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NOU ABOTTAMElTTUr
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Octomvre 18.86 st. v., se va începe unt nou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulă Abonamentului:
5

Pentru Austro-Uugaria :
pe trei luni 3 fl. 
,, șâse ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se pâte face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu număralu fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii ce se voră abona din nou sd binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arida și posta ultimă.

Administrațiunea.

In ora a unsprezecea.
Sub titlulă acesta primimă dela unii,bravo fiu de 

grănițeră uuă importantă articulă, pe care îlă recoman- 
dămă deosebitei atențiuni a Româniloră din fostnlă dis- 
trictă alft Năsăudului.

Pentru însemnătatea causei dămă locă acestui ar
ticulă în fruntea foii cu deplină convingere, că admoni
țiunile ce le conține isvorăscă din inima unui adevărată 
și neînteresată fiu de grănițeră. Etă articululă:

Averea și esistența locuitorilor^ din fostulu 
ală Il-lea regimente românu de graniță din Ar- 
deală este în mare periculu.

Căușele suntă: pofta de avere a lui Banffy 
și consoți, indolența grănițeriloru, indiferentismnlu 
regimului față cu Nemaghiarii și dorulu lui de 
a nimici și a maghiarisa.

Familia Kemâny și consoți, de cari se ține 
și Bânffy, au intentată unu procesă de proprie
tate și desdăunare contra grănițeriloru, unu pro
cesă careȘ țintesce la totala stîrpire a grănițeri
loru și urmașiloră lp.ru.

S’a convinși! Bânffy la începută, că gră- 
nițerii nu suntă unu poporă așa destrăbălată, 
după cum p6te a cugetată, și a venită la con- 
clusiunea, că numai așa va putâ lucra cu re- 
sultată pentru scopurile sale, decă se va vârî 
între denșii:

A făcută să fiă numiți! comite supremii. 
Cunâscemă cu toții din articulii apăruți în foi 
procederile ilegale și abusurile de putere ce le-a 
comisă călcândi! legile.

Ca comite supremă a făcutu totă soiulă de 
rapârte nedrepte la regimă, a descrișii cu co
lori false starea comitatului, și prin acâsta a in- 
fluințată de s’a denumită mai ânteiu comisară 
ministerială peste tâte pădurile grănițeriloră, apoi 
peste tâte fondurile școlare și de stipendii.

I-a venită la cunoscință după aceea, că pă
durile și fondurile — proprietatea grănițeriloră, 
care mai înainte au fostă sub administrațiunea 
militară grănițărâscă, — după încetarea graniței 
au trecută în administrarea foștiloră grănițerl și 
că aceștia în locă să le împartă între sine le-au 
consacrată spre scopuri bisericesc! și scolastice, și 
în fine că actulă de consacrare este întărită nu 
numai de regimă, ci și de Maiestatea . Sa.

Avândă în vedere că foștii grănițerl se voră 
plânge la Maiestatea Sa și potă să causeze delătu- 
rarea lui, a înfluințată prin regimă ca și Maies
tatea Sa să-lă denumâscă comisară regescă, ceea 
ce s’a și întâmplată.

Durere! s’a întâmplată acâsta, și s’a putută 
întâmpla cu atâtă mai ușoră, cu câtă foștii gră
nițerl au stată cu mânile în sînă și n’au infor
mată nici pe regimă, nici pe Maiestatea Sa des

pre pașii greșiți și despre nelegalitățile ce se 
comită.

Nefericita epocă în care trăimu se caracte- 
risâză și prin aceea, că âmenii dela putere (întregă 
ministeriulă) absolută nu-și dau silință a cunosce 
relațiunile din țeră și împrejurările locale ale ținu- 
turiloră, ci orbesce decidă și ordonâză basațl sin
gură numai pe informațiunile, în cele mai multe 
cașuri false și tendențiâse, ce le primescă dela 
unii comiți și dela alte organe neconsciențiâse.

Despre acâstă fatală împrejurare s’au con
vinsă toți locuitorii țărei fără deosebire de na
ționalitate.

Procederea lui Bânffy Dezso în calitate 
triplă de comite supremă (prefectă), comisaru mi
nisterială și comisară regescă peste pădurile și 
fondurile școlare grănițeresci, abusurile de totă 
soiulă, persecutarea Româniloră în genere și a 
amploiațiloră în specială, este tuturoră cunoscută. 
Mai de aprâpe se pâte vedâ din N-rii 81. 82. 
83. 84. 85. 117. 118 ai „Gazetei1' din anulă 
acesta etc., âr a le descrie din nou în detailă ar 
însemna a, face să se revolteze mintea și nobilele 
sâmțirl, și să se consterneze pănă la dispreță și 
celă mai flegmatică omă.

Din articululă intitulată: „Din fostulă ală 
II-lea regimentă română de graniță" apărută în 
numerii 205 și 210 ai „Tribunei" se mai vede 
că prin abusi! Bânffy a schimbată caracterulă 
șcâleloră din fostulă regimentă, adecă a comisă 
o ingerință, neiertată de lege, în șcâlele ndstre 
confesionale.

Nici foștii grănițerl, nici preoțimea, nici con- 
sistoriele nu au făcută vr’ună pasă pentru delă- 
turarea abusuriloră.

Necontraijicându-i nimeni, a mersă și mai 
departe și anume voiesce a despoia pe foștii gră
nițerl pe calea ordonanței de dreptulă de pro
prietate a fonduriloră. Etă cum:

Comitetulă fonduriloră grănițeresci a re
văzută, completată și conformată recerințeloră 
timpului statutulă despre administrarea fonduri
loră, l’a așternută — firesce prin Bânffy — mi
nistrului de culte spre aprobare.

Bânffy l’a înaintată, se înțelege cu obser
vările sale.

Comitetulă a dorită a trimite din sînulu său 
o deputațiune la ministru, ca să-i dea unele in- 
formațiunl. Bânffy a oprită acâsta Z^°^n<lh că 
nu-i de lipsă, va da elă informațiuni, âr de va 
fi de lipsă va trimite elă pe directorulă Ciocană. 
Unii din comitetă insistândă pe lângă trimiterea 
deputațiunei, Bânffy a răspunsă, că dânsulă nu 
va concede pentru acâsta fiă din fonduri, fiă din 
casele comunale ca spese de călătoria nici ună 
cruceră*).

