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Cu I Octomvre 1886 st. v., se va începe nnft 11011 

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

Pretnlti Abonamentului:>
Pentru Austro-Ungaria ;

pe trei luni 3 fl. 
„ șâse „ 6 „
„ unu anu 12 „

fi’enta'u BSonsâsaia și strsiiiiătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușorti și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’acum li - se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primitu diarulti.

Domnii ce se voril abona din nou se binevoescă 
a scrie adresa lămuritU și a areta și posta ultimă,.

Administrațiunea.1

Brașovti, 19 Septemvre 1886.
Camera deputațilorfl din Pesta avu în cele 

din urmă satisfacțiunea de-a audi și răspunsulîî 
ministrului-președinte la interpelările fulminante 
ce i s’au adresatu de cătră corifeii oposițiunei în 
cestiunea bulgară.

Multu au trebuită să aștepte representanții 
Maghiari lo ru, cei „profundă iritați și îngiijați" 
din causa „fataleloru evenimente", ce se petrecă 
de-o bucată de vreme în Bulgaria, ca să audă 
dela d-lă Tisza: că tractatulu dela Berlină este 
încă în vigăre, „deși a fostu mai de multe ori 
violatîtil; că Austro-Ungaria ține morțișă la »- 
cestă tractată, pe care adi puterile mari nu-lă mai 
respectă; că orice schimbare s’ar face în țările 
balcanice trebue să se facă în înțelegere cu pu
terile semnatare ale tractatului de Berlină; că 
alianța cu Germania esistă mai departe pe basa 
cea vechia; că relațiunile cu celelalte puteri 
suntă neschimbate ; că ministrulă de esterne 
Kalnoky n’a sciută de mai înainte nimică de 
planulă detronărei prințului Alexandru și în fine 
că nu esistă nici o convențiune între Austro- 
Ungaria și Rusia privităre la vreo împărțire a 
sferei de putere a acestoră două împărății în 
peninsula balcanică.

Maioritatea dietei din Peșta, urmândă chiă- 
mărei sale speciale, a aplaudată din răsputeri 
acestă discursă „epocală" ală d-lui Tisza, luândă 
la cunoscință, că politica monarhiei austro-unga- 
re se învertesce totă în cerculă de mai nainte, 
ră(^.imându-se pe ună tractată, din care di cu (Ji 
se rupe câte ună petecă.

Va să dică ministrulă-președinte ungurescu 
ne asigură, că monarchia năstră rămâne nemiș
cată în posițiunea ei de mai înainte, pe când noi 
vedemă cu ochii, că celelate puteri și-au schim
bată frontulă. Domnii Kalnoky-Tisza declară, 
că ei țină morțișă la tractatulă de Berlină, când 
vedită este, că Germania a părăsită acestă trac
tată, dându-se pe partea Rusiei și favorisându-o 
a-și câștiga o influință în Bulgaria, care era pre
văzută în tractulă de San-Stefano, niciodată, însă 
în tractulă de Berlină.

Totă ce pare a fi nou în răspunsulă d-lui 
Tisza este numai asigurarea, că Austro-Ungaria 
favorisăză nisuințele de independență ale pop6- 
reloră din Balcani, că nu mai vrea să facă nouă 
cuceriri în Orientă și că este decisă a împiedeca 
stabilirea protectoratului ori-cărei puteri străine 
asupra stateloră balcanice.

Fdrte frumosă! Dăr ne luămă voia a în
treba : nu este chiar protectoratulă asupra Bul
gariei, pe care voiesce să și-lă validiteze acum

Rusia ? Ce însemnăză discursurile și notele lungi 
pline de sfaturi poruncitdre ale agentului Rusiei 
din Sofia, Kaulbars, dăcă nu dictatura rusăscă?

Și cum vine, că Germ.wiia, cu care — după 
cum asigură d. Tisza — monarchia năstră con
tinuă a sta în alianță „pe basa cea vechia", nu 
numai că nu întreprinde nimică de a împiedeca 
protectoratulă Rușiloru asupra Bulgariei, dăr încă 
le dă mână de ajutoră, ca să și’lă pătă aduce la 
valăre practică?

Aici e totulu. Despre punctulă delicată 
ală atitudinei Germaniei Tisza nu ne-a dată nici 
măcară cea mai mică deslușire și de aceea vomă 
dice, că acestă punctă este punctulă celu negru 
ală politicei esteriăre austro-ungare.

