 
rapârtele; der proprietarulă vădlendă pericululă și mul- 
.irnea de poporă, de frică cere cu întețire mutarea stâ- 
gului în altă locă. Comandantulă și proprietarulă mergă 
a polițiă și la primăria urbană, unde cestia s’a aplanată 

cu rămânerea stăgului pe casă âr publiculă în nemulță- 
mirea sa esclamă: „ Unde suntă acum colegiștii se facă 
ordine și regulă în orașul" Aceea le-ar fi trebuită, și 
manevrele se desvoltau în drumuiă spre Târgulă Mure
șului — în o direcțiă urîtă și -apoi Aiudulă e mâncată 
de manevre pe stradele sale!

—x—
Preoțimea diecesei gr. or. de Carlovițu a îmâr.ată

guvernului ungurescă o cerere, în care se râgă, ca Secta 
Nazareniloru, care nu e permisă de lege și care urmă- 
resce tendințe comuniste, ce câștigă mereu tărâmă între 
poporațiunea gr. or. a Sirmiei șt Ungariei de sudă, să 
fiă spulbărată cu t.6te mijlâcele legale în interesulă bi- 
sericei și ală credincioșiloră.

—x—
Administrațiunea diarului nostru a primită dela 

Direcțiunea postulă r. u. din Sibiiu, cu data 8 Septem- 
vre a. c., următârele rânduri: „Din mai multe cașuri 
ce mi-au venită la cunoscință s’a constatată, că diarele 
adresate în Rodna-veclie numai după o rătăcire îndelun
gată încâce și ’ncolo, va să dică numai după o anumită 
întârdiare au ajunsă la loculă destinațiunei loră, și acăsta 
din causă că numirea acesta nu se află în seria nume- 
loru de locuri și în casă de schimbare a personeloră a- 
flătâre în serviciulă poștală, acestea nu cunoscu numirile 
românesci ale locuriloră. Din aceste considerațiuni rogă 
pe on. administrațiune, ca diarele să le trimită la adre
sa: 0-Radna, sâu ca sub numirea românâscă a locului 
să însemne și numirea ungurâscă a aceluia, și eventuală 
acăsta să binevoâscă a-o pune în praxă și față de adre
sele altoră comune cu nume românesci, fiindcă acesta 
este mijloculu celă mai sigură pentru ca espediările să 
fiă îmânate fără piedică și întârdiare*. Subscrisă: Di- 
rectorulă r, u. de poște Bene. — Mai trebue comentară 
la acâstă apucătură de maghiarisare ?

—x—
Ni se comunică, că cu ocasiunea sărbătârei «Sân

tei Mării* poporă numărosă a peregrinată — ca după 
obiceiu — la mănăstirea Strâmba. Serviciulă dumne- 
(jeescă s’a săvârșită de 6 preoți sub cerulă liberă, căci 
în biserică nu era locă. Frumosă și cu mare efectă a 
predicată tînărulă preotă și administratoră ală mânăstirei 
d. Ioană Petrană, despre cultulă iconeloră. La urmă 
d. Petrană împreună cu d. Solovestru Șerbanu, arânda- 
torulă mânăstirei, au întrunită publiculă inteligentă la o 
masă comuuă. De cu sâră a urmată jocă, care s’a 
continuată pănă la răvărsatulă cailei.

—x—
Ună furtă neobicinuită pănă acum s’a comisă în 

săptămâna trecută în comuna Brețcu. Nisce răufăcători 
intrară în grajdulă unui proprietară maghiară, au luată 
ună bou, l’au dusă în fundulă grădinei și l'au belilă ; 
pielea au dus’o cu ei, er carnea au lăsat’o proprie
tarului.

—x—
in Budapesta s’au ivită din nou cinci cașuri 

de coleră. Patru persone, o lucrătore, doi dilerl și soția 
unui neguțătoră au murită.

