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ANULU XLIX.
SorlaorT nefranoote nu «e prlmatou. — Hanuiorlpte nu ie retrămltu.

201. Duminecă, Z (19) Septemvre. 1886.

Din causa S-tel sărbători de Luni, diarulu nu va 
apără pănă Marți.

Brașovu, 5 Septemvre 1886.
Precum scimu, foile oficidse bismarkiane își 

dau mare ostendlă de-a face pe Germani să 
crădă, că Germania a fostu constrînsă a se da 
pe partea Rusiei în cestiunea bulgară. Ce fapte 
și împrejurări au silit’o a sprijini politica ru- 
săscă ?

Cu analisa acestei interesante întrebări se 
ocupă unu articulă. de fondu din „Neue freie 
Presse“ dela 16 1. c. Intrăga argumentațiune a 
oficioșiloru berlinesi pornesce dela una și aceeași 
premisă: Germania, dicil ei, trebue să facă con
cesiuni Rusiei, pentru că în casulti contrarii ar 
ajunge între două focuri, căci Francia îndată 
s’ar alia cu Rusia.

Corăspunde 6re acăsta versiune adevăratei 
stări de lucruri? Numita f6iă se îndoiesce mai 
ânteiu despre aceea, că Rusia ar fi amenințatu 
cu răsboiulă dăcă Germania nu i-ar ceda în a- 
facerea bulgară. Rusia scie ce mari sforțări a 
trebuită să facă la 1877/8 spre a învinge pe 
Turci și se va feri de a provoca așa ușorii unu 
răsboiu europănu, ală cărui resultatu ar fi nesi
gură. Dăr Rusia nici n’a întreprinsă nimică, 
ce ar dovedi că a fostă hotărîtă a răspunde cu-o 
declarațiă de răsboiu la casă când Germania 
s’ar opune politicei sale, țiiarele rusesci au a- 
dusă câți-va articuli răsboinici, dăr nu esistă 
nici o notă amenințătdre rusăscă, din contră se 
asigură acum din Pe’tersburg, că abdicarea prin
țului Alexandru este opera prințului Bismark.

Prințulă Alexandru s’a hotărîtă a părăsi 
Bulgaria numai după ce s’a convinsă, că nu 
p6te aștepta nici ună sprijină dela Berlină și 
dela Viena. Rusia nu’i tocmai așa de grozavă 
și în adevără nici nu e atâtă Rusia, câtă mai 
multă republica francesă, cu care cei din Ber
lină voiescă să sparie pe contrarii politicei bis
markiane. înarmările francese se descriu în co
lorile cele mai înspăimântătdre, și ei spună mereu 
că Francesii, toți fără deosebire, abia aștăptă 
momentulă ca să sară asupra Germaniei în ali
anță cu Rusia.

Căutat’a bre guvernulă republicei francese 
să se apropie de Rusia în afacerea bulgară ? In 
realitate, dice „N. fr. Presse, representantulu 
Franciei în Sofia n’a mersă cu colegulă său rusă, 
ci cu celă englesă, și numirea lui Herbette ca 
ambasadoră în Berlină se consideră de cătră foile 
francese, ca ună pasă prevenitoră ală ministrului 
Freycinet față cu Germania. Nu este dăr nici
decum așa de amenințătdre posițiunea Franciei 
cum o presentă oficioșii d-lui de Bismarck.

Atitudinea Angliei în fața evenimenteloră 
bulgare e ușoră de înțelesă. Detronarea și apoi 
abdicarea prințului Alexandru a produsă mare 
amărăciune în cercurile conducătdre englese. Po
litica englesă a suferită ună desastru în Bulgaria 
și Englesii ară dori să ’și răsbune. Principele 
Bismark îi avea prin urmare de sigură pe par
tea sa, dăcă ar fi voită să formeze o coalițiune 
diplomatică în contra Rusiei.

Probabilă că și Italia s’ar fi alăturată la 
Anglia. Din purtarea diplomației italiane, care 
s’a ținută reservată în cestiunea bulgară, resultă 
că Italia nu s’ar fi opusă unei eventuale protes
tări a principelui de Bismark contra politicei ru
sesc!.

Remâne încă numai Austro-Ungaria, care 
fără îndoiăiă este statulă celă mai multă intere
sată față cu evenimentele bulgare. Austro-Un
garia, — 4ice „N. fr. Presse“ — se află într’o 
situațiune cu totulă escepțională. Omenii noștri 
de stată sciu bine, că rusificarea Bulgariei, care 
se pregătesce, este pentru noi ună mare desa- 
vantagiu. Dăr cum să-o împiedece, dăcă lanțulă 
alianței celoră trei împărați îi lăgă de mâni și

de picibre? Austriacii ară fi cei dintâi cari ară 
face oposițiune politicei orientale rusesci, dăcă 
diapasonulă berlinesă ală politicei europene n’ar 
da tonuri atâtă de rusofile.

Avândă în vedere dăr atitudinea mariloră 
puteri europene în afacerea bulgară, numita fbiă 
nu crede, că numai prin sprijinirea dorințeloră 
rusesci Germania a putută să susțină pacea, și 
că principele Bismark n’ar fi fostă în stare a 
împiedeca altfelă o alianță ruso-francesă, din 
contra dăcă Germania s’ar fi pronunțată contra 
Rusiei, acăsta avea în situațiunea de față puțină 
speranță de a reeși cu planurile ei.

O cestiune fbrte gravă însă n’a atins’o dia
rulu din cestiune. Dăcă în adevără temerile 
de-o alianță ruso-francesă suntă mai multă ună 
pretextă spre a justifica politica bismarkiană îna
intea opiniunei publice germane, atunci ce sco 
puri urmăresce cancelarulă germană mergendă 
mână în mână cu diplomația rusăscă? Eată marea 
enigmă a timpului de față!

Colera în Ungaria și în Croația.
Scirea ce s’a răspândită prin telegrafii, că în Pesta 

s’a ivită numai așa numita »Cholera nostras», nu se a- 
deveresce. Medicii au constatată din contră, că cașurile 
de coleră întâmplate (filele aceste între zidurile capitalei 
ungare, suntă cașuri de adevărată coleră asiatică. Acestă 
resultată l’au dată cercetările microscopice, ces’au făcută 
cu escrementele aceloră indivitfi, cari au murită cu simp- 
tome de coleră. Cercetările chemice-microscopice le-au 
făcută profesorulă Dr. Scheuthauer împreună cu Dr. Ba- 
beși și celă d’anlâiu a arătată în raportulă său cătră 
direcțiunea spitalului Rochus că cercetările au constatată 
esistența colerei asiatice în Budapeșta.