Statutulă s’a trimisă îndărătă cu multe re- 
flecsiunl. In una din ele dreptulă esclusivă de 
proprietate ală grănițeriloră la fonduri se atacă, 
fondurile se decretâză de proprietate a tuturoră 
locuitoriloră de astăzi de pe teritoriulă fostului 
regimentă, — va să Zicâ ȘÎ a jidoviloră veniți 
din Galiția după desființarea graniței — adecă 
de avere comunală. In alta se <Ș.ice, că comite
tulă să se alâgă de representanțele politice ale co- 
muneloră. Mai suntă și alte refiecsiunl, din cari 
resultă că lucrulă a ajunsă la marginea pră- 
pastiei.

însuși Ungurii mai cu minte desaprobâză 
unanimă acești pași, și se miră cum de regimulă 
nu se informâză sinceră despre starea lucruriloră 
și cum de nu împiedecă procederea violentă și 
provocătâre.

Ar fi fârte durerosă, ca înt’rună stată con
stituțională în urma plângeriloră pentru abusuri 
să nu afli nici o mângâiere.

♦) In casulă acesta de ce n’au strigată grănițerii 
că mai bine se voră duce cu cheltuiala loră, decâtă să 
risce a se da despre ei informațiuni neesacte?—Red.

Din aceste puncte de vedere, rogă pe toți 
foștii grănițerl și pe descendenții loră, în speci
ală pe comitetulă fonduriloră, ce’șl va ținea 
adunarea în 3 Octomvre anulă c., să facă în 
causa proprietății fonduriloră și în cestiunea 
caracterului șcâleloră representațiuni la înaltulă 
regimă și la Majestatea Sa, să le aștârnă prin 
dcputațiunl alese din sînulă loră, cari totodată 
și verbală să dea informațiunile și deslușirile 
necesare.

Dâcă Bânffy nu ar concede, cum <jice elă, 
spese de călătoriă nici din fonduri, nici din cas- 
sele comunale, să se facă spre acestă scopă co
lecte, la cari voră trebui se contribue cei ce 
tragă salarie și onorarie din fonduri, voră con
tribui bisericele, vomă cortribui noi întregă po
porală, voră contribui toți Românii și âmenii 
de omeniă, cărora le zace la inimă cultura și 
esistența nâstră.*]

Cereți intre venirea consistorieloră, pentru că 
au obligământulă morală să-și apere turma și 
institutele acum când e lipsă. Cereți și ajuto- 
rulă deputațiloră Vizsoli și Flugger și a altora, 
pentru că dâcă grănițerii s’au desbinată de cor- 
pulă națională și au voită să fie cu doi bani 
în trei pungi, să aibă celă puțină atâta folosă 
din fapta acâsta. informați regiunile superiâre 
atâtă prin foile române, câtă mai vârtosă prin 
foile germane și francese de renume europeană.

Este âra a unsprezecea! Nu e iertată a 
pierde nici ună minută, âr cei ce trăiescă din 
fonduri suntă obligați a desvolta cea mai mare 
activitate fiindă periclitată esistența loră! —

Perfidia rusă ajunge-va scopulii s6u?
de '

James Samuelson
autorii ala cărții «Roumania, past and present<.

Londra, Septemvre 1886, 
(Urmare și fine).

Rusia, Germania și Austria se prefacă a fi aliate 
pentru mânținerea păcii și pe ascunsă fiăcare din aceste 
puteri pregătesce cucerirea vecinului său. Francia, cu 
mai multă seu mai puțină răbdare, îșl păstrâză puterile 
spre a fi gata, când va suna ora răsbunării.

Dâr în ceea ce ne privesce ? Unde suntă astăZI 
râdele campaniei din Grimea, cu sacrificiele sale de sânge 
și de bani, campaniă, care trebuia să oprăscă pentru tot- 
d’auna mersulă moscovițiloră?

Ar fi fostă lesne să scriemă o a doua »Bătăliă de 
Dorking*  de a plăcă compatrioțiloră noștri, făcendă o dare 
de semă de sensațiune a scoborirei Rușiloră la Duvres, 
asediulă Londrei, reconstruirea Turnului din Londra pe 
planurile îngrozitărei temnițe de stată ruse, încarcerarea, 
chinuirea, suferințele lordului Salisbury și Hartington, a 
domniloră Gladstone și Charnberlain, și crearea unei ce
lule speciale pentru a primi pe lordulă Randolph!

Dăr preferă să esamineză faptele actuale în modă 
seriosă și să caută să împedecă consecințele probabile. 
Englitera, ce este dreptă, a protestată contra agresiuni- 
loră ruse, francese și germane, der a ocupată Birmania 
și a întinsă protectoratulă său asupra Egipetului. Acâsta 
făcea parte din planulă său necesară. Ea deține Gibral- 
tarulă, Malta, Ciprulă pe care l’a smulsă Turciei decla- 
rândă, că voiesce să-lă scape din ghiarele Rusiei, și ș’a 
lăsată drumă deschisă spre Indii pe canalulă de Suez— 
la construcțiunea cărui se opusese, luândă în stăpânire 
țâra pe unde trece.

A esprimată ura ce are pentru condițiunea de ro- 
biă în care Turcia și Rusia mențină pe supușii loră ; dâr 
a trămisă pe ună generală din oștirea sa ca șefă ală 
poliției, spre a suprima orice încercare de răsvrătire a 
vre uneia din rassele care’i suntă supuse, rasse cari în 
mai multe rânduri au făcută apelă la dânsa, prin vocea 
represintanțiloră săi aleși spre a obțină o independință

♦) Așa se și cade să procâdă Românii în tâte Ges
tiunile mari pretutindenea, și mai alesă când e vorba 
de averea și esistența loră.—R.

lp.ru
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legislativă. Spre a întrebuința frasa unui omă de lege, 
«Englitera nu p6te să se presinte naintea curței cu mâ- 
nele curate" și este espusălaună: tu quoque, ori dj câte 
ori ar încerca să facă vre o imputare veciniloră săi.

Voiu mai spune ună cuvântă în privința puteriloră 
europene și elă va fi scurtă. Italia, Grecia, Spania, 
Portugalia, Suedia și Norvegia, Danemarca, Olanda și 
Belgia suntă țări libere și independinte, avendă o popo- 
rațiune de vr’o 73 de miliâne de suflete, din cari cea 
mai mare parte este fârte înaintată în civilisațiune, dâr 
ca factoră politică într’o schimbare europână însemnată 
nu suntă recunoscute și suntă neputinciâse, cu tdte a- 
ceste însă n’am făcută nimică pentru densele spre a le 
asigura autonomia, la care au dreptă.