La târgulă de tâmnă anuală din Sibiiu au fostă 
ațâța vânzători, cum nu’șl mai aduce omulă aminte să 
fi fostă vr’odată. Vilele și fructele s’au vândută cu pre
țuri de batjocură. 0 vacă, pe care proprietarulă ei a 
cumpărat’o în anulă trecută în Mercurea cu 90 fl., a 
vândut’o acum cu vițelă cu totă pentru 29 fl.

—x—
Societatea de lectură a studențiloră dela gimnasiulă 

română din Blașiu s’a constituită pentru anulă scolas
tică 1886/7, alegându-șl funcționarii în persânele urmă- 
toriloră d-nl: Președinte: Aronă Deacă, profes.; vice
președinte: Septimiu Dariu, stud. de cl. VIII; redactoră

FOILETONU.

CUCERIREA CETĂȚEI BUDA
Și

Răsboiulu contra Turcilorii în Ungaria la anulu 1686.
pilele trecute, după cum amă anunțată, s’a serbată 

cu mare solemnitate la Budapesta ală [doilea centenară 
ală recucerirei cetăței Buda de sub stăpânirea Turciloră.

In vremea aceea în cetatea Buda era tare și mare 
Abdurahman Avdi pașa și Pesta, după cum spune chiar 
și .Pester Lloyd*, nu era decâtă ună mică și urîtă oră- 
șelă turcescă în care nu se găseau mai multă decâtă cinci 
giamii (moschee). •

Cetatea Buda a stată peste 145 ani în stăpânirea 
Turciloră și Ungaria întrâgă nu era decâtă o provinciă 
turcâscă împărțită în pașalicuri.

La liberarea Ungariei din starea deplorabilă în care 
se găsea sub administrația turcâscă au contribuită tru
pele imperiale împreună cu oștirile aliate germane, sue
deze, suabe, francese, etc.; de aceea acele festivități tre
buiau să aibă ună caracteră mai multă internațională 
decâtă națională.

Totă cu acea ocasiune s’a întocmită în capitala 
Ungariei și o esposițiune istorică, despre care amă vor
bită într’ună articula din numerile nostre trecute, și a- 
cum venindă ârășl vorba despre istoriă vomă arăta aci 
în puține schițe, luate din isvorulă celă mai competentă 
istorică, cum s’au petrecută lucrurile și din cine se com
punea armata care a recucerită cetatea Buda din mâna 
Turciloră.

Acestă isvoră autentică de care ne servimă este 
lucrarea publicată de secțiunea istorică a archivei sta
tului majoră austriacă sub titlulă: Die Eroberung von 
Ofen und der Feldzug gegen die Turken in Ungarn im 
Iăhre 1686. (Cucerirea cetăței Buda și răsboiulă contra 
Turciloră în Ungaria la 1686).

Răsboiulă contra Turciloră pentru liberarea Unga
riei s’a începută în primăvâra anului 1682 și ataeulă 
îndreptată contra orașului Pesta și Buda nu a fostă de
câtă o scenă din acelea mari operațiuni strategice, cari 
începeau în fiă-care primăvâră pentru a se întrerupe târ- 
diu tâmna.

I

Totă asemenea s’a întâmplată și în anulă 1685 — 
86. Iârna, puterile aliate au urmată cu înarmările în- 
treprindândă mai multe atacuri mici contra localitățiloră 
isolate, cari se găseau în Ungaria încă în mâna Turci- 
lorfi și ală aliatului loră maghiară, Tokolyi. Astfelă ma- 
reșalulă Caraffa a cucerită cu 7000 omeni, la 12 Fe
bruarie cetatea Sânt lob, care era apărată de mlaștinile 
ce o înconjurau și de rîulă Berrettyo. In scurtă timpă 
după aceea, Caraffa a împresurată și orașu’ă Muncaci. 
Asemenea și mareșalulă Mercy, pe la mijloculă lui Apri
lie, a întreprinsă o espedițiă strategică dela Solnocăspve 
Seghedină, unde se găsea Seraskierulă Achmed-pașa cu 
4000 dmeni, precum și Tokolyi și Petroczy cu 1000 
insurgenți unguri, cari întăreau trupele lui Achmed-pașa 
în Seghedină.