Foile din Peșta se liniștescă cu aceea că colera 
în acestă orașă nu a luată pănă acuma ună caracteră 
epidemică. Cu tâte aceste recunoscă tote cjiarele, e& 
primăria Peștei a fostă surprinsă prin aparițiunea hido
sului ospe, căci cu t6te că se luaseră unele măsuri sa
nitare profilactice, nu era nimică pregătită pentru casulă 
unei visite seriăse a bălei asiatice. Miseria în care tră- 
iescă clasele de josă ale poporațiunei din capitala un
gară și locuințele infecte și înțesate de bmeni, cărora le 
lipsesce aerulă și lumina, și apa curată și bună, potă 
deveni lesne vatra unei periculăse epidemii dăcă comuna 
nu va lua măsurile cele mai energice și [radicale.

Câtă pentru numărulă casuriloră de bălă ivite în 
Budapeșta, elă este după raporturile oficiale mică. Dela 
12 Sept, când a isbucnită pănă în 15 Sept, să fi fostă 
numai 32 cașuri de bălă dintre cari 12 persone au 
murită.

Mai multe cașuri se anunță din partea fisicului 
din Baab, unde comisiunea de epidemiă este în perma
nență dela 5 1. c. In 10 dile s’au bolnăvită în Raab de 
coleră 74 de persone, dintre cari au murită pănă 
acum 18.

Cele mai multe jertfe le seceră colera actualmente 
în Croația. In comitatulă Fiume s’au bolnăvită în 17 
localități într’o singură di cu [totulă 52 persâne, dintre 
cari 13 au murită. Comunele infectate de epidemiă 
suntă cu totulă 47 la numără.

Evenimentele din peninsula balcanică
— Stambulov s’a exprimată cătră ună corespon

dentă ală foii „Matin“: „Dăcă Rusia nu va viola sen
timentală nostru națională, t6te potă trece fără incidente 
seriâse. Corespondența cu Țarulă am aucfit’o numai la 
Ieni-Sagra și am disă prințului: „Ce ați făcută? Acesta 
nu era rolulă vostru; trebuia să vă intbrcețl cu capulă 
susă, să așteptați ce va face Rusia și să înfruntați tote 
primejdiile.»

— țiiarulă „PrzeglacP spune, că în cercurile ofice- 
riloră ruși domnesce părerea, că ună răsboiu ruso-aus> 
friacă e inevitabilă.

— In Constantinopolă ar fi circulândă sgomotulă 
că Sultanulă întărîtată prin pofta englesă de anexiuni 
va cere ca Englesii să evacueze Egiptulă. Acțiunea Sul

tanului va fi de sigură sprijinită de Rusia și de alte pu
teri, care au interese în Egiptă.

— In Odessa a produsă mare sensațiă sosirea fără 
veste a flotei Mării Negre în postulă dela Odessa. Peste 
totă suntă 12 nave de răsboiu; din ele au plecată 7 la 
Sevastopolă. In Odessa au mai rămasă 5 vapbre de 
răsboiu.

— In 2 Septemvre a sosită la Cattaro din Ham- 
burgă ună vaporă germană, încărcată cu arme și mu
niții pentru Muntenegru.

— 0 scrisăre din Roma cătră „ Vossische Zeitung“ 
aduce interesante comunicări asupra viitârei Cărți verdl 
italiane. In ea se va arăta, că Rusia s’a oprită dela 
mersulă său agresivă numai vădându-se în fața resis- 
tenței Italiei și Angliei. Ea va mai conțină depeșl dela 
ambasadorulă Nigra din Viena, din care reese conster- 
națiunea și nesiguranța politicei austriace imediată după 
detronarea prințului Alexandru. Cei din Viena au fostă 
neliniștiți asupra atitudinii prințului Bismark față cu 
Rusia, pănă ce cornițele Kalnokv, după întâlnirea prin
țului Bismark cu Giers, a întrebată pe față la Berlină, 
dăcă acolo se aprobă său nu atitudinea recentă a Ru
siei. Bismark șl-a dată părerea tficândă, că abdicarea 
prințului Alexandru este singurulă mijlocă de a se îm- 
pedeca o invasiune rusăscă și o complicația europănă.

— Ună diplomată, ce stă în contactă apropiată cu 
sferele din palatulă Sultanului, comunică unui amică de 
aici, că în Constantinopolă se privesce ca forte critică 
situația, privităre Ia starea de lucruri din Bulgaria și în 
specială Sultanulă e forte îngrijată că se voră întâmpla 
în curândă evenimente seriăse.

— După corespondentulă farului „Le Temps“ din 
Filipopoli, se dice că spiritele suntă totă turburate în 
provinciile rumeliote. Tribunalele pară că nu sciu încă 
despre plecarea principelui Alexandru și continuă d’a da 
sentințele în numele lui. In fine se anunță o manifes- 
tațiune forte apropiată, ce trupele din garnisănă voescă 
să facă în favârea lui.

De altă parte se semnalâză stăruințele unoră a- 
genți străini, cari încercă d’a face pe țărani să renunțe 
la causa principelui Alexandru. Țăranii par’ că voescă și 
ei asemenea d’a rămână credincioși principelui. Ares- 
tațiunile continuă.

— In scrisărea publicată într’ună (jiară din Odessa, 
capitanulă Kavalov, spune că era decisă să ombre pe 
principele Alexandru, dăcă acesta încerca să fugă său 
dăcă s’ar fi făcută o tentativă spre a-lă scăpa.

Rfispunsulii Sobraniei la discursulti 
regenței.

După o lungă discuțiune în sînulă comi- 
siunei, Camera bulgară a primită prin aclama- 
țiune textulu următoru ca răspunsă la discursulă 
regenței:

»Representanții națiunei, chemați în aceste timpuri 
critice pentru patriă, în sesiune estraordinară, consideră 
de datoria loră a declara de rușinăsă și infamă lovitura 
de stată din 21 Augustă, opera unui mică numără de 
individ! rău intenționați, cari au mișcată și indignată po- 
porulă bulgară și-lă sili a se ridica cu armata pentru 
a apăra onorea și independența Gorănei bulgare, a res
tabili ordinea legală, și în același timpă a cere guvernu
lui pedepsirea esemplară a autoriloră acestei lovituri cri
minale.

Poporulă bulgară nu găsesce cuvinte pentru a es- 
prima admirațiunea sa față cu abnegațiunea și patriotis- 
mulă fără esemplu ală prințului Alexandru, care pentru 
a garanta independența, libertatea și drepturile statului 
nostru, precum și restabilirea buneloră relațiunl între 
Rusia și Bulgaria, a părăsită într’ună modă nobilă Tro- 
nulă. Represintanții poporului au firma speranță că în 
urma acestui imensă sacrificiu, bunele sale relațiunl se 
voră restabili într’ună modă complectă.