Cine deci trebue mustrată pentru starea de desor- 
dine, în care se află Europa care tolerâză răsturnarea 
unui capă încoronată de creaturile unui autoră și care 
permite acestui autocrată de a trage folâse în fața lu
me!1 de violența sa?

Conservatorii voră împuta acesta d-lui Gladstone 
și tendințeloră sale, rusofile. Dâr d-lă Gladstone a fostă 
acela, care] făcu din România și Bulgaria bulevarde 
contra agresiunei ruse, și sprijinulă său a fostă totdâuna 
dată tinereloră naționalități cari luptau pentru liberta
tea loră.

Pe de altă parte partisanii săi voră spune că vina 
este a celoră cari refusă independința legislativă Irlandei 
și cari au răsturnată ună guvernă tare și, ce este drept, 
au făcută ca guvernulă majorității să devie imposibilă.

Dâr de faptă causa nu trebue să riă atribuită po
liticei englese nici numai Engliterei. Greșâla este a na- 
țiuniloră cari autorisă pe capetele încoronate, pe diplo- 
mațl și pe generali a cionti libertățile ca bunuri mobiliari 
și ale căroră manopere suntă conduse în secretă și nu 
apară la lumină de câtă atunci când scopulă loră a 
fostă atinsă cu desăvârșire.

De aceea ună apelă pentru a se găsi lâculă răului 
ce ne bântue trebue făcută nu guverneloră și diploma- 
țiloră, ci însuși poporului, și poporulă trebue să impue 
voința sa represintanțiloră săi.

Pentru momentă însă trebue ca acțiunea să fiă ho- 
tărîtâre, și va fi. Ea ar trebui să aibă dreptă țintă men
ținerea păcii conformă tratatului din Berlină. După a- 
cestă tratată consimțământulă puteriloră la alegerea unui 
principe în Bulgaria trebue să fiă unanimă.

Nu esprimă âre vederile compatrioțiloră mei sp - 
indă că nu numai în interesulă Marei Britanie, ci și 
pentru apărarea legiloră internaționale și spre a se 
face dreptate unui poporă gravă insultată, acestă con- 
simțământă ar trebui să fiă respinsă pănă ce desăvâr
șită dreptate va fi făcută?

Dâcă representanții noștri voră sancționa alegerea 
silită (căci scimă că Bulgarii dorescă reîntârcerea prin
cipelui deposedată, alegerea silită a unui instrumentă 
ală Rusiei, ei voră deveni răspundători de o crimă care 
n’are sâmă în istoria modernă: o conspirațiune prin care 
s’a răpită ună omă și care a fostă esecutată de ună 
autocrată vindicativă pe teritorulă unui vecină mai 
slabă.

Representanții noștri voră trunchia libertățile unei 
națiuni tinere și fără protecțiuni, dâr voră da în ace
lași timpă mai multă putere dușmanului celui mai înver
șunată, voră smulge din rădăcinile sale prestigiulă Bri- 
taniei, voră mânji onârea națională și voră înjosi En- 
glitera.

Unulă sâu două din diarele nâstre, cari pretindă 
că represintă opiniunea publică, suntă gata să lase Bul
garia la voia întâmplării, în speranța că marile Puteri 

voră călca în eurândă peste ruinele principatului. Ast- 
felă privea ore marea Britaniă în trecută jertfirea mi- 
celoră națiuni? Wellington rămase ore nepăsătoră când 
Napoleonă străbătea Europa? Să privimă cestiunea din 
punctulă de vedere ală oportunității. Rusia voesce res- 
belulă îndată ce resbelulă convine mai bine scopuriloră 
sale decâtă intriga, pe care din erdre lumea le numesce 
diplomațiă. Astăzi vomă fi, după câtă credă, în stare 
să o împedecămă fără a recurge la ună resbelă. Trebue 
dre să așteptămă pănă va putâ să ne atace fără a se 
teme de Grecia, de Turcia și de cele mai mici state 
dunărene care au încă libertatea loră? Cea mai bună 
măsură de apărare contra Rusiei în Europa ar fi confe- 
derațiunea dunărână, compusă din România, Bulgaria și, 
dâcă s’ar pute, Grecia.

Suveranitatea Rusiei în Bulgaria ar fi ună obs- 
taculă fatală la o asemenea alianță. Ea ar amenința, 
eurândă sâu mai târziu, d’a absorbi aceste state consti
tuționale, la cari amă contribuită fârte multă pentru a 
le crea, în marele despotismă Moscovit — disparițiunea 
complectă a libertăței și a progresului constituțională în 
Europa orientală.

Am fostă forte scurtă și am lipsită de elocință, 
dâr nu cu vorbe multe s’ar putâ câștiga causa ndsfră. 
Totă ceea ce potă face este d’a preveni pe compatrioțîî 
mei de consecințele cari voră urma de sigură perpetra- 
țiunea unui ultragiu internațională, care ar fi trebuită să 
merite pentru autori disprețulă și pedâpsa ce li s’ară fi 
datorată, în viâța privată, dâr în contra căreia s’au au
rită numai nisce prea slabe protestațium.

Da-vomă voiă continuărei diferendeloră nâstre 
domestice pentru ca tirania să potă înflori?

Da vomă voiă despotismului de a-și relua puterea 
acolo unde amă plantată odată arborele libertăței? Acestea 
suntă cestiunile ce fiăcare cetitoră va trebui să-și facă și 
cărora ar trebui să răspundă, și speră că slabulă meu 
apelă va isbuti să deștepte și să stimuleze simțulă drep
tului și ală justiției ce posedă Englezii.

(„Românulă.^

SOIRILE DILEI.
In privința Congresului Orientaliștiloră, care s’a 

deschisă adl la V i e n a, cetimă următârele amenunte în 
„Correspondance de Wienne“: Congresulă Orientaliștiloră, 
care se va deschide la Viena, este ală șâptelea care se 
întrunesce acum dela fundarea acestei adunări de învă- 
țați. Congresele precedinte s’au ținută pe rândă la 
Parisă, la Londra, la St.-Petersburgă, la Florența, la Ber
lină și la Leydenă. De astădată întrunirea Orientaliști- 
oră promite d’a oferi ună interesă cu totulă particulară 
din punctulă de 
peste șâse-decl de 
numai o jumătate 
gresă suntă fârte

vedere conferențiară. S’au înscrisă 
oratori. Fiăcare discursă are să țină 
de oră. Cei cari iau parte la Con- 
numeroșl. Austro-Ungaria a trămisă 

105 membrii, Germania 55, Francia și Englitera fiăcare 
câte 45, Olanda 22, Italia 19, Belgia 7, Suedia și Elveția 
fiăcare câte 6, Turcia și Danemarca 4, Spania, Grecia și 
România câte unulă. Afară de Europa, Asia este repre- 
sentată prin 23 membrii, Africa prin 9 și America prin 
6 membrii.