Conformă declarăriloră ministrului - preșe
dinte nu esistă nici ună periculă încă pentru 
monarchiă în afară. Ei bine, când va sosi pe- 
ricululu? Când trupele rusesc! voru întră în 
Sofia?

Mărturisim^, că răspunsulă d-lui Tisza așa 
cum ni s’a comunicată, ca estrasu, de biroulă te
legrafică, face asupră-ne impresiunea, că d-lă 
Kalnoky cu politica sa a intrată într’o înfundă 
tură, de unde nu mai p6te eși. Accentuarea 
deosebită a tractatului de Berlină în aceste mo
mente dovedesce, că înțelegerea dintre cele trei 
împărății departe de a mai fi perfectă, nu esistă 
de locă în cestiunea bulgară. Austro-Ungaria 
pare a fi în neputință de a striga astădl ună 
veto Rusiei, ăr d-nii Kalnoky-Tisza ne mângăiă 
cu speranțe de desvoltarea independentă a po- 
păreloră balcanice și cu asigurarea, că voră îm
piedeca realisarea protectoratului rusescă asupra 
Bulgariei.

Diplomația năstră pare a voi să spargă o 
ușa, când ea e deschisă. Protectoratulă rusă s’a 
pusă în lucrare de faptă și tocmai de aceea tre
bue să fimă neliniștiți de răspunsulă d-lui Tisza, 
căci ne dovedesce, că Austro-Ungaria nu se bu
cură nici măcară de sprijinulu Germaniei, când 
e vorba de a’lă împiedeca.

Granița de ostft a Franciei.
Sub titlulă „Cavaleria nistră la granița de Ostu“ 

*XIX Siecle“, în scopulă d’a dovedi că granița de Ostă 
a Franciei este bine păzită, face tabloulă trupeloră dis
ponibile în orice momentă la acestă punctă. In specială 
suntă înșirate tote regimentele de cavaleriă, cu stațiunile 
și depositele loră, precum și bataliănele de vânători 'și 
cele șepte baterii călărețe. In totală, fără d’a mai so
coti trupele din corpulă ală 6-lea și ală 7-lea, granița de 
ostă a Franciei este apărată de 10 bataliâne de vânători, 
90 de escadrone de cavaleriă, dintre cari 16 de cuira- 
sierl, 24 de dragonî, 20 de vânători călăreți, 12 de hu
sari, 18 escadrâne de deposită și șâpte baterii de artile
ria călăreță. >De aceea este o copilăria, observă „XIX 
Siecle", d’a crede că o agresiune neașteptată ar putea 
găsi trupele nostre în neputință d’a apăra granița și d’a 
asigura mobilisarea*.

Piessa și crisa bulgară.
„Times*  interpretând^ pasagiulă din mesagiulă 

englesă privitoră la Bulgaria, (jice că nici o putere nu 
va interveni, spre a împedeca rusificarea Bulgariei, care 
acum se îndeplinesce repede și în liniște. Decă Rusia 
va isbuti să se stabilâscă la Sudulă Dunărei, nu va fi 
nimenea altulă de vină decâtă Turcia. Acâsta totdâuna 
a retușată d’a-primi rolulă de organisatoru principală în 
statele balcanice. Acestă misiune a luat’o Rusia asu- 
pră’și, bine înțelesă în propriulă său interesă. Este câtă 
se păte de greu pentru alte națiuni d’a se amesteca în 
aceste lucruri, chiară decă ar voi. Europa nu p6te pro- 
cede altfelă în fața faptului, că imperiulă otamană nu 
se mai pOte consolida, pentruca să servescă ca ună (fidă 
de apărare contra agresiunei rusescl.

Tinerimea nostră, academică.
Dintre Carpațî, Septemvre 1886.