Suntemă adâncă convinși că toți cetățenii bulgari 
pătrunși de marele periculă care amenință patria, se voră 
grupa împrejurulă guvernului, și 'i voră da ojutorulă și 
susținerea trebuincibsă, pentru mănținerea ordinei, păcei 
și a siguranței interiâre, pentru ca statulă nostru să esă 
neatinsă din acestă crisă.



Nr. 201. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Represintațiunea națională exprimă recunoscința sa 
regenților^ și guvernului, pentru măsurile luate, pentru a 
asigura pacea și liniștea țârei, precum și pentru convo
carea fără întârdiere a unei adunări naționale, care, con
formă constituțiunei, va trebui să alăgă unii prinții la 
tronulă vacantă.

Camera va examina cu atențiune și va vota pro
iectele propuse de guvernă, în care, ne place a declară, 
că avemă întrăga încredere și care sperămă că va sci, prin 
înțelepciunea, pătrunderea și energia sa, să ocrotâscă in
teresele și apărarea patriei.

Trăiăscă Bulgaria!
După votarea acestei adrese Camera a discu

tați! propunerea guvernului privitdre la ună îm
prumută de 15 milidne, fia în bonuri de tesauru, 
fiă în vre-o altă formă.

O convorbire cu priuțulti Alexandru.
„Revue de l’Orient“ publică urmă- 

tdrele :
întâmplarea făcu ca generalulă Klapka să se ducă 

la Viena tocmai când trecu și prințulă Alexandru de 
Battenberg pe acolo. Cu acâstă ocasiune, eroulă dela 
Komaron și eroulă dela Slivnița au avută o convorbire 
fârte interesantă.

Mai înteiu prințulă a vorbită de ultimulă resbelă 
contra Serbiei. „In prima (fi de luptă, dise elă, aveamă 
numai 8 batalione și 24 tunuri; cu acestă forță trebuiamă 
să apără o liniă de vreo 10 kilometri. Ca să susțină 
curagiulă soldațiloră, a trebuită ca totă diua să umblu 
pe linia de bătaiă. In acea di Serbii atacau porturile 
nâstre cu multă curagiu; însă armata loră era împăr
țită în corpuri mici, fără nici o regulă și unitate de ac
țiuni. Tocmai acăsta a fostă nenorocirea loră. A doua 
(fi, Câteva colone din armata sârbâscă protejată de în
tăriri înaintă pănă Ia patru sute pași de redutele nâstre. 
Ajungândă acolo începură ună focă bine susținută, așa 
că amă fostă nevoițî să-i depărtămă, aruncândă șrapnele 
asupra loră. Era ceva îngrozitoră să vedi perderile su
ferite de armata sârbă atunci. In sfîrșilă, ajutorele 
nâstre sosiră și atunci am luată ofensivă*.

Prințulă arătă multă recunoscință cătră regele 
Milană și cjise că acestă suverană a dată probe de cu
ragiu personală. Perderile suferite se datorescă greșe- 
leloră făcute de oficerii superiori. La Pirotă prințulă 
avea cincl-decl mii âmeni și 52 tunuri, j După sfîrșitulă 
bătăliei mai sosiră 10 mii și 25 tunuri. Așa că cu o 
armată de 60,000 și 72 tunuri înaintară spre Nișă.

Generalulă îlă întrebă apoi despre atitudinea Ma- 
homedaniloră. Prințulă afirmă că au dată probe de 
multă curagiu, însă atitudinea loră era mai multă pasivă 
și fără entusiasmă. „Gu tâte aceste, adăugă elă, am fă
cută totă posibilulă să le îmbunătățescă sârlea. Mai 
alesă Mahomedanii voră regreta multă plecarea mea 
din Bulgaria*.

Când vorbi de complotulă din nâptea de 21 Au
gustă, prințulă era fârte emoționată ; era forte mâhnită 
mai alesă că văzuse printre conspiratori și elevi din 
șcâla militară pe cari îi întreținea cu cheltaiala sa. Prin
țulă spuse că a făcută călătoria dela Lom Palanca la 
Reni și dela Lom-Palanka la T.-Severină pe yachtulă 
său propriu.

»Când amj sosită la Filipopolă, urmă prinfulă, 
am primită dela cele trei puteri de Nordă cereri for
male să nu iscălescă nici o hârliă de condamnare con
tra conspiratoriloră, fiă ei militari seu civili, așa că nu 
mai puteamă să tragă înaintea justiției pe capii conspi- 
rațiunei. Prin urmare nu, e cu putință să guverneze 
cineva când nu p6te să facă justițiă. Ordinea nu pâte 
fi observată dâcă legile se lasă la o parte. Deja |înaintea 
revoluțiunei, puterile puseseră o mulțime de pedeci 
înaintea mea. Când m’am reîntorsă diplomația făcuse 
ca eu să nu mai potă guverna. Poporulă bulgară e 
bună, însă e cam nepăsătoră, elă pote primi influența 
străină ca tâte popârele din Orientă. Nu e încă așa de 
desvoltată ca să aibă o constituția ca popârele din oc- 
cidentă. Ceea ce ar conveni mai [bine pentru Bulgaria 
ar fi ună guvernă provisoriu, care să aibă în capulă lui 
ună omă energică. Acesta e cu atâlă mai adevărată cu 
câtă clasele dirigente se potă conrupe forte ușoră, Suntă 
o mulțime de persâne în [care am avută jncredere și 
cari cu tâte acestea m’au trădată într’ună modă infamă. 
Omenii cari formâză elita națiunii au arătată o purtare 
nedemnă față cu mine. Dâcă poporulă bulgară m’ar 
chema înapoi nu mă voiu duce decâtă când puterile îmi 
voră da garanțiă că voiu pute să îndeplinescă misiunea 
după opiniunea și consciința mea‘.

După unele jurnale, prințulă ar fi prevădulă pen
tru Bulgaria o epocă de turburări, așa că nu numai po
porulă bulgară, dâr și alțî factori voră fi în favârea lui. 
Putemă afirma, scriă *Revue de l’Orient.», că prințulă 
n’a (fisă asemenea vorbe.