—x—
Bin Budapesta îi se scrie Iui „Ellenzâk*,  că între 

unii bărbați fruntași de acolo s’ar proiecta strămutarea 
universității din Clușiu în unulă dintre orașele din a- 
propiarea Ardâlului, cum ar fi: Oradea mare, Aradulă 
ori Dobriținulă. Pornirea acestei idei îșl are causa în 
lipsa apaducteloră, ce în Clușiu este fârte simțită, ba 

*) In evulă mediu era pe scena lumii semțâmân- 
tulă religiosă, pentru care ’șl vârsau sute de mii de â- 
meni sângele; astăzi este la ordine senițâmentulă națio
nală. înainte de răsărirea semțămentului națională, ve
demă cum chiar domnii români se bătâu unii cu alții ; 
adecă: Română cu Română, ba când veniau cu Polonii, 
când cu Turcii unulă asupra altuia. In lupta lui Mihaiu 
Eroulă asupra lui A. Bathori, scimă că în armata lui 
Michaiu se aflau și Unguri și Sâcui. Apoi ce au fostă 
mercenarii? Să ne mirămă apoi de Metu Fufetiu?

chiar și unii membri din corporațiunea universității s’au 
plânsă contra acestei lipse constatândă că nu au în des
tulă cantitate apă de băută.

—x—
Lui »Budapesti Hirlap*  ’i sa intentată procesă de 

presă din partea procuraturei pentru articululă ce l’a pu
blicată sub titlulă „Liberatorii militari din Viena', adecă 
aceia cari scăpau tineri dela serviciulă armatei.

—x—
In 21 Septemvre n. a isbucnită ună mare incendiu 

în Visocna. In timpă de două 6re foculă a prefăcută 
în cenușă casele și tâte edificiile economice a 19 eco
nomi. Paguba se socotesce în 8000 fl. v. a.

_x— 0 •Pentru scaunulă de MetropolitifâPiifyată ală Ro
mâniei e desemnată, ca avândă mai mulțl sorți de reu
șită, P. S. Sa Iosifă, Episcopulă Dunărei de josă.

—x
„Fanfulla" din Roma spune, că baronulă Uxcul, 

ambasadorulă Rusiei pe lângă curtea din Quirinală, va 
da la ârnă frumâse serate în onârea contesei Rosetti, 
soția primului secretară ală legațiunei române din Roma 
și fiica d-lui de Giers, cancelarulă imperiului rusă.

> —x—
Trupa teatrală germană de operete de sub direcțiunea 

d-lui Dorn va juca ună ciclu de representațiunl, înce- 
pândă de Sâmbăta viitâre, în sala Redutei de aci. Sun- 
temă informați, că d-lă Dorn, care de nenumărate ori a 
desfătată publiculă de aci, dispune de o trupă escelentă 
și de ună repertoriu fârte variată

—x—
O tîneră învețătâre calificată, care cunâsce bine 

limbile patriei, adecă română, germană și maghiară, ar 
dori să intre ca instructâre în vre-o familiă. Doritorii să 
binevoiâscă a se adresa Ia Redacțiunea ndstră.

—x—
Incunosciințămă pe acei tineri, români, cari s’au 

adresată la Redacțiunea nâstră ca concurențl la postulă 
de pedagogă într’ună instftwtâ din România, că direc
țiunea acestuia ’și-a alesă doi dintre concurențl, cu cari 
s’a și pusă în tractare și i-a angageată.

Mărețul fi scopfi altt „Associațiunei
• Transilvane. “

Disertațiune cetită prin Vasiliu Popă Chechișianulă, preo ■ 
tulă Poputelecului, cu ocasiunea adunărei ’despărț. XII-a 
ală „Assoc. Transilvane", ținută la 1 Aug. în Ciachi- 

Gârbou.
Motto: «Mintea! mărită nația româ-

nâscă, când te vei lumina cu în
vățătură, cu luminatele fapte bune 
te vei uni, mai alâsă națiă nu va 
fi înaintea ta!<

Cichindeală.
Scopulă măreță ală „Associațiunei Transilvane,» 

în sensulă statuteloră ei (§ 2.), e înaintarea literaturei 
române și cultura poporului română în deosebitele ra
muri, prin studiu, elaborarea și edarea de opuri, prin 
premii și stipendii pentru diferitele specialități de sciințe 
și arte, și alte asemenea.

In definițiunea acâsta e precisată activitatea bine- 
făcătâre a «Associațiunei", care ca și ună firă ală Ariad- 
nei tinde într’acolo, ca să conducă pe poporulă română 
la prosperitatea spirituală și materială.

Fiă-care poporă pentru a putâ trăi și prospera 
are trebuință de concursulă mai multoră factori, dela 
acăroră acțiune și armonisare depinde înflorirea sâu că
derea sa.

Factorii aceia însă, prin cari devine ună poporă 
luminată, liberă și fericită, suntă: cultura spirituală și

FOILETONU.

Cuventultt latină ca cuventti de batjocură 
și de injuriă în limba poporului română.

(Urmare).

Virgiliu în cartea întâiu a Eneidei cântă: «Infer- 
retque Deos Latio, genus unde latinum". Numele de ro
mană !a luată poporulă latină cu fundarea Romei prin 
Romulă, numindu-se colonii acestuia și apoi toți Latinii 
populus romanus, precum ne numimă noi adl poporulă 
română, sâu după terminațiunea dialectică românescă, a- 
vândă însă dreplulă, ca unii ce suntemă coloniile popo
rului romană, a ne numi și poporă latină.

Să vedemă de când numirea latină a rămasă la 
poporulă română.

Luptele dintre cetatea latină Alba-Longa și Roma, 
și mai alesă perfidia latinului Metu Fufetiu și peste totă 
a Latiniloră, cari voiau să prăpădâscă Roma, au provo
cată ura Romaniloră contra Latiniloră deși erau de ună 
neamă. Neîncrederea Romaniloră în poporulă latină a 
făcută ca numele de latină să fiă rostită de poporafiu- 
nea romană sub însemnarea de perfidă, necredinciosă, 
străină.