Tote aceste espedițiuni isolate nu erau decâtă nisce 
episode, cari își perdâu însemnătatea față cu operațiunile 
armatei principale imperiale.

Armata imperială în lunile Maiu și Iunie s’a con
centrată pe malulă Dunărei la Parkany, Gran și Comor, 
âr armata turcâscă sub comanda lui Suleiman pașa s’a 
concentrată la Belgradă.

Armata aliată se compunea precum urmâză:
A. Armata principală imperială:

Trupe imperiale.......................... 24,230 soldați.
Trupe naționale maghiare . . . 3,000 >
Trupe aliate și anume: 8,200 din

Brandenburg, 1,300 suedesi, 4,000 
suabi, 1,500 francesi..................... 15,000 »

Totală 42,230 >
B. Corpulă de armată bavareză:

Trupe imperiale.......................... 8,350 »
Trupe naționale maghiare . . . 800 »
Din Bavaria......................................... 8.000
Din Sacsonia....................................4,700

Totală 21,850
Afară de acestea mai era și corpulă de armată im

perială ală generalului cornițele Schulz, care avea însăr
cinarea de a supraveghia și de a nelinisci oștirea oto
mană care se apropia din Serbia și Slavonia.

Dâr cu tote aceste pregătiri militare nici chiar pănă 
în dilele din urmă ale lunei Maiu nu erau încă uniți în 
cartierulă generală dela Gran, dâcă răsboiulă trebuia să 
se încâpă cu asediarea Albei-regale sâu cu aceea a cetăței 
dela Buda.

Mai mulți generali, în consiliulă de răsboiu, și-au 
esprimată în scrisă părerea pentru asediarea cetăței Al
bei-regale. Chiar și principele electoră ală Bavariei, 
Max Emanuel încă împărtășa acestă părere; âr pentru 



Nr. 199. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

la f6ia societății „Filomela': Petru Marină, stud. de el. 
VIII; bibliotecară: Ioană Radu, stud. deci. VIII; notară 
ală corespondențeloră: Ioană Cândea, stud. de cl. VIII; 
vice-bibliotecară: Eliă Daianu, stud. de cl. VII; cassară : 
Liviu Tilea, stud. de cl. VII gimnasială.

—x—
La o fată, care Duminecă în săptămâna trecută a 

murită grabnică în Raab, s’a constatată cholera nostras. 
In Joia următore s’au ivită cinci cașuri de bolă cu simp- 
tome de coleră. Două persdne au murită.

—x—
George Moldovană, George și Nichiforă Munteanu 

din Șinca vechiă au suferită prin incendiu o pagubă de 
845 fl. Asigurată a fostă numai suma de 300 fl. Se 
(Jice că foculă a fostă pusă de o mână blăstămată.

Congresul!! antisemiticii din Bucuresci.
Resoluțiunile luate de congresulă internațională an- 

ti-semitică ce s’a ținută în Bucuresci suntă următdrele:
„I. Congresulă internațională anti-jidovescă, reunită 