Sub acestă titlu în Nr. 198 ală prețuitei „Gazete" 
din a. c. ună ore care b însemnată într’ună articulă, face 
unele descoperiri referitOre la purtarea și activitatea stu- 
dențiloră noștri academici, precum și la modulă cum 
societățile acestora urmAză pentru ajungerea scopului 
loră. Se vede că scriitorulu^jsă numitului articulă a fostă 
binișoră introdusă întru cunGscerea vieții, atâtă sociale, 
câtă și literare a tineriloră noștri academici și pe lângă 
aceea, că păstrâză interesă pentru progresulă acestoră 
tineri, ceea ce ar Trebui să fiă însușirea flăcărui Ro
mână. i

Intr’adevără, tinerimea nâstră este cea mai înaltă 
speranță a istoriei nOstre naționale, este continuarea 
viuă a trecutului nostru, este oglinda viitorului pentru 
poporulă din care face parte. — Ohl dăcă s’ar cunâsce 
pe sine fiăcare tînără română de atare, decă ar sci totă 
insulă care este marea sa chiămare, aici în mijloculă 
alâtoră alte popore, pentru poporulă său și națiunea 
părințiloră săi 1 Ferice de acea națiune, care are atarl fii 
ce sciu să o cundscă! Ferice de acelă poporă, ce are 
astlelă de membri cari sciu să-lă prețuâscă ! Cu toții, 
tineri și bătrâni, juni și bărbați suntemă fii națiunei 
marne, cu toții membrii poporului nostru. Cu toții fără 
deosebire avemă prima și cea mai sântă datoriă iață 
de națiunea și poporulă nostru.

In specială însă juniloră români nu le este ertată 
să uite nici ună mornentă că ei suntă flârea și fala na
țiunei loră și ca atarl întotdâuna să fiă la culmea dem
nității, nu le este iertată să uite niol odată, că ei suntă 
representanții poporului în presente, âr contribuțiunea și 
activitatea loră pentru națiune, viitorulă acesteia. Dâcă 
fii mai tineri ai națiunei române voră avea întotdâuna 
înaintea ochiloră și în cugetulă loră acestea, atunci să 
fiă siguri, că încă nici căruntețea nu va fi ornată dămna 
loră frunte și mama loră națiune de prâ puțină, dăcă 
nu chiar de nimică, va mai avă lipsă ca să ajungă la 
scopulă său.

Este frumosă a conveni cu ună june română, e 
plăcută a întră cu elă într’o conversațiune sciințifică în 
care cu atâta facilitate trece din ună ramă ală sciinței 
într’altulă dându-țl, dâră modestă, deslușiri în multe 
și neîntârQiându a te ruga în alte. Nu sci însă cum 
te simți când amintindă de istoria și trecutulă ’străbu- 
niloră săi, aprăpe emuționată și cu lacrimele în ochi îți 
vorbesce eu atâta durere de starea miserabilă și sufe
rințele de astăcji ale poporului, din care face parte. A- 
tuncl, oh 1 atunci, îți Zici, decă ar fi toți tinerii noștri 
așa și decă toți ar simți și ar face precum se pare I 
Și curmândă vorba apoi, îi (jiei: la revedere amicei Pro- 
punându-ți a-lă și avea de amică.

Și fără îndoială tinerimea română se păte făli cu 
astfelă de membri; dâră, după cum bine observă d-lă b, 
în împregiurările în cari ne aflămă, ea încă nu a putută 
să se scutescă pe deplină de unele rele Influențe.

D-lă autoră ală articulului amintită face durerăsa 
observațiune, că între tinerii noștri academici esistă di- 
ferințe de idei și sentimente, dicemă durerăsa observa
țiune, pentru-că de sigură ideile și sentimentele unora 
nu suntă în conformitate cu scopulă ce se cere să-lă ur- 
mărâscă tinerii noștri. Ca causă a acestoră diferențe se 
aduce împregiurarea, că unii tineri au studiată în 6Căle 
românesci, eră alții în scăle străine, scăle unguresc!. 
Trebue să ne alăturămă și noi lângă d-lă b și din es- 
periență să spunemă, deși în contra cjicalei »în luptă se 
oțelesce soldalulă<, că unii dintre soldații noștri — căci 
așa trebue să’i numescă — dintre tinerii noștri studențl, 
nu numai că nu se oțelescă, ba încă se îmâiă în luptele 
de tote dilele cu inimicii națiunei loră. țlicemă tinerii 
noștri studențl, cari studiâză în scăle străine, scăle un
guresc!. Nu voiu spune casulă, când ună june acade
mică absolută de ună gimnasiu ungurescă disputa și încă 
chiară cu părintele său, pretinQendă ca acesta să se su
pună, fără a dice o vorbă, ordineloră asupritoriloră 
noștri. Ecă dâră influință străină asupra spiritului tine
riloră noștri și de aci apoi consecuentă diversitate de idei 
și sentimente. Din fericire însă nu toți câți absolvâză 
gimnasiele la străini se numără în rendulă celui de ma-
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susă. Și acestora apoi laudă și respectă din partea fra- 
țiloră loră. Pre acei rătăciți din turma sa, tinerimea ro
mână se cere sâ-i întârcă, să le arate calea adevărată, 
ca nu pentru cei puțini vina să cadă^asupra tuturoră.