Istoricii ca Hegevisch, Heere, Fergusson ne spună 
că numele latină era odiosă poporului romană, care ’șl 
deducea originea sa divină dela Marte și Quirină. In mo
dulă acesta perfidia Latiniloră s’a conservată prin secuii 
în gura poporului, a fostă conservată în gura vulgului 
sub forma: tine minte!»

Nu’i vorbă, poporulă cultă ală Romei, precum și scri
itorii n’au avută nici o ură pe poporulă sâu numele la
tină; întâmplarea cu Metu Fufetiu, pentru ei era o faptă 
făcută în urmarea ambițiunei naturale de domniă și he
gemonia a flăcărui poporă și individă *),  dâr poporulă rus
tică nu e așa.

Amă putea trage consecință pe acâstă cale istori
că și basați pe natura psichologică a poporului română, 
care ține mai tare și mai lungă timpă în minte nelegiu
irile, ce i se facă, precum și binefacerile, populus ro- 

manus memor esse solet etc: decâtă ori ce altă poporă 
din lume, cumcă cuventulă: latină sub însemnarea de 
perfidă, străină sâu păgână în limbagiulă de a<|î alb 
poporului română datâză chiar din acelă timpă prâ an
tică. Dâr acâsta e numai suposițiune și ne ferimă fârte 
a-i da caracterulă de teoremă nerăsturnabilă.

Aducendu-ne aminte de timpurile din nainte de 
reformațiunea lui Luther și Calvină și înainte de perse- 
cuțiunile, ce le îndurară Românii sub principii refor
mați G. Bethlen, G. Racoți I și II, când adecă domnea 
catolicismulă și aci în Ardeală ca religiune de stată și 
ca credință regelui apostolică ungară și când regii Un
gariei catolice se nisuiau a converti pre Valachii orto
docși și eretici la acea religii, pulemă trage consecința, 
basându-ne pre psichologia naturei omenesc!, că adecă 
acțiunea produce reacțiunei, cumcă acțiunea catoliciloră, 
papiștiloră sâu latiniloră au atrasă cu sine reacțiunea 
Romaniloră ortodocși sâu gr. orientali*).  Se scie că

*) Acțiunea catoliciloră unguri o poți afla în di- 
plomatariulă comitelui los. Kemânyi din 1456. G. D. 
5. IV. p. 24 sub rege Ladislav. în appp. Consf. p. I.
P. I. art. 111. pre cum și în P. III. Tit. 55. art. legis. I;
în appr. art. I, II, III, și IV. din Part. 1-ma T. 8. Apoi
în 1468 totă în Diplomatariulă lui 1. Kemânyi: Appr.
Const. D. Tr. Tit I sub rege Mathi Corâmo, unde în
cepe cu: .Possoni sabbatho proximo post festum s. 
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materială. In lipsa acestei culturi zadarnică este pentru 
ună poporă conceptulă de regenerare, căci fără ea nu-șl 
pâte împlini esactă datorințele ce le are cătră sine și 
cătră statulă ală căruia membru este, pentrucă pănă 
când zace unii poporă în ignorantă îi e cu neputință ca 
să-si potă esercia cu efectă drepturile sale cetățenesc! și 
constituționale, căci «ună poporă p6le atâta, câtă scie*  
și mai multă nu.

*) Admirabilă fu politica de colonisare a Romani- 
loră. Ei au făcută stârpi pe Daci în scurtă timpă, câtă 
abia urmă de limba loră a mai rămasă. Numărate sunt 
rămasele cuvinte dela Daci ca d. e. brâglă, suveică, sci- 
arie, sciră, sarimană, sirimană, sârmenă-seracă; deva, 
dava: Drusipara. Drusibara și 16te cele terminate în 
(»dava«) ce semnifică în limba dacică: „cetate* ca și 
„bara' sâu «para.*

Prevădut’a der „Assoc. Transilvană« sosirea timpu
lui, care cu glasă puternică provocă popârele la emula
re în croirea sorței și viitorului loră fericită, și prin ur
mare fârte sublimă este scopulă ce și l’a propusă când 
a întrunită, fără deosebire de națiune și religiune, pute
rile bărbațiloră bine-cugetători, spre a înainta interesele 
spirituale și materiale ale poporului nostru română.

«Associațiunea Transilvană*  dela începutulă activi- 
tăței sale a lucrată și lucră în patru direcțiuni. Aceste 
direcțiuni suntă: cultura spirituală, adecă tâte ramurile 
de sciință și artele; apoi înflorirea agriculturei, industriei 
și comerciului, care laolaltă formeză cultura materială a 
unui poporă.

Inițiatorii și fundatorii „Associațiunei*  când au pre, 
cisată scopulă măreță ală acesteia, forte bine au sciută- 
că ceea ce deosebesce secululă ală XlX-lea de cei 
trecuțl este progresulă sciințeloră și ală desvoltărei eco
nomice. Descoperirile științifice voră forma unulă dintre 
titlurile de gloriă ale acestei epoce. Alăturea și în para
lelă cu progresulă sciințeloră s’a desvoltată și industria,— 
acâstă «fiică a lui Dumnezeu11, precum o numesce Dante, 
divinulă poetă — și încă în tâte ramurile sale: a- 
gricultura, industria propriu disă și comerciulă.

Creatorii ,Assoc. Transilvane" au sciută și simțită 
că pe poporulă nostru, pe acestă păzitoră fidelă ală sân
tei credințe, ală limbei dulci și sonore și ală datineloră 
nâstre strămoșesc! numai împrejurări mai presusă de pu
terile sale l’au împedecată de a nu pută fi alăturea cu 
celelalte nemuri înaintate, căci fiindă sclavă legată de 
gliă era deținută dela progresă și desvoltare. Dupăce însă 
sârele libertățiii a resărită și pentru poporulă nostru, pu- 
tendă dispune mai liberă de puterile sale sufletescl și 
datorința nostră a tuturoră este, ca să pricepemă vocea 
secuiului în care trăimă și să ne nisuimă „uniți în cu
gete și simțiri*  a ne cultiva spiritulă, fiindcă cultura spi
rituală e ună capitală, care asigură unui poporă aucto- 
ritate și prosperitate. Cu câtă a ajunsă ună poporă la 
ună gradă mai înaltă de cultură, cu atâta este mai ca
pace de a și asigura o mai bună stare materială. Cu 
câtă e mai generalisată viâța culturală între tote stratu
rile poporului, cu câtă e mai estinsă cultivarea facultă- 
țiloră mentale, cu câtă se bucură întregă massa popo
rului în o măsură mai mare de bunătățile și plăcerile 
«are le întinde sciința, literatura, cultura estetică și ar
tistică, în fine, cu câtă e mai mare dorulă unui poporă 
de a-șl escontenta lipsele sale spirituale: — cu atâtă 
cresce și se sporesce mai tare acea putere prețidsă a 
unui poporă, care cucerindă, fără de a distruge, prin o 
luptă nobilă și paclnică, aduce pre popâre într’o legătură 
mai intimă, mai strînsă unulă cu altulă și privindă cu 
linisce la nisuințele salutare ale flăcăruia, se salută și 
sa îmbrăcișăză cu bucuriă pe câmpulă de luptă ală cul- 
turei spirituale. (Va urma.)