în Bucuresci, adoptă și admite decisiunile luate în con
gresulă din 1882 din Dresda. »II. Congresulă antisemi- 
tică internațională reunită în Bucuresci, admite și se 
obligă a propaga și executa următdrele: >1. Jidovii suntă 
recunoscuți că nu suntă demni a mai sta în Europa, 
printre popâre. „2. Pănă se voră găsi mijldce proprii 
a-i pută isgoni din statele Europei, congresulă impune 
adepțiloră săi din România, Francia, Ungaria și statele 
ce voră adera la decisiunile luate de noi, a cere guver- 
neloră și cameriloră loră urmălorele: „a) Se nu se a 
corde de state, județe și comune nici o concesiune sub 
nici ună felă de denumire Jidaniloră, chiar sub ună 
nume împrumutată. »b) A nu acorda nici o funcțiune 
salarisată de stată, județă seu comună, la nici ună Ji
dană, precum nici la societățile de asigurări, bănci etc. 
„c) Națiunile europene, ce aderă la acestă decisiune, să 
nu vândă nici o moșiă său casă la Jidani, precum și 
statulă. Er statele să nu aibă voiă a le da în arendă 
moșii, case seu mori, (asemenea nici ună locuitoră să 
nu arendeze moșii, case, hanuri, ospătării la Jidani/ 
»d) Să fiă interzisă Jidaniloră a ave stabilimente, pre
cum : birtu.-i, cafenele, bererii, fabrici de spirtă și vinuri; 
să nu potă exercita profesiunile de brutară, măcelară, 
băcană, cârciumară seu grânară, medică și farmacistă, 
„e) Să se intervină pe la preoții de tote confesiunile a 
propaga aceste idei printre poporenii loră, precum și 
profesoriloră în sc61ă îndemnându-i a nu cumpăra nici 
ună obiectă dela Jidovi, nici a-i întrebuința la nici ună 
serviciu, „f) Tote națiunile, care voră adera la aceste 
decisiuni să intervină prin poliții la guverne a face legi 
în acestă sensă, pentru care să se institue comitete, care 
prin petițiuni colective, să ceră aplicarea acestoră deci
siuni. »Comitetulă națională centrală din România, în 
conformitate cu aceste disposițiuni, vine a face ună căl- 
durosă apelă la Românii din diferite orași din țâră, a 
se întruni în comitete spre a formula petiții, ca la des
chiderea camereloră să se ceră a se face legi restrictive 
de acestă felă, ca să’i facemă pe Jidovi a ne părăsi ță- 
ra, spre a nu fi siliți a’i lua la g6nă cu alte mijloce."

Comitetulu centralii.

Pactul Cl austro-ungarCL.
„Neue Freie Presse" (Jice că noua acțiune privi- 

tăre la încheierea pactului, ce s’a începută cu nota a 
dresată de ministrulă Szechenyi guvernului austriacă, va 
întâmpina greutăți în cale. Propunerile ce le face și 
compensațiunile ce le cere guvernulă ungurescă în schim- 
mlă primirei modificăriloră făcute în tarifă de camera 
deputațiloră austriacl, întâmpină din partea guvernului 
austriacă cea mai hotărîtăre oposițiune.

De cumva Ungaria căută seriosă să realiseze cere
rile și pretențiunile sale atunci nu e speranță că trac- 
tările, ce au să încâpă în filele acestea, voră decurge 
ușoră, ci astfelă se voră trăgăni încă multă timpă.

Scandalulii dela Craiova.
Despre scandalulu de pe strade întâmplată 

înainte cu câteva dile în Craiova ni se scrie de 
acolo următorele:

Craiova, 1 Sept. v. 1886.
Participanții de aici la Congresulă antisemitică din 

Bucuresci, întorcându-se acasă, au ținută aseră în spa- 
țiăsa sală numită »la Ienci“ o adunare, spre a face o 
dare de semă despre cele pertractate în congresă.

Ca și de alteori, la acăstă adunare se grămădi lume 
multă, omeni de totă felulă...

După finitulă adunării publiculă petrecu pe oratori 
pănă acasă cu musică, cu stegurî, cu urale etc.

Pe strade se adună și mai multă lume la sunetulă 
musicei, mai vârtosă că era Duminecă.

Din acestă sgomotă de lume însoțită cu strigăte di
ferite, printre cari firesce că erau și închinători de ai 
lui Bachus, nisce ștrengari, nisce nebuni, nisce amețiți, 
urmați de nisce băiețandrii de pre la prăvălii începură 
a arunca cu petri în ferestrile Evreiloră și ale sinagogei, 
și printre aceste și în ferestrile Româniloră de prin apro
piere — semnă de trezviă — pănă când veni poliția și 
restabili liniștea. Atâta totă. Ori câte s’ar scrie prin 
jurnalele străine, lucrulă aci se reduce. M.

Ultime soiri.
St.-Petersburgă, 14 Septemvre. — „Journal 

de St. Petersbourg“ crede că adunarea bulgară, 
năvălită de intrigi de totă felulă, va trebui să 
se inspire de nisce interese durabile, cari suntă 
de natură a asigura viitorulă Bulgariei, și adauge, 
că adunarea nu are misiunea de a alege ună 
nou printă.