Francia și Anglia.
„La France“ publică ună articula fârte as

pru în contra foiloră englese care ceru, ca An
glia, în schimbulu succesului Rusiei în cestiunea 
bulgară, să se recompenseze prin Egiptu. Ltă 
ce scrie f6ia francesă:

Câtă timpă va esista o națiune francesă, [niciodată 
nu vomă permite barbariei engleze să se stabilăscă în 
Egiptă, o țâră care a fostă fecundată de aprâpe ună 
seculă cu sângele nostru, cu aurulă nostru, cu geniulă 
nostru. Francia este in același timpă o putere conti
nentală și maritimă. întrăga istoriă a civilisațiunei se 
’nvârtesce împrejurulă basenului Mării Mediterane. Li
berarea acestei mări este pentru noi o datoriă mai ur
gentă, decâtu liberarea provincieloră nostre renane. Aces
tea s’au perdută de cătră imperiu după o resistență nu 
cu totulă negloriâsă, Egiptulă însă s’a perdută de cătră 
republică, în modă hăbăucă, în urma unei nențelegerl 
și fără luptă. înjosirea e cu alâtă mai mare, și acâsta 
explică nerăbdarea nâstră. Palma e mai prospătă, obra- 
zulă nu este încă roșu... Foile engleze potă face cele 
mai ridicule asemănări între Egiptă și Tunesia, ba chiar 
între Nouăle Hebride, noi nu primimă schimbulă. Fran
cia nu va suferi niciodată rușinea, d’a se confisca Egip
tulă de cătră Anglia.

SOIRILE PILEI.
Astă sără sosesce în Brașovă P. S. S. Metropo- 

litulă Mironu Romanulu, care va asista Duminecă la 
oficiulă divină în biserica S-lui Neculae din Prundă, și 
apoi va pleca în Râșnovă, ca să sfînțâscă biserica.

—x—
Trupele, care compună garnisâna Brașovului, s’au 

întorsă Joi dela manevră.
—x—

In ministerulă ungurescă de finance se lucreză la 
reducerea proiecteloră de bugete ale singuraticeloră mi- 
nisterie. Se mai vorbesce și de economii în cheltuelile 
comune, afară numai de cheltuelile privitâre Ia introdu
cerea treptată a puscei de repetițiune în armată. — E 
curiosă că guvernulă ungurescă se gândesce la economii 
la pragulă morții stărei financiare; și mai curiosă că de 
vre-o doi, trei ani economiele se prefacă totă în deficite 
colosale. Mari scamatori mai suntă și miniștri unguresc!!

—x—
Ministrulă culteloru și instrucțiunii d. Trefort, la 

întrebarea că ce facultate e competentă a nostrifica di
plomele de doctoră in sciințele de stată, obținute la uni
versități străine, a dispusă, ca nostrificare de acestă felă 
se cuvine esclusivă facultățiloră de dreptă și de sciințele 
de stată și că astfelă de diplome, întru câtă după orga- 
nisarea ungurescă suntă de nostrificată, au să se nos- 
trifice nu ca diplome filosofice, ci ca diplome de doc
toră în sciințele de stată.

—x—
„Ellenzâk* (fice că pe ministrulă Trefortă l’a a- 

pucată mania dărniciei. Elă a denumită de profesâră 
la scâla de stată din Gyorgyfalău pe d-ra E. K. cu o 
plată anuală de 600 fl. v. a. »Nici o învățătore dela 
scâlele elementare de stată din comitatulă Clușiului n’are 
o plată așa de mare, ba nici chiar învățătorulă primară 
din Gyorgyfalău, prin urmare — continuă numitulă diară 
— acâstă neobicinuită dărnicia pe dreptulă stîrnesce în 
noi cea mai mare mirare, căci nu înțelegemă, ce ar 
însemna acâstă înbunătățire a salarului învățătorescă, 
când învățătoriloră dela scâlele comunale le dă salarulă 
pe jumătate? Ori dâră a făcut’o acesta d. Trefortă pen
tru meritele d-șârei E, K....? Pâte să aibă numita d-șâră 
merite, dâr ce atinge causa învățământului maghiară ni
meni, pu cunâsce nici ună merită [de ală ei. Ce în- 
sâmnă dâr plata de 600 fl. ?.... Insâmnă b ina disposițiă 
a ministrului Trefortă, acea disposițiă, care de multe 
ori l’a dusă pe curtenețulă ministru la săvârșirea unoră 
astfelă de fapte estra-ordinare*. — Cu alte cuvinte, mi
nistrulă Trefort e și curtesană pe lângă alte — >ca
lități* :

—x—
Membrii mai tineri ardeleni ai stângei estreme din 

dieta ungurâscă lucrâză într’acolo, ca acâstă partidă să 
renunțe la abstinența loră față cu delegațiunile și pe 
viitoră să trimâtă representanți în ele. Majoritatea par
tidei însă intenționâză o nouă și violentă companiă în 
contra instituțiuniloră comune.

—x—
Ministrulă ungurescă de agricultură, industriă și 

comerțu a încunosciințată camera de comerță și industriă 
din Clușiu, că unii fabricanți austriac! imitâză fabrica
tele de postavă din Brașovă și Sibiiu, le împrăștie apoi 
prin agenții loră călători ca fabricantă ardeleană și le 
pună în vânzare. Considerândă actuala situațiune a in- 
dustriașiloră ardeleni, cari au nevoiă de sprijină, precum 
și mișcarea ce e în curgere în favârea industriei arde
lene, comercianții din circumscripțiunea camerei clușiene 

suntă rugați a urmări cu atențiune acâstă afacere și a 
lămuri publiculă asupra eventualeloră abusurl în acâstă 
direcțiune.

—x—
„Prunculă Română» scrie că mai mulțl oficen din 

armata austriacă au cerută să ia parte la manevrele 
armatei române.

—x—
Cetimă în „Voința Națională": D. C. Pascali, ter- 

minândă studiile de pictură la scola de Bele Arte din 
Munich, s’a întorsă în țâră. Lucrările compatriotului 
nostru au fostă fârte apreciate în străinătate. Suntemă 
informați că tânărulă pictoră se va stabili în curândă 
în Bucurescl. I urămă reușită bună și suntemă fericiți 
că putemă anunța aparițiunea unui nou talentă, care 
vine să mărâscă mica, dâr frumâsa pleiadă a juniloră 
noștri artiști.

—x—
Marți diminâța gâdele Kozarek a esecutată prin 

spândurare în Vucovar pe ucigașii Kusman Novakovici 
și Gajo Nicolici.

—x—
Cetimă în „Liberalulă» din Iași, că Marți, cu tre- 

nulă de 7 ore, au plecată în America vre-o 40 de Isra- 
eliți, cu trenulă de 4 p m. au mai plecată 8.

—x—
In »Foia ordinațiuniloră poliției* din Viena se 

urmăresce fișpanulă comitatului Bistrița-Năsăudă, br. 
Desideriu Banffy-, în același timpă organele autorității 
suntă avisate se aresteze pe numitulă fișpană îndată ce 
va călca pe pământulă austriacă, fiindcă a împedecată 
cu forța acțiunea oficială a unei autorități. — Cetitorii 
noștri își aducă aminte, că fișppnulă Banffy a alungată 
cu gendarml o comisiune judecătâscă din Bucovina, 
care voia să reguleze o afacere printâre la ună teritoriu, 
pentru care e cârtă între fondulă religionară ală Buco
vinei și între comuna ardelână Borgotiha.