D-lă b ne spune că progresulă literară ală societă- 
țiloră tineriloră noștri academici pre mulți nu-i mulță- 
mesce; cu deosebire constată lipsa de interesă a tineri
loră noștri academici față de istoria nostră națională.

Aucjițl tineri români academici! Națiunea vă cu- 
născe lucrările vâstre, ține în evidență activitatea vostră 
pentru ea, vă face rășpundători.

Nu uitați, tinerii noștri, că voi v’ați fundată so
cietăți literare pentru scopuri înalte și nobile, de cultură, 
era pentru susținerea și prosperarea acelora, ați apelată 
la spriginulă națiunei, la ală poporului română. Fruntașii 
națiunei vâstre au răspunsă întotdăuna cu căldură la 
apelulă vostru, întotdeuna au îmbrățișată causa vostră 
pentru ca și voi apoi să îmbrățișați causa poporului 
vostru. Pentrucă fiăcare sciă, că nu este demnă a se 
numi Română, decă nu ajută scopului românescă. Pentru 
fiăcare Română adevărată vederea unei liste de cotribu- 
țiune în favorulă vostru, ală soeietățiloră vâstre, a fostă 
și este ună motivă de bucuriă și satisfacțiune. Și cum 
să și pote altfelă când fiăcare ■<6ciă, că dă unoră socie
tăți cu scopuri mărețe culturale. De aceea toți Românii, 
întotdăuna cu bucuriă au ''dată și dau sprijinulă loră 
pentru interesulă vostru. LuațI dară bine aminte și sa- 
tisfacețl pretensiuniloră națiunei vâstre!

Cu durere aflămă în articululă d-lui b o erâre și 
mai gravă ce se Z'ce s’a putută comite de tinerii 
noștri. Ore după cum ne spune d-lă b să se fi lânce
zită tinerii noștri întru atâta, să se fi coborîtă pănă la 
ună gradă atâtă de inferioră, încâtă să nu se mai potă 
presenta nici în societate ca tineri români? încâtă să 
mai preferescă limba și datinele străine, pe celea ma
ghiare, limbei și datineloră române? Nu! nu e adevă
rată! nu se pote crede !*)  este cu neputință ca junii ro
mâni conscii de trecutulă gintei loră, de presentulă și 
viitorulă loră, conscii chiar de ei înșiși, să se dejo- 
săscă întru atâta. Unulă ce pâte face aslfelă de faptă 
nu e Română, nu pâte fi Română, este străină!

*) Multe popâre au numirile atâtă după calitățile 
locului și climei de unde >ab antiquo» derivă, câtă și 
după calitățile și însușirile lor psiehice precum și după cele 
corporale. D. e Hebreu semnifică venită de cea parte. 
Cuvântulă „Deutsche’ derivă dela cuvântulă thiuda sâu 
diot, ce semnifica „pădure cu âmenl*, de unde thiudisc, 
și de aci »deutcsch.“ Slavonulă Zi°e Germanului; «Ne- 
meță», dela cuvântulă «nâmoi», ce semnifică: „mută i. e. 
flegmatică, tăcută. Ung-„ur“, semnifică «locuitoră lângă 
apă* pentrucă acestă poporă avea corturile lângă apă, 
âr în limba sanscritică «Ung» semnifică „apă». Roma- 
nulă a Z'sh Elinului: «Graicos« în însemnarea de lăudă
rosă, perfid, pentru calitățile naturei sale psiehice. Greculă 
din contră a luată numele de ,Romană' (Romy) în în
semnarea de «tare», «puternică*, pentru calitățile corpo
rale, ce le-a observată Greculă Ia poporulă romană.

Să credemă că tinerii noștri ne voră arăta prin fapte 
adevărulă disă de noi.