Prelungire de concursti-)
La concursulă publicată din partea biuroului «Des

părțământului I ală reuniunei învățătoriloră români gr. 
or. din Districtulă ală X-lea, Brașovă," (a să vede Nr 
1 și 4 din «Scâla și famila") a intrată numai o lucra
re asupra acelei teme; deci subsemnatulă birou ală a- 
ceslui Despărțămentă să vede îndemnată a prelungi con
cursulă pănă la 1 Ianuarie 1887 st. v.

£r premiulă de 25 fl. oferită de D-nii: Toma Bâr- 
seană, Irimie Popa, lână Găvrușă și Victoră Popea pen
tru elaborbrea temei:

„ Chim se fia crescerea, ce părinții au a o da copi- 
iloru loră, pentrucă șcdla se-și p6tă ajunge mai cu în
lesnire înaltulă seu scopă?“ să va da aceluia dintre con- 
uurenți, a cărui lucrare va fi judecată ca cea mai bună 
întrunindă condițiunile următore :

a) Tema să fiă lucrată în formă de cuVântare.

b) Stilulă să fiă câtă să pole la înțelesulă po
porului.

c) Fiă-care temă să fiă însoțită de un motlo.
d) Tema să fiă scrisă de mână streină.
e) Numele autorului va fi cuprinsă întrună plică 

sigilată, care va purta motto temei.
f) .Lucrările nepremiate se voră retrimite la ce

rerea autoriloră loră, necerendu-le dânșii pli- 
cu’ă să va arde și elaboratele loră se voră 
păstra în archiva bibliotecei reuniunei.

g) Dreptulă de proprietate asupra temei premiate 
rămâne ală autorului ei, carele, pentru divul
garea ei în poporulă nostru, este rugată a o 
și publica după aceea în broșuri

h) Reflectanții au a-și trimite lucrările loră pănă 
la terminulă susă amintită la președintele des
părțământului : Ioană Dorea în Satulungă (Ho- 
szufalu).

Satulungu, 15 Septemvre 1886. 
Ioană Dorea, preș. Ioană Dariu, secr.

Ultime sciri.
Sofia, 28 Septemvre. i Generalulă Kaulbars 

a ținută în substanță următorulă limbagiu mem- 
briloru guvernului și persbneloră venite pentru 
ală saluta la sosirea sa la Sofia: „Impăratulu 
Rusiei reclamă din partea guvernului bulgară 
deplină încredere. Pănă astădi Țarulă n’a ob
ținută decâtu vorbe, doresce astăzi fapte. Pro
cedările urmate față cu Rusia să se modifice și 
nu lucrâtndu astfelu, cum s’a făcută pănă adi 
voră arăta Țarului noua cale în care Bulgaria 
trebue să între. Rusia nu pdte înțelege cum, 
într’o singură <Ț. Bulgarii au putută îndeplini 
2 acte așa de contradictorii ca trimiterea depe
șei în care esprimă sentimente excelente față cu 
Țarulă și trimiterea unei adrese în care regre
tele trecute răsară la fie-care vorbă. Trebue 
Bulgarii să se pătrundă de idea că niciodată 
prințulă Alexandru nu va mai reveni la Sofia. 
Condițiunile ce suntă însărcinată a arăta Bulga- 
riloră suntă fdrte categorice. Alegerile pentru 
marea adunare nu suntă cu putință în terminulă 
fixată de guvelnulă bulgară. Poporulă trebue 
să fiă luminată asupra scopului alegeriloră, și 
nu în câteva (Șuie se pdte atinge acestă resultată. 
Rusia consideră, că terminulă de 2 luni, deși 
neconstituțională, este necesară între data ridi- 
cărei stărei de asediu și data alegeriloră. T6te 
partidele trebue să aibă libertatea de a concura 
la alegeri. Nu va fi însă totă astfelă, dăcă gu- 
vernulă ar menține măsurile escepționale luate 
contra a vre-o două-^ecl de ofițeri ce au luată 
parte la răsturnarea suveranului loră“.

Generalulă Kaulbars și-a esprimată apoi 
mirarea în privința unoră pretinse măsuri de po- 
lițiă luate la Sofia în ultimele măsuri, cari
pună în bănuială persdnele ce intră la consula- 
tulă Rusiei și acele ce i-au eșită înainte; căci 
aceste măsuri arată că dorința guvernului bul
gară de a se înțelege cu Rusia nu e lipsită de 
ună gândă ascunsă; dăr ună astfelă de jocă e 
periculosă și dăcă Bulgarii voescă să asculte alte 
puteri asupra conduitei ce trebue ținută, voră 
afla că nu esistă altă putere, afară de acea care 
arată pe Rusia. Generalulă Kaulbars s’a pro
nunțată apoi cu totulă contra distrugerei drape-

*) Celelalte cjiare române încă suntă rugate a reproduce 
prelungirea acestui concursă.

luriloră ce aparțineau regimenteloră revoltate, 
drapelul ă fiindă ună simbolă care trebue să fiă 
mai presusă de acțiunile umane. Se pdte pri
cepe, adăugă elă, ună preotă pe care l’ar pe
depsi pentru ună actă culpabilă aruncândă în 
focă crucea ce o pdrtă ? Agentulă Rusiei vorbi 
apoi despre știrea falsă răspândită de partisanii 
lui Zancov, și lesne adoptată de agenția rusescă, 
că crucea sf. George, care decora drapelulă fu
sese distrusă.

Acestă limbagiu, împreună cu fapta de care 
s’a vorbită mai susă, n’a produsă nici o impre- 
siune. Guvernulu bulgară va răspunde mâne. 
Se crede că răspunsulă va fi împăciuitoră, dăr 
firmă.