—x—
Eri, Vineri, studenții din Bucuresi au plecată la 

congresîdă din Berladă. La Tecuci ei s’au întâlnită cu 
studenții din Iași cu cari dimpreună au plecată mai 
departe. La Bârlad s’au făcută pregătiri mari pentru 
primirea studențiloră. Congresulă s’a deschisă adî Sâm
bătă ținându-se și conferința »Răscâla Româniloră ar
deleni sub căpetenia loră Horia* de d. Demetrescu 
Marină. Duminecă 7 Septemvre studenții voră visita 
localitățile mai însemnate; după amiadi va fi a doua 
ședință a congresului, când se voră țină alte două con
ferințe: ,Evoluțiunea» de d. Lateșă și „Rolulă tinerimei 
în mișcarea socială» de d. Teodoru. Sâra se va da o 
representațiă teatrală în onârea studențiloră de trupa d. 
Vlădicescu, anume angagiată de primăria orașului. Luni, 
8 Septemvre, se va ținea a treia și cea din urmă șe
dință a congresului, când se va cetiși conferința ,0muIă 
și societatea» de d. Caracașă. Sâra comuna va da ună 
banchetă în onârea ștudențiloră. La 9 Septemvre dimi
nâța studenții voră părăsi Bârladulă.

Afacerea mocanilorii ardeleni.
Amă comunicată scirea că guvernulă română prin 

d-lă ministru de finanțe Nacu a avută bunăvoința a per
mite mocaniloră ardeleni să ’șl trâcă vitele la pășunată 
în România, cu obiectele ce țină de târle, fără ca la 
vamă să mai depună garanțiă în bani. Bieții mocani, 
cari nu sciu cum să mai mulțămâscă guvernului română, 
pentrucă i-a scăpată de miseria ce’i aștepta, dâcă nu 
și-ar fi mai putută trece vitele în România, să vădă a- 
cum isbindu-se de mari pedeci la vamă.

Ce e dreptă, din ministerulă financeloră s’a adre
sată șefiloră perceptori ună avisă de cuprinsulă următoră : 

Anulă 1886, Luna Augustă 26.
Ministerulă Financeloră

Circumscripțiunea vamală 
Nr. 178.

Domnule Șef-Perceptoră,
Referindu-mă la ordinulă Nr. 113/86, vi se face 

cunoscută că, conformă articulului 244 din legea gene
rală a vămiloră, sunteți autorisată să admiteți vite la 
pășunată în țâră în modă escepțională: în basa de ga
ranții date de persâne domiciliate în țâră și cunoscute 
ca îndeajunsă solvabile.

In basa aceleeași garanții veți admite și căruțele, 
caii, vitele și hainele necesare pentru âmenii de ser
viciu.

Aprețiarea solvabilității însă cade în răspunderea 
d-vâstră personală.

Primiți etc.
(Sem.) A. Ionescu.

D-Sale D-lui Șef.-Perceptoră ală Vămei Brețocea.
Etă acum ce ni se scrie în privința greutățiloră ce 

le ’ntâmpină mocanii la vamă:
Acum ne năcăjescă vameșii, fiindcă nu ne primescă 

garanții ce’i avemă, âmeni onești și de omeniă, ci ne 
mână la proprietari.

Dâr noi mergemu cu averea nâstră în România, noi 
suntemă răspunzători’, căci averea ce o trecemă noi în 
România e destulă garanțiă, pe când garantulă e numai 
ună omă, care să ne dea pe noi înainte cu oile și cu 
averea nâstră.
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Vameșii că au primitti ordinii dela inspecto- 
rulă vamalii din Predeală, ca numai aceia să se pri- 
măscă ca garanțî, cari au o avere îndoită decâtă face 
garanția.

Voicu Rosculetu.> J
Va să dică bieții mocani suntă espușl a alerga după 

garanțî pe cari să’i răge și să le plătăscă păte sume mari 
de bani, pentru ca să dea garanțiă pentru ei. Atunci 
care e înlesnirea? Sară bieții mocani din Iacă în puță.

Noi suntemă convinși, că nu acăsta a fostă inten- 
țiunea guvernului română când a binevoită a înlesni mo- 
caniloră trecerea viteloră loră în România, lntențiunea 
a fostă din cele mai bune și se vede că aci e ărăși o 
rea interpretare a disposițiunei ministerului de finance 
din partea funcționariloră dela vamă.

Ne luăină îndrăsnăla a ruga pe d-lă ministru de 
finanțe Nacu, ca să binevoiescă a dispune să se înlăture 
aceste neajunsuri, și nu ne îndoimă că va și face a- 
căsta.

Din comitatulu Albei-inferiâre, Septemvre 1886.
Acestă comitată în preponderanță inpopulată cu Ro

mâni, în a cărui teritoriu zace o metropoliă română și 
care numeră o mulțime de posesori români, a ajunsă adi 
teatrulă falniciloră luptători ai kulturegyletului maghiară, 
numărândă o grămadă de membri contribuitori cu miile 
și sunt convinsă, că între membrii aceia voră fi și Ro
mâni și banii dațî de slabii Români suntă aci amestecați 
pentru a ajuta o ideă scrintită.

Cunăscemă mai mulțl inteligența români, cari au 
fața nespălată a mărturisi, că au fostă siliți (?) a se sub
scrie din causa presiunei vice-comitelui, a solgăbirăului 
și a altoră ămeni amăgitori, însă credemă că suntă mulțî 
între noi, cari pe ascunsă s’au înscrisă... Se lăudau cu 
deosebire treburile mănose, ce le-ar face kulturegyletiștii 
în cercurile curată românesc! ale Rlașului și Vințulă in- 
ferioră.

Și unii și alții suntă ămeni lași, cei dintâiu pentru 
că nu sciu a-șî păstra atâta independință personală, ca 
să pătă respinge dela sine atari afronturi, ără ceilalți, pi
tulați, suntă ămeni și mai periculoși, căci voescă a șe
dea pe două scaune.

Omului i stă mintea în locă, când cugetă la atâta 
slăbiciune și nu păte să ’și vedăscă pe deplină dispre
țuia ce meaită astfelă de purtare cameleonică. Dăcă n’ar 
esista astfelă de amfibii, cari prin atingerea loră molip- 
sescă și pe alții, multe rele n’ar esista, dăr la tăte este 
de vină chiar purtarea publicului inteligentă față cu a- 
ceștl cameleoni, pe cari indulgența netrebnică îi cruță, 
și de multe ori mai vecjl și acea năsdrăvăniă ce-iîmpăr- 
tășesce la onoruri.