Viena, 14 Septemvre. — „Corespondența 
Politică^ crede a sci, că P6rta se va opune la 
realegerea prințului de Battenberg. Ministrulă 
română D. Sturdza a primită marea cruce a or
dinului Leopold, și maiorulă Șomănescu, crucea 
de comandoră ală ordinului Franț Iosefă.

Berlină, 14 Septemvre. — Prințulă și prin
cipesa de Bismarck au plecată adi diminâță la 
Varzină.

Sofia, 14 Septemvre. (Ag. ,Havas<). Relatiunile 
între consulatulă Rusiei și regentă nu permită încă a se 
spune, că vomă intra în curândă într’o cale destulă de 
împăciuitore, pentru a ajunge la o înțelegere satisfăcă- 
tore pentru ambele părți. Se dice aici printre cercurile 
diplomatice, că cabinetulă din St.-Petersburgă ar fi tele

grafia tă agentului său la Sofia nisce instrucțiuni ce arată, 
că concursulă Rusiei esie dobândită pentru proiectulă de 
unire ală celoră două Bulgarii, cu consimțimântulă pu- 
teriloră; că nu va fi nici o ocupațiune rusâscă, afară 
numai decă voră fi turburări, și că alegerea prințului va 
fi supusă la ună examenă, fără a fixa o epocă, din causa 
negociăriloră trebuinciose în astă privință cu celelalte pu
teri. Pănă acum însă guvernulă bulgară n’a primită 
nici o comunicațiune oficială din partea consulatului ru- 
sescă. A fostă numai ună schimbă de întrevorbirî între 
consululă Rusiei și regenți.

Se dice că a fostă vorba în aceste conversațiuni 
despre recunoscerea regenței și despre Intrarea oficeriloră 
ruși în armata bulgară. Dâr asupra primului punctă 
Rusia ar rămână reservată ș. asupra celui d’ală doilea, 
ar părea că doresce consimțimântulă regenței

Credă că comunicările Rusiei și stabilirea relațiu- 
niloră împăciuitâre cu regența suntă supuse la ore-cari 
condițiuni cerute de Rusia. Acesta din urmă ar voi 
înainte de tăte să vedă dispărândă simptămele, unei a- 
gitațiuni favorabile reîntărcerei prințului Alexandru, simp- 
tome ce crede că constată în sferele oficiale și parla
mentare, ca spre exemplu: strigătele de „Trăiescă Prin
țulă,* scăse eri de Camera întrâgă.

Au mai fostă ore-cari arestări în districtulă Kus- 
tendilă, cari ar fi nemulțumită pe Rusia.

Ceea ce ar dori mai cu semă Rusia, este ca gu
vernulă bulgară să ia măsurile pentru a împedeca ca a- 
legerile pentru marea adunare să fiă făcute în numele 
prințului Alexandru.

Pe de altă parte, regența nu pare a manifesta in- 
tențiunî contrare, dâr trebue să țină sâmă, în aceste 
momente mai alesă, de sentimentulă publică, căci ple
carea prințului este prea recentă pentru a putea împe
deca nisce manifestațiunl simpatice.

In genere, atâtă de o parte câtă și de cealaltă, 
lipsesce încrederea reciprocă. AstădJ ordinea dilei a 
Camerei cuprindea discuțiunea asupra răspunsului la dis- 
cursulă regenței și esaminarea unei propuneri pentru 
trimiterea unei telegrame Țarului. Ședința a fostă ridi
cată fără resultată. Se va discuta mâne dăcă trimiterea 
va veni în desbatere.

Sofia, 14 Septemvre. — Guvernulă Rusiei 
a răspunsă la cele 4 puncte ale regenței în mo
dulă următoră: 1.) Rusia va sprijini guvernulă
actuală pe câtă timpă elă va representa intere
sele țărei și va domni în țâră liniște și ordine. 
2). Rusia nu crede a fi oportună ca înainte de 
a domni o deplină liniște să arate cine e candi- 
datulă la tronulă Bulgariei. 3). Rusia e gata a 
sprijini unirea ambeloră Bulgarii, dâr nu în mo
dulă siluită de astădi, careconține în sine peri
cole. 4). Stabilirea bunel oră relațiuni între Bul
garia și Rusia atârnă de guvernulă provisoră și 
în specială dela împrejurarea dâcă elă își va în
drepta greșelele sale de pănă acum.

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

PETERSBURGtl, 16 Septemvre. — Ge- 
neralulă Kaulbars a fostă numită agentă diplo
matică — nu comisară — la Sofia, unde s’a și 
dusă la postulă său.

Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei1,1 se potu cumpăra în totungeira 
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editorii: Iacobti Mureșianu.
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asediarea cetăței Buda nu erau decâtă Ducele Oarolă de 
Lotaringia și feldmareșalulQ cornițele Ernestin Rit diger 
de Starhemberg.

Deci, stândă lucrulâ astfelă, trecea di cu tji fără a 
se pute lua o hotărîre definitivă și numai cancelarul^ 
imperială Strattmann a pusă capătă acestei situațiunl 
penibile. Elă a fostă trimisă din Viena la Gran spre a 
comunica că împeratulă Leopold s’a pronunțată cate
gorică pentru asediarea cetăței Buda, atâtă pentru mo
tive strategice cât și pentru considerațiuni politice. Ne
apărată arborarea drapelului casei Habsburgiloră, — libe
ratorii Ungariei de sub jugulă turcescu, — pe turnurile 
cetăței dela Buda avea să facă cu multă mai mare efectă 
în Ungaria asupra aceloră “comitate, cari se găseau încă 
în stăpânirea lui Tokolyi și prin elă în nemijlocita ad
ministrare a Turciloru, decâtă cum ar fi făcută cucerirea 
cetăței Albei-regale.

In fine, marele bărbată de stată Stratman, după 
multă stăruință, a isbutită a convinge pe generali despre 
temeinicia motiveloră sale și astfelăr la 12 Iunie 1686 
armata principală imperială împreună' cu armata alia- 
țiloră și cu corpulu de armată ală Bavariei și Sacsoniei 
s’au pusă în mișcare spre cetatea dela Buda.

Spațiulă ne permițându-ne a reproduce aci pe largă 
operațiunile începute la 17 Iunie, precum și amănuntele 
privitâre la ocuparea orașului Pesta de cătră regimentnlă 
marelui strategică Eugen de Savoia, care atunci era în 
etate numai de 22 ani, amintimă numai că părerea îm
păratului Leopold a fost încununată de celă mai strălucită 
succesă, și că începândă din acea di vatja Monarchiei 

Habsburgiloră a fostă cimentată atâtă în Ungaria câtă și 
în tâtă Europa.

Trupele naționale maghiare, în numărulă în care 
l’amă vădută mai susă, erau comandate de colonelulă 
maghiară David Petnehâzy.

In privința acestui colonelă lucrarea secțiunei is
torice a statului maiorii imperială și regală conține ur- 
mălorea interesantă observațiune:

„Din actele pe cari le avemă înaintea nostră prea 
„puțină putemă să ne facemă o judecată limpede asupra 
.participărei colonelului David Petnehâzy la asediarea și 
„cucerirea cetăței Buda.

„Prin urmare, de sine urmeză că nu se pâte do- 
„vedi nici împrejurarea decă acestă bărbată viteză a 
„fostă celă dintâiu care ar fi pătrunsă în cetate, și acâsta 
„cu atâtă mai puțină cu câtă ataculă făcându-se deodată 
„din patru părți în același timpă 4 comandanți deodată au 
.trebuită să intre în cetate.

„Deci, pe basa documenteloră. pare a fi dovedită 
„că lohannes Fiath, care se găsea lângă ducele de Lo- 
„taringia, și Martin Grunther de Peclimann, care era în 
„fruntea trupeloră din Bavaria, au fostă cei înteiu co
mandanți cari și-au pusă în cetatea Buda
^cucerită din mâna Turciloru.“

In fine cartea în cestiune mai amintesce următâ- 
rele persone distinse care făceau parte din statulă majoră 
dela Gran și care și-au vărsată sângele pentru liberarea 
Ungariei de sub jugulă Turciloră.

fită acele persâne: Generali imperiali: Felmare- 
șală cornițele Gaprara; generalulă de cavaleriă, cornițele 

Diinnewald; Feldmareșali locotenențî: cornițele Taafe de 
Carighmain, baronulă Gondola, cornițele Mercy, baronulă 
Sauches, cornițele Scherffenberg; colonelă cornițele Styrum- 
Limburg, baronulă Dipendael, baronulă Thungen și co
rnițele Spinola. In corpulă de armată bavareză: Felma- 
reșalulă cornițele Leslin; Feldzeigmaisterulă cornițele 
Serini, și feldmareșali locotenențî: La Verne, Fontaine, 
baronulă d’ Aspremont, Beck, Caraffa, cornițele Wallis, 
cornițele Piccolmini, Vettrani și Lleissler. Comisari gene
rali imperiali: Cornițele Rabatta, baronulă Falkenhayn, 
cavalerulă Seelingencron și cavalerul Friesensee. Ingineri 1 
Goulon, Jean Marcel la Rigne, Burckhardt, Fontana, 
Soulard, Richards, Menicot, Salomoni, de Lille, Peroni. 
Interprețî: Lacheivitz, Pantalnone, Cleronome. Medici: 
Romer Khiin.

In fața acestoră date positive publicate de secțiunea 
istorică a archivei statului majoră imperială și regală 
din Viena, îngenunchiarea statului maghiară în acelă 
timpă era atâtă de mare, încâtă Maghiarii la cucerirea 
cetăței Buda n’au putută participa decâtă numai cu 3800 
Maghiari pe lângă 60 mii oștași, cari compuneau trupele 
imperiale aliate.

Cu dreptă cuvântă der, națiunea maghiară e da
tore să mulțumâscă în fața lumei întregi că, decă a scă
pată de jugulă musulmană, acesta o datoresce numai și 
numai gloriâsei dinastii a Habsburgiloră, care pentru sal
varea Ungariei a strînsu în jurulă ei tote națiunile ci- 
vilisate ale apusului pentru a reconstitui din nou regatulă 
S-tului Ștefană. Frâncu-Moțulu.



Nr. 198. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

OnrsuJn la bursa de Vien&
din 15 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 107 15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 70 
Imprumutulti căilortt ferate 

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

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.35

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

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

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

mișâ............................105.—
Bonuri cu cl. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 105,—

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

vină ung............................99.75
Imprumutulti cu premiu 

ung................................. 120.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.60 
Renta de hărtiă austriacă 84 70 
Renta de arg. austr. . . 85 50
Renta de aurii austr. . . 118 70 
Losurile din 1860 . . . 140 40
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 864 —
Act. băncel de credită ung. 288.—
Act. băncel de credită austr. 278.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 

[ Londra 10 Livres sterlinge 128.—

ISursa «2e Bucuresci.
Cota oficială dela 1 Septemvre st. v. 1886.

Cump.
Renta română (5%). 94 —
Renta rom. amori. (5°/0) - 963/4

» convert.. (6°/0) , . 88 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32—
Credit fonc. rural (7%) . . 1031/2

„ „ (5»/0) • 87x/2
» » urban (7°/0) . . 100—
» • » (6%) • 92—

» (5°/0) • • 82—
Banca națională a României 500 Lei 1028 
Ac. de asig. Dacia-Rom. 274

< » » Națională 210
Aură contra bilete de bancă . . 13.95
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

Nr. 685/1886.

Publicatiune.
9

In 27 Septemvre st. n. a. c. la 10 6re a. m. se va țin6 în co
muna Cugieriu (Kudsir, comitatulu Huniăddrei) prin unu delegată 
alu subscrisului comitetR licitațiune minuendă pentru edificarea unei scdle 
elementare cu patru clase în comuna numită.

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

Materialul^ de p£tră, cărămidă și năsipu, ce-lu prest^ză întregii 
comuna Cugieriu, nu se cuprinde în suma de susfl.

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

Planulu, devisulă, preliminariul^ și condițiunile speciali de edifi
care stau spre intuițiune pănă în 18 1. c. la subscrisul^ comitetă ad
ministrativă (Strada Urezului Nr. 6.) er din 19—27 1. c. la eforia șco
lară grănițărdscă din Cugieră.

Sibiiu, în 7 Septemvre 1886.
ComitetulH administratorii de fondudu scolasticii alil fostiloril

2—3 grănițeri din regimentul^ 1. românii.
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vend.
95—
97x/a
88x/a
34—

10 P/4
873/4

101—
92 V2
83—
1038
277
220

14.10
2.02

Lecțîuni
de

Cantu, Piano și Limba francesă
dă

Jilia Hai®.
Doritorii se binevoiască a se adresa:

I Strada nouă de susu Nr. 168
i Casa Tartler.

Coicirsn.
Prin acesta se escrie concursă pănă în 25 Sep

temvre 1886 pentru ocuparea postului de invețătoră în 
clasa II. la scola elementară gr+ cat+ din Telciu, împre
unată cu salară anuală de 200 fl+ din fondulă acestei 
scole, de ridicată în rate lunare anticipative, învitându- 
se doritorii de a reflecta la acestă postă, ca pănă la 
terminulă statorită se-șî înainteze suplicele sale prove- 
(Jute cu documente de cualificațiune, servită și purtare la

Senatulu scolaru gr. cat. în Telciu, 
1-3 comitatulu Bistrița-Năseudu.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămu 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 diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. 1BANS“

WObÂlM- KGBWUL
în Gherla — Sz. Ujvăr — (Transilvania.)

DESCHIDE ABONAMENTE FE ANULE 1886 LA:
„Amiculn Familiei." ț)iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 

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

„Preotlllu. Română." piară bisericescu, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23/4—3x/4 c61e • și va publica articuli din sfera 
tuturoră sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulă de abonamentă pe anulă întregii e 4 fl., pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostră. 
—EE Colectanții primescu gratis alu patrulea exemplar u. EE—

acolo au apărutu și se află de vândare:
Puterea amorului.. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro-1 plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 

vinară. Prețulă 20 cr.
Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 

mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.
Herman și Dorotea, după W. de Goethe, traduc- 

țiune liberă de Constantin Morar. Prețulă 50 cr.
Economia pentru scolele poporale de T. Roșiu.

Ed. II. Prețulă 30 cr.
Petulantulă. Comediă în 5 acte, după Aug. Ko- 

tzebue, tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețulă 30 cr.
Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 

țiunii, după Ernest Legouve, membru ală academiei 
francese. Prețulă 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrale, ur
mate de iertăciuni, epitafii ș. a. Prețulă 50 cr.

Tesauruiă dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aură. Studiu archiologicu, de Dionisiu 0. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulfl eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învățătoriloră și ală altoru 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: 
»Totă ce putemă arăta, se arătămu prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învețătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiuni a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nbstră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nostre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu

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

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

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

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

Renascerea limbei 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. T<5te 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. Prețulu redusă (dela 1 II. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 cble. 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.

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

9—20

desvoltată multă Zelu împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcută demnă de lauda și spriji
nirea publicului română, mai alesă a celoră în prima 
linie interesați, cărora nu hesitămă nici ună momentă 
a-lă recomanda cu t6tă căldura.

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

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

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculă Mărgăritară sufletescă. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericesc:!. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 11., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurat.e 10 fl., legate 
17 fl., legale în pânză 22 II.

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

Visulă pră sântei vergure Maria, a Născetorei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumdse. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 1.0 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.

s a e e s

Totu acolo să plătescu cu prețuri urcate acțiile dela „Albilia^ și „Furnica^ și cu prețurile originale acțiile dela
„Ardeleana,a „Mureșiana,“ “Timișana* și „Economului e

Tipografia ALEXI, Brașovu.