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

SOFIA, 30 Septemvre. — Generalulă Kaul
bars a adresată o circulară cătră toți represen- 
tanții ruși din Bulgaria, citândă punctă de 
punctă cunoscutele pretențiuni ale Rusiei. Din 
causa acăsta aci domnesce mare iritațiune.

PESTA, 30 Septemvre. — Răspunsulă mi
nistrului Tisza la interpelările, ce i s’au adre
sată în cestiunea bulgară, avândă a se da la 
amătji, vi se voră telegrafia.

DIVERSE.
Unfl drăgălașă oficiu telegrafică. — I se comunică 

(jiarului „Bud. Tagbl.*  din Balovâr, că neguțătorii de 
acolo n’ar fi prea mulțumiți cu purtarea oficiului tele
grafică. Oficiulă se conduce de o tânără damicelă, care 
între altele (JisO, e și frumosă și fiindcă tinerimea din 
Balovâr nu se p<5te bucura de atâtea distracții ca într’alte 
orașe, alergă cu deosebită plăcere spre oficiulă telegrafică
— la tânăra și t'rumâsa telegrafistă. Așa se întâmplă, 
că mai în totd’auna se află ună publică numerosă la o- 
ficiulă telegrafică, ce consistă mai multă din cavalerii o- 
rașului. Acești cavaleri stau în cea mai bună relațiune 
cu șefulă femeescă ală acestui oficiu, de multe orlînsce- 
nâză mici petreceri, câte ună jocă în cărți și alte dis
tracții, cari numai acelă defectă îlă au, că durâză și se 
lungescă pănă și în ârele de oficiu. Se înțelege, că ne
guțătorii orașului nu potă fi mulțumiți cu stările actuale, 
mai vîrtosă, că le e târnă că nici secretulă depeșeloră 
nu se ține și că nici acestea nu sosescă regulată. Tâte 
plângerile au fostă pănă acum fără resultată, de vreme 
ce directorulă nu vrea să trâcă de omă negalantă, des- 
tituindă din oficiu pe frumâsa telegrafistă.i

Unu răspunsă nimerită. — La o lecțiune dej in
strucția în armata rusâscă, oficerulă instructoră întrâbă 
p’ună recrută: >Ce trebue să facă sentinela, dâcă se 
apropie ună generală?*  — Recrutulă: «Trebue să-i 
presinte arma.*  — Oficerulă: „Bine, dâr dâcă se apro- 
piă nisce âmenl beți?" — Recrutulă: «Totă trebue să 
presinte armele.*  — Oficerulă: «Ce felă? pentru ce?"
— Recrutulă: „Fiindcă s’ar putâ să fie între dinșii ună 
generală."

Rectificare. In nr. de erl ală fâiei nâstre, la ,Foi- 
letonă*,  șirulă 5-lea dela începută, în locă de cunoș
tința, să se cetâscă: conștiința.

Editoră: Iacobti Mureșianu.

Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

tâte popdrele se iritâză atunci, când suntă atacate în 
convingerile religiâse, cu atâtă mai tare să vătămă și 
poporulă română, atacată fiindă în cele tinătOre de cul- 
tulă religiosă, ce profesâză și practică. Pre adevărată, 
că Românii să fi privită pre papiști seu latini cu 
antipathiă și ură, ca pre unii ce d'C^u Româniloră: 
„Voi sunteți eretici, religiunea vâstră e ună fana 
tismă!" Românii la rândulă loră eră să fi disă Latini- 
loră, papiștiloră: «Voi sunteți păgâni, căci mâncați în 
postă carne, popii voștri suntă rași și nu suntă ca ai 
noștri cu barba mare și pără lungă plină de sânțeniă ș1 
evlaviă". Și fiindcă papiștii erau reeunoscuțl pre atunci 
sub numele de latini, deârece limba latină era limba 
loră chiară și în conversațiunea socială (la preoți și că
lugări) ba ea era și limba agendeloră oficiâse, ușoră amă 
putâ să 4'cemă că numele de latină sub însemnarea de 
necredinciosă, de altă lege datâaă din asâstă eră când, 
simțământulă religiosă pătrunsese și straturile cele mai 
de josă ale omenimei. Dăr fiă și acâsta nu mai multă, 
decâtă hipotesă!...

Vomă espune și a treia părere, care dintre tâte 
ne pare mai probabilă. Sciindu-se că Impăratulă Tra-

Francisc etc. etc. Și ărăși în Mandatum Uladislai re- 
gis ad. Schismaticos Tvaniae. C. D. T. IV. p. 39—40 ; 
precum și altele, ce nu Ie putemă cita la ăstă locă 
.ngustă.

iană, care a colonisată pre străbunii noștri în acestea 
țări binecuvântate de natură și care ca toți Imperatorii 
romani, a avută eminenta politică de colonisare*),  nu a 
stîrpită pre Daci pănă într’unulă și nici că se pâte cre
de așa ceva, ci după cum <|ice Eutropiu cum (Dacia ex- 
hausta frisset etc.) de massa și majoritatea absolută fi
indă Dacia stîrpită — putemă conchide că numai în 
succesiunea aniloră Dacii rămași s’au asimilată Româ
niloră și sângele dacă s’a amestecată cu celă romană 
deși în măsură neînsemnată și pre ici pre colea. In a- 
cestă intervală de timpă, pănă când Dacii cu totnlă au 
dispărută de pre lume, cine va graranta că indivizi sin
guratici din poporulă română nu au avută certe, con
flicte și neplăceri cu singuraticii indivizi din poporulă 
dacă pre ici și pre colea? E verosimilă că din acâstă 
viâță a poporului română, cu rămășițele dacice, se fiă 
rămasă pănă atji în gura nâstră, a Româniloră, termi
nulă dâcosă ad : dacosă (cerbicosă — ne înblântjibilă — 