Pe acăstă cale rătăcită amă ajunsă în acestă co
mitată la acea trăptă, încâtă elementulă românescă este 
desconsiderată, batjocorită, maltratată, împușcată ca cânii 
turbați, apoi de ămeni conducători nimeni nu vră să 
sciă. Nu mai veiji Români la congregațiuni comitatense, 
nu mai voesce nimeni a sci de-o înțelegere comună, ba 
chiar convorbirele particulare se învertescă pe lângă lu
cruri secundare și fiăcare aștăptă să-i cadă din ceriu po- 
rumbulă friptă în gură.

Unii bărbați români espușî persecuțiuniloră se lasă 
în mâna sorții, și ceilalți stau ca marmura neclintiți, ba 
unii au obrazulă a se bucura de acele persecuțiuni neo
menesc!, și a se căciuli înaintea persecutorilor^. Dăcă nu 
le-amă vede aceste slăbiciuni nu nl-amă pută esplica 
multele suferințe ale neamului românescă, îndurate pre 
acestă pămentă străvechiu, și vă(jendu-le acum numai 
aceea putemă constata, că ămenii născuți de mamă ro
mână au făcută multă rău neamulni loră prin intrigă și 
conduși de semțulă urgisită ală egoismului. Acum în tim- 
pulă luminei este ună ce gravă a constata astfelă de 
porniri, și avemă cause grave ai întreba pe cei cu musca 
pe căciulă: quo usque tandem ?

Mulțî nesocotescă mersulă lucruriloră și se mângăe 
cu mintea nebunului, că altmintrea totă nu ar pută să 
mergă, ba se escusă cu slăbiciunile celorlalți, însă nici 
odată nu i vecp că pună umărulă pentru stîrpirea răului. 
Să-și aducă însă aceștia aminte de sortea surceleloră 
singuratice și voră vedă abisulă, care-i aștăptă. Nu 
voră fi atunci scutiți nici cei ce suntă înscriși la Kultur- 
egylet precum nici adi nu uită Ungurenii a numi pe 
aristocrații ardeleni >olâh mâgnâsok".

Să nu se pară nimărui că cele scrise aci suntă 
purcese din pesimism, căci mai rea stare ca aceea în 
care se află inteligința din acestă comitată nu credă să 
mai esiste în alte părți, căci nici la o populațiune de 
160 de mii de Români nu avemă măcară ună singură 
solgăbirău de viță română, ci din contră avemă o mul
țime de funcționari politici și judecătorescl, cari nu sciu 
limba românăscă,'și aceștia facă dreptate nemului ro
mânescă după cum îi taiă capulă.

Ore corespunde demnității unui poporu autohtonă, 
ca în centrulă oficiului comitatensă să nu se sufere 
limba română celă puțină ca limbă mijlocităre, și ca 
acolo să nu pătă fi aplicată nici ună sufletă de oficială 
română. Pentru a fi astfelă batjocurită confribue popo- 

rulă română la 1ăte sarcinele publice ? Pentru a suferi 
aceste suntemă noi născuți și crescuți la școlă cu pâne 
românăscă de cătră nisce părinți lipsiți, cari tăte li-au 
jertfită pentru fiii loră numai ca să fimă mântuițî de 
împilări ilegale, cum adi le vedemă la totă pasulă, fără 
ca noi laolaltă să ne opunemă încălcăriloră legiloră sanc
ționate ?

Nu dela contrarii noștri să așteptămă pănă ce le 
va veni gustulă a observa legea, ci noi cu purtare băr- 
bătăscă suntemă chiămați a-le impune respectarea legi
loră, și să nu ne lăsămă a fi batjocuriți de o minoritate 
compusă din nisce elemente eterogene și șovimste.

Când ne vomă pătrunde de sfânta datorință ce-o 
are fiăcare, de-a susține dreptulă său naturală și recu
noscută ca principiu ală vieței flăcărui poporă atunci 
va înceta barbarismulă, voră înceta împilările arbitrare, 
însă fără luptă și abnegațiune nu se pote ajunge la nici 
ună altă resultată decâtă la acela, de care adi sufere 
amară nămulă nostru din lipsa conducerei sănătăse, a 
nemărginitei nepriceperi și a vanității egoistice inpere- 
chiate cu frică nebasată.

Cine va voi să ilustrămă în specială cele mai susă 
dise păte se capete deslușiri ori și când dela

Xenophon.

Cursulu de industria din Sânte-jude.
Domnule Redactoră! Intr’unulă din numerii prece- 

denți ai „Gaz. Trans.* vă comunicarămă partea primă 
a cursului instituită în Sânte-jude din 1—31 Aug. a. c. 
— aurăritulă și coloritulă; cu acăstă ocasiune luămă 
voiă a vă scrie ceva despre partea a doua a aceluia — 
industria de casă. Acesta a constată din împletituri de 
papură, de paiă și de răchiți întregi și cioplite. Obiec 
tele lucrate au fostă felurite și anume: corfe, rogojini, 
pălării, sticle îmbrăcate și alte multe, de forme fărte di
ferite și interesante. Nu numai lucrarea mecanică s’a 
învățată aici, ci și alte multe particularități, aparțenă- 
tăre acestui ramă de industriă. Metodulă, după care să 
se propună acăsta mai cu succesă în șcălă, încă nu a 
lipsită din programulă cursului. Tăte acestea au urmată 
după ună sistemă anumită, satisfăcendă pe deplină aș
teptările participanțiloră. Instrucțiunea a fosta gratuită. 
Obiectele, lucrată de participanțl pentru învățare, încă 
s’a concesă a și-le lua aceștia cu sine, ca să le aibă 
ca modele. Conducătorulă cursului industriei de casă, 
d-lă învățătoră Petru Grama, în însuflețirea sa pentru 
lățirea acestora cunoscințe la poporală nostru, tăte jert
fele le-a făcută; nimică n’a cruțată, nici chiar pe sine, 
numai să ajungă mai ușoră la scopă; domna consortă 
a sa încă l’a ajutată în parte mare, căci cu tătă greu
tatea lucrăriloră sale, pe lângă ună preță de totă ne
însemnată, a provădută cu costă și cu tăte cele de lip
să pentru cuartiră pe cei mai mulțî participanțl, cari, 
în condițiunî puțină favoritore, nu au fostă provăcjuți în 
măsură suficientă cu necesariile subsistenței. Tăte aces
te jertfe capătă o însemnătate cu atâtă mai mare, cu 
câtă e constatată, că d-lă Grama de pe o parte se află 
tn nisce condițiunî de subsistință de totă puțină suficien
te, deși numără 25 de ani de serviciu învățătorescă, 
ăr pe de altă parte nici adî nu are ună salară anuală 
mai mare ca 120 fi. Ne simțimă pră deobligați atâtă 
față de d-lă P. Grama ca înstructoră câtă și față de 
d-na consdrtă a D-sale ca menageră și-i rugămă a pri
mi și pe acăstă cale cordiala năstră mulțămită.