„S’a scrisă de-o vreme câte ceva și s’a vorbită mai 
multă de spiritulă de care este cuprinsă tinerimea nostră 
dela școlele mâi înalte*,  începe d-lă b articululă său; 
prea bine ar fi însă, câtă mai desă și câtă mai multă 
să se scriă despre acești tineri și societățile loră, și 
atunci când pierdă calea adevărată să se facă atențl.

Sperămă firmă, că tinerii noștri academici îșl voră 
însemna și voră țină bine în minte, că națiunea loră 
mereu privesce la dânșii și nu lasă ună momentă din 
vedere contribuțiunea și activitatea, ce ei o depună ca sa
crificiu pe altarulă ei și că pentru orice neinteresare și 
neîndeplinire a sântei datorii față de națiune, eâ îi face 
răspunzători înaintea lumei și a lui DumneZeu.

„Tinerimea nâstră este continuarea viuă a trecu
tului nostru; amă dori să fiă o continuare strălucită și 
nu ne îndoimă că va da totdâuna doveZl că a pricepută 
chiămarea sa românescă!» Așa finesce’jd lă b articululă 
său'; noi vomă mai Zi°e repețindă:

Tineriloră români academici! Nu uitați că voi 
sunteți speranța națiunei vâstre, voi viitorulă ei; dela 
activitatea și abnegațiunea vâstră depinde fericirea ș. 
gloria poporului română. Nu uitați că păntru tote fap
tele vâstre, națiunea întrăgă vă trage la răspunderei

Din nenorocire s’a întâmplată în Pesta. — Red.

Aduceți-vă aminte de chiămarea vostră ca Români, lu
crați în conformitate cu acâstă chiămare și atunci sun
teți fericiți, căci fericită va fi națiunea vostră ro- 
mânâscă. —c—

SOIRILE DILEI.
Trei genarali din armata comună și amândoi co

lonela garnisânei din Brașovă, în frunte cu coman- 
dantulă generală ală Transilvaniei, br. Schonfeld, au 
plecată Marți la Sinaia, cum se vorbesce, în misiune 
specială.

—x—
In unele cercuri, care pretindă a fi bine informate, 

se șoptesce în taină, că frățietatea între Unguri, și Sași, 
despre care s’a făcută atâta vâlvă în timpulă din urmă, 
se va zămisli prin numirea unui „comite ală Sasiloră*  
și fișpană ală Unguriloră, alesă pe sprâncenă din sînulă 
celoră mai aprigi naționaliști de aZl ai Sasiloră. Se 
crede adecă, că d-lă Tisza ar fi pusă ochiulă — pe ni
menea altulă decâtă pe d-10 deputată Adolf Zay, despre 
care se Z* ce C‘A ajunsese a fi rivală cu elă în dialectica 
parlamentară. Gelă mai bună și „generosă» modu d’a 
se scăpa de ună asemenea rivală ar fi fără îndoială a- 
cela, de a-lă numi comes ală Sasiloră. S’a observată 
că la constituirea biuroului camerei deputațiloră, d-lui 
Zay i s’a făcută rara și deosebita onore d’a fi alesă în 
postulă de încredere ală unui secretară dietală. Acesta 
se Zi°e c& a fostO primulă pasă. De aicea d-lă Tisza 
îșl va lua și elă încrederea de a-lă numi într’ună postă 
mai înaltă din vr’ună ministeră. Acesta va fi a doua 
stațiă.. A treia va fi, prefectura din Sibiiu. Tâte acestea 
inse numai se vorbescă. Der de unde nu e focă, nu ese 
fumă. Cine scie decă debutulă d-lui Zay cu toastele 
sale «patriotice*  dela serbările Sasiloră din Brașovă și 
fraternisările d-sale cu cei din Clușiu n’au fostă prelu- 
diulă metamorfosei de care se șoptesce în taină

—x—
Respunsulă ce l’a dată ministrulă Tisza Ia interpela- 

țiunile ce i s’au adresată în cameră a foslă stabilită mai 
ântâiu într’o conferință ce a avut’o cu Kalnoky. Și nici 
nu se putea altfelă, când d-lă Tisza nu scie nimică ce 
se petrece în lumba diplomatică; elă are vreme să se 
ocupe numai cu luarea de măsuri contra soboliloru,

—x—
In cercurile judecătorescl din Pesta se vorbesce, că 

in sesiunea acâsta a dietei unguresel se va presenta ună 
proectă de lege, prin care se desființăză instituțiunea ju- 
Ziloră suplențl la tabla r.