nesupusă) precum a rămasă cuvântulă hoți dela popo
rulă „Goți.*

Bine să ne însemnămă, că cuvântulă «dâcosă" în 
multe locuri se pronunță: *dăcosă«  ba chiar dacosă!... 
Estă modă s’ar putâ spune că avendă ună Română 
cârtă cu ună Dacă, Românulă se fi (JisO Dacului: ,Du-te 
la draculă neamă de dacă,*  sâu cu ascâptă tu numai 
rieamă dăcosă!" de unde mai târziu poporulă română 
— latină — formându-șl altă dialectă, care lă are și 
adi, a pronunțată cuvântulă dacosă după natura limbei 
sale ■f.dăcosu și dâcosă, ca romană pron. rumână, paga- 
nus-pagână, campus-câmpă, Trajanus-Troiană sâu Tră- 
jană. Daculă de altă parce să fi disă Românului „As
câptă tu latinăI“ Seu «Te voiu învăța eu pre tine neamă 
de latină!' ca și cum ai dice astăzi: i„Te voiu învăță 
eu pre tine neamă venită s. venitură!'1 Prâ firesce că 
când Daculă apostrofa pe ună Română cu epitetulă la
tină, Românulă îndată și’și aducea aminte de loculu de 
unde se trage și aducându-și aminte că elă de acelă 
locă e depărtată, se simția vătămată căci lua cuvântulă 
latină „vere nomine" în însemnare de venitură, venită 
de aiurea, bună dră cum se întâmplă și în cjiua de aijl 
între poporulă nostru, că în locă de ai dice: venitură 
îi dice numele satului de unde a venită. D. e.*  Sibiianulă 
dice Brașovânului,. care e localisată în Sibiiu: Ve^I tu 
Brașovănulă, cum vrea a ne impune nouă! în locă de 
a dice: VedI tu Venitulă, cum vrâ a ne impune nouă!' 

(Va urma).



Nr. 210. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Ournulu la bursa de 'SHLana Bursa de Bucnresci.
din 27 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105 70
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.50 
Imprumutulfi căilorfi ferate

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

lorfi ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 104,25 
B nuri rurale Banat-Ti-

miști............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavonc . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.75
Imprumutulfi cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 84 05 
Renta de arg. austr. . . 84 75
Renta de aurfi austr. . . 117 — 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................861.—
Act. băncel de creditfi ung. 285.50 
Act. băncel de creditfi austr. 276.90 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.96
Mărci 100 împ. germ. . . 61.55 
Londra 10 Livrea sterlinge 125.45

Cota oficială dela 17 Septemvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 93— 94—
Renta rom. amort. (5%) 96— 97—

> convert. (6%) . . 87% • 88%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7%) . . 103— 104—

> „ „ (5%) ■ 87— 87—
> > urban (7%) - . 100— 101—

> » » (6%) . - 92— 92%
> > (5%) . - 82— 83—

Banca națională a României 500 Lei 1025 1035
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 275

< » > Națională • 214 216
Aură contra bilete de bancă . . 14.75 15.50
Bancnote austriace contra aură. 2.01— 2.02

Cursuiu piețe Brașovu
din 24 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesci .... Cump. 8.50 Vând. 8.56
Argint românesc..................... 8.45 • 8.50
Napoleon-d’orI......................... » 9.90 » 9.94
Lire turcescl............................. » 11.20 » 11.25
Imperiali................................. » 10.23 » 10.26
Galbeni...................................... » 5.90 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 * 101.50
Ruble RusescI......................... » 121.% » 122.%
Discontulă ... » 7-103 °/0 pe ană.

Nr. 10662/1886.

Publicatiune.
In urma înaltei aprobări se împarte în așa numitulu Nou (lângă 

Brașovă) o areă de 5 jugăre: în 19 parțele, și anume spre scopulu clă- 
direi locuințeloră de vară. Aceste parțele au ca să se vândă mai multă 
oferențiloru pe cale de licitațiune publică și verbală.

Prețulă de strigare pentru fie-care parțelă, constătătdre din 400 
stengini cuadrațl, este defiptă cu 200 fl. Fie-care mai multu oferente 
este obligată, ca, după înalta aprobare ală resultatului de licitațiune, se 
depună îndată prețulă de cumpărare impunendu-i-se totdeodată obliga- 
mentulu, ca în decursă de 3 ani, începândă cu c|iua aprobărei, să-și 
zidească locuința de vară pe parțela cumpărată.

Condițiunile de licitațiune și planulă parțelărei se potă examina 
în drele oficiăsă la oficiolatulă orășenescu economică. Aceste condițiuni 
și acestu plană se voră ceti respective ascerne afară de aceea în (Jiua 
de licitațiune.

Licitațiunea se va ținea Joi în 14 Octomvre a. C. înainte de 
prân^ă la 9 6re, în casa sfatului și fiă care cumpărătoră are să fia pro- 
vătjutu cu ună vadiu de 10% din prețulă de strigare pentru fiă-care

Brașovă, în 18 Septemvre 1886.

Magistratulu orășenescu.

Schimbare de locală.
Localul*  institutului de credit*  și de economii 

„Albina“ filiala Brașov*  se află acum în catul*  primii a 
caseloru Jugaiane mai nainte a lui Marosi în piață Nr» 90»

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețirl se acdrdă următdrele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 ori io°L

n v 5— 8 n 15° 0
n h n 9—11 20%

n n 12—15 n 30° 0
)) n 16—20 îj 40° 0

Dela 20 de repețirl în susă 50°,,
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.
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CANCELARIA NEGRUȚIU.
în Gherla — Sz. Ujvăr — (Transilvania.)

DESCHIDE ABOMAMEHTE PE ANUL*  1886 LA:
„Amicalii Familiei.“ ț)iară beletristică și enciclopedică-literară cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei in numeri 

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

„Preotul*  Română.“ piară bisericescă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 2%—3% cdle; 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 întregă e 4 fl., pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Aboiiauții primesc unele premii de valore și-și pot*  procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostrâ. 
—EE Colectanții p r i jh e s c u gratis al u patrulea exemplară. EE—

Toții 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. J---- *--------------------------------- — - ---------
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 scâlele 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 copilăriă. Schiță din sfera educa- 

țiunii, după Ernest Legouvă, membru ală academiei 
francese. Prețulu 10 cr.

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

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

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

„Amicul*  Poporului" cu 50 cr. „Noulu Calendar*  de casă" cu 30 cr. și 
„Calendarul*  Calicului" cu 36 cr. — adausă câte 5 cr. de portopostală.

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

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

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

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

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

Renascerea limbei românesci în vorbire și scriere, 
învederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura IU. 30 cr. T6te trei împreună costă 1 fl.

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

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 c61e. Prețulu 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. Prețulu 30 cr.

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

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

Calendare pe anulu 1887.W,

S10—20

Tipografia ALEXI, Brașovă.

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 totă căldura.

Manuală de gramatica limbeY române pentru scâ- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro
fesorii la gimnasiulă din Năsăudă. Prețuit) 30 cr.

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

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculu Mărgăritaru sufletescu. 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 fl., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurale 10 fl., legate 
17 fl., legate în pânză 22 fl.

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

Visulu prâ sântei vergure Maria, a Născătârei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumâse. 
Cu mai multe icâne frumâse. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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