La însărcinarea tuturoră participanțiloră cursului.
G. Molanii.

Ultime scirl.
Sofia, 16 Septemvre. — Se constată că 

Rusia se ține mereu într’o mare reservă față cu 
regența. Ea ar voi să vă(|ă creându-se ună cu
rentă de opiniuni spontaneu care ar merge spre 
densa cu încredere, în loculă resumațiunei pline 
de răceli ce întâlnesce. De aceea consululă 
Rusiei, primindă biroulă adunărei, care venia ca 
să remită depeșa cătră Țar votată ieri de Ca
meră, nu s’a sfiită a spune că regența, nefiindă 
încă recunoscută de Rusia, trebuia ca Camera 
și guvernulă să se arate prudenți. Se crede în 
drecari cercuri că mai multe pasagii din răs- 
punsulă votată astăzi suntă de natură a escita 
nemulțumirea la St. Petersburg. Se aștăptă so
sirea generalului Kaulbars și se crede că acesta 
desfășura multă dibăciă și spirită de împăcare 
pentru a duce misiunea sa la bună sfîrșită.

Sofia, 16 Septemvre. — Camera a amânată 
discuțiunea proiectului de împrumută. Proiectală 
de rescumpărare a imobileloră prințului Alec- 
sandru a fostă depusă pe biroulă adunărei. 
Suma se ridică la 2 milidne cinci sute de mii de 
franci, dintre cari 840,000 franci le datoreșce 
prințulă unei case din Berlină.

Berlină, 16 Septemvre. —• Consiliulă fede
rală a adoptată o propunere a guvernului pru- 
siană, cerendă prelungirea micei stări de asediu 
la Berlină și împrejurimi.

Atentatulti contra ministrului Brătianu.
(Telegr. part.)

București, 17 Septemvre săra. — Asără pe 
la 7 ăre săra, pe când ministru Brătianu se în

torcea dela ministeru acasă, însoțită de deputa- 
tulă Robescu, ună individă, care sta în dreptulă 
legațiunii austro-ungare a trasă cu revolverulă 
asupră-i. Din norocire glonțulă de calibrulă celă 
mai mare deviă, atinse însă pe d. Robescu. Când 
asasinulă vru să descarce revolverulă a doua ără, 
ună sergentă de stradă puse mâna pe elă. Ce
tățenii din apropiare au încercată să facă drep
tate pe locă, dăr d. Brătianu i-a oprită. Asasi
nulă se numesce Stoica Alexandru, mică comer
ciantă în Rîmnicu sărată, o figură arogantă și 
hotărîtă la ori-ce; urmărea de multă timpă pe 
d. Brătianu. întrebată fiindă de d. Brătianu, 
că de ce a vrută să-lă omăre, asasinulă răspunse: 
Ertă-mă, sunt nenorocită! Procurorulă și par- 
chetulă sosi la fața locului. Asasinulă declară, 
că mai mulțî membri ai oposiției, pentru o bună 
recompensă, au pusă să omdre pe primulă mi
nistru, și că i s’a și dată o poliță de 5000 lei. 
Mulțime de cetățeni au felicitată pe d. Brătianu 
că a scăpată. Telegrame de felicitare i s’au a- 
dresată. Adi diminăță a fostă manifestațiă a 
cetățeni loră, d. Brătianu le mulțămi. Indignația 
contra asasinului și autoriloră este fdrte mare.

DIVERSE.
Regina la baiă. — Regina Italiei Margareta se află 

de vre-o câteva (Jile la băile din Courmayeur în Savonia. 
Ună ucasă ală administrației băiloră a exclusă pe cela- 
laltft publică dela băi pentru ora, în care ia baiă ră- 
gina. înalta damă era surprinsă a nu vedă pe nimeni 
și după ce i se explică causa, protestă și ijise: „Dăcă 
omulă în apă nu are pe cineva, cu care să mai conver
seze, să urăsce și nu stă în apă totă timpulă prescrisă". 
Acum era permisă ori și cui să ia baiă deodată cu re
gina, dăr nici o damă nu cutăză să folosăscă baia în 
presența reginei și administrația băiloră se vă(|u silită 
a oferi fetițeloră de scălă bilete gratuite, spre a țină de 
urîtă pe înalta damă.

Bibliografia.
Convorbiri literare, revistă lunară, sciențifică-lite- 

rară; apa/e în Bucuresci sub direcțiunea d-lui lacobu 
Negruzzi, și costă pe ană 20 lei, pentru Transilvania 15 
lei. — Nr. 6 dela 1 Septemvre conține: O parentesă 
pentru chestiunea neologismeloră române, de Aureliu 
Sterca-Șuluțiu. — Nazat! Revistă teatrală politică și u- 
moristică a anului 1885 (Tabloulă 1 și 2), de I. Ne
gruzzi și D. R. Rosetti. — Studii de literatura francesă 
(Corneille), de Xenophon G. Gheorghiu. — Marșulă meu 
funebra (poesiă), de S. Bodnărescu. — Bibliografia.

Amiculu Familiei, (jiară beletristică și enciclopedică 
literară, cu ilustrațiuni; apare în Gherla (Szamos-Ujvar) 
de două ori pe lună și costă 4 fl. pe ană. Proprietară, 
Redactoră și Editoră: Nicolau F. Negruțiu. — Nr. 16 
dela 15 (27) Augustă conține: La meijulă nopții; Pe 
marea lumei (poesii) de G. Simu. — Babeta, romană de 
Teochar Alexi. — Alexis și Dora, elegiă, de G. Morariu.
— La o cocănă (poesiă) de G. Simu. — Casa de sub 
colină (o istoriă din Carpați), de Lucreția Frențiu. — Di
verse. — Ilustrațiunea a două surori frumăse: una în
șelată de amoră, alta măritată după ună bărbată ne
trebnică. — Nr. 17 dela 1 Septemvre: Babeta (urmare); 
Universitatea din Cernăuță și celelalte scăle române din 
secululă XV — XII (urmare) de Dr. Gregoriu Silași; Te 
vădă — te-audă . . ., Prin crangă, Fiori (poesii) de N- 
A. Bogdană; Vremea trece, — Georgiu Vasiliu, Epitafă,
— T. V. Păcățană; Tăte durerile — G. Simu; Fântâna 
dorului (urmare); Diverse; Logogrifă; Susă în raiulă fe- 
riciriloră, (ilustrațiune).