—x—
Ni se comunică din Năsăudă că d-lui Oornelă Popă 

Picurară îi s’a interZisă de cătră organele unguresc! 
sfințirea odăii în care se află ca deținută politică. Cre- 
dinciosă legii nâmului său, fostulă redactoră ală «Tri
bunei» n’a întrelăsată să învite pe preotulă concernentă 
ca să-i săvârșescă sfințirea după prescrierile rituale ro
mânesc!. Judele de ocolă a aflată însă de cuviință a i 
refusa acâstă mângăere; nu ne indoimă că se va dice 
ârăși: din considerațiune cătră «idea de stată*,  pe care 
crucea popiloră românescl o periclitâză.

—x—
Despre limba ungurescă Zice cjiarulă ungurescă din 

Clușiă »Ellenzâk«, că e de multă sciută și cunoscută în- 
naintea publicului ungurescă, că de nimenea și prin 
nimică nu este mai stricată ca tocmai prin ordinațiuni- 
le oficiâse ministeriale. Si mai multă însă se scanda- 
liseză «Ellenâzk*  de baronulă Fejârvâri Geza, ministrulă 
afaceriloră de honveZl, despre care Zice că e «scandală*

câtă de rău scie vorbi limba ungurescă. Deasemenea 
„Bud. Hirl.» susține într’ună violentă articulă, că mai 
multe greșeli în contra gramaticei unguresel ’e comite br. 
Fehârvâri, actualulă ministru de honveZl, și citâză din 
scrierile și ordinațiunile lui date încă pănă era secretară 
de stată, mai multe proposițiunl, prin care voesce se 
constate la dânsulă o mare ignoranță limbistică și gra
maticală. —■ Pâte fi, dâr precum se Zice e celă puțină 
bună specialistă în resortulă său.^Nu totă așa se potă 
lăuda colegii săi, cari sciu bine gramatica ungurâscă, 
dâr nu sciu ce să îneâpă cu administrația, cu financele, cu 
justiția, cu comemerțulă etc.

—x—
(fiarele din BucurescI au publicată scirea, că în 

Brașovă ar fi coleră. Scirea e falsă și se datoresce Zia- 
rălui locală «Kronstădter-Zeitung*,  care publica buletine 
despre mersulă colerei, fără să amintâscă însă de Pesta. 
Colegii noștri dela „Kr. Ztg. ' se espună, mergendă în 
escursiune pănă la Sinaia, a fi stropiți și afumați câteva 
minute, precum se întâmplă deja cu călătorii ce trecă 
pe la Predeală și pe la Vârciorova. Câtă pentru scirea, 
că ar fi carantină Ia Predeală, nu se adeveresce.

— x—
«României» i se scrie din Brașovă, că aci ară fi 

sosită doi generali și șâse coloneii austriacl, cari Zil
nică facă escursiunl pe după munții Brașovului.

—x—
Cu Ziua de 1 Octomvre mersulă trenuriloră e mo ■ 

dificată astfelă: trenulă de persone plâcă din Brașovă 
spre Pesta la 7 âre 47 minute sâra, trenulă mixtă la 4 
6re și 16 minute diminâța; în Brașovă sosesce dela 
Pesta trenulă de ^persone la 9 ore și 21 minute dimi
nâța, trenulă mixtă la 9 ore 15 minute sâra. Mersulă tre
nuriloră dela Brașovă la BucurescI și dela BucurescI la 
Brașovă rămâne totă ca pănă aci, âr trenulă accelerată 
se suspendă dela 31 Octomvre.

—x—
In Kezdi-Oșorheiu bântue în mare măsură bâla e- 

giptână de ochi.

Acum câteva Z'i® s’a întâmplată în Cinci-Biserici 
casulă, că înlr’o societate în care s’a vorbită despre a- 
facerea Janski, sublocotenentulă în reservă și vice-nota- 
rulă lohann Ilerbert s’a esprimată în fața sublocotenen
tului Christen în modă ofensătoră pentru armata co
mună. Subloct. Christen făcu arătare contra lui Herbert. 
și judecată de ună consiliu de onore fu condamnată la 
perderea rangului