A eșită de sub țipară: Carte de cetire maghiară 
cu introducere în Sintacsa limbei maghiare, pentru scă- 
lele secundare, preparandii și pentru privați, de Dr. lânii 
Crișianu și Nicolau Putnoky, profesori. Partea II. Sibiiu 
1886. Opulă acesta formăză o parte întregităre a stu
diului limbei maghiare și constă din două părți princi
pale : partea primă se ocupă cu sintacsa limbei maghiare, 
tractândă însușirile acestei limbi în asemănare cu limba 
română, ăr partea a doua conține bucăți de cetire din 
prosă și poesiă, urmate de diferite notițe și esplicări. 
Opulă are formată 8° în mărime de 183 pag. și costă 
1 fl., legată 1 fl. 15 cr.

* * *
Memoriulu corpului didactică din JașI asupra Pro

iectului de lege alu instrucțiunei publice, presentată 
corpuriloră legiuitore în 4 Ianuariu 1886. Jași, 1886. 
Tipografia Națională, (Strada Alex.) Formată mare 8° 
de 255 pag.

* *
Geografă pentru scâlele poporale române,lucrată de 

D. Făgărășanii și S. Moldovană, profesori. Brașovă, 
editura lui H. Zeidner, 1886. Prețuia 30 cr.

* * $
Insciințdre. Am onore a aduce la cunoscință d-loră 

învățători, că prin înalta ordinațiune ministerială de dto 
5 Iuliu a. c. s’a eschisă din usulă scăleloră numai edi- 
țiunea a doua a manualului meu de »Geografia Unga
riei" (tip. în 1877; prin urmare edițiunile posteriore și 
în specială edițiunea a V. se potă folosi și mai departe 
în scălele nostre. Dr. Nicolau Popii.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 201. 1886.

CursuJu la bursa de Vîeua
din 17 Septemvre st. n. 1886.

SBiarsa de lîuesiresci.

Rentă de aură 4°/0 . . . 107 15
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 94 80 
împrumutul# căilortl ferate 

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

lor# ferate de ost# ung. 
(1-ma em isiune) . . . 100 25

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ost# ung. 
(2-a emisiune) .... — —

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ost# ung. 
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 104.90
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.— 
B nuri rurale Banat-Ti- 

miș#............................105.—
Bonuri cu cl. de sortare 105.—
Bonuri rurale transilvane 105.—

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

vin# ung............................99.75
împrumutul# cu premiu

ung.................................. 120 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.80 
Renta de hărtiă austriacă 84 50 
Renta de arg. austr. . . 85 30
Renta de aur# austr. . . 118 75 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 862 —
Act. băncel de credit# ung. 288.50 
Act. băncel de credit# austr. 278 50 
Argintul# —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.65

Cota oficială dela 4 Septemvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . • 94 —
Renta rom. amort. (5%) . 96s/4

» convert. (6%) . 88 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103x/2

„ „ (5°/o) - 871/2
> » urban (7°/0) . . 100—
• ’ » (6%) * 92—
» , » (5°/0) . - 82—

Banca națională a României 500 Lei 1030 
Ac. de asig. Dacia-Rom. 272

« » » Națională 213
Aură contra bilete de bancă . . 13.95
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

95—
971/a
88V2
34—

10P/4
87s/4

101—
92i/a
83—
1046
276
220

14.15
2.02
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.A.V1. foștii distinsă on
Diploma de recun6scere dela esposițiunea din Graz 1880. 
Medalia de bronză 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.

ISVOIULl 

AGNES 
________________________________________ dela M O H A

Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolicu dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la băle catarhalice ale organeloră de mistuire și ale udu
lui. în genere acăstă 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.

Ca vinii beutti se bucură aedsta de o popularitate mare.
Depositulu principală Ț Liferantă ală Curții

singură numai la: «« W A i reg. ung. în Budapesta
Asemenea se află la tăte farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiuni. 

(15—15) S’au espediatu în amilii 1S85 

1,800000 butelii

Nr. 1965/1886.

Concursă.
Postulu de notaru comunală în comuna Săliste, comitatulu Si- 

biiului, devenindu prin mdrte vacantă, pentru îndeplinirea acestui postă 
se escrie concursă.

Pe lângă salarulă anuală de 600 fl. notarulă comunală pentru 
lucrări private se remuner^ză după tarifulă existentă.

Cei ce dorescă a câștiga acestă postă suntă provocați deci a-și 
înainta cererile provădute cu dovadă despre cualificațiunea legală celă 
multă pănă în finea lunei lui Octomvre st. n. la subscrisulă.

Săliste, în 13 Septemvre 1886.
Pretorele supremă ală cercului:

Liviu de Lem6ny.

$visu 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 diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 1RANS“

eis e ai e s e
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OAMEMRIA MOȚUL
în Gherla — Sz. Ujvâr — (Transilvania.)

DESCHIDE ABONAMENTE PE ANULU 1388 LA:
„Amiculu Familiei/4 țliară 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, romanurî, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientificl, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulu de abonamentu pe anulu întregu e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

„Preotulu Româna.44 țfiaru bisericescul, scolasticii și literarii. Va eși în broșuri lunare câte 23,h—3Vi c<51e; și va publica articuli din sfera 
tuturoru sciințeloru teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulu de abonamentu pe anulu 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 nostrâ. 
—~ C o 1 e c I a u ț i i prim eseu gratis a I fi patrulea exemplar ii. ——

Totu acolo au apărutu și se află de vândare:
II

e e r s s e s s s e e s e 
I a

Biblioteca „Săteanului Română.44 Cartea I. II., III., 
IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre
țulă la tăie patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică tinută în șalele 
gimnasiului din Fiume prin Vincențiu Nicoară. prof. 
gimn. Cu portretulă M. S. Regina României. Preț. 15 cr.

Colectă de Recepte din economia, industria, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianți. Prețulă 50 cr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totă acolo să plătescu cu prețuris
&
9

Tipografia ALEXI, Brașov u.

9—20

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

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

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

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

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

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 
țiunii, după Ernest Legouve, membru ală academiei 
francese. Prețulă 10 cr.

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

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

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulu intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiall), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora." 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acestă opă cu devisa : 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiunî a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru viăță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nâstră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scăleloră nâstre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu 
urcate acțiile dela „Albina^ și „Furnica^ și cu prețurile originale acțiile dela 

„Ardeleana,“ „Mureșiana,“ “Timișana“ și „Economulu.^

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
desvoltată multă zelă împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcu tu 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 tătă căldura.

Manualii de gramatica limbel române pentru scă- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
fesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

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

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

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

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

Visulă pră sântei vergure Maria, a Născătorei de 
Dumnezeu, urmată de mai multe rugăciuni frumăse. 
Cu mai multe ic6ne frumăse. Prețulă unui'exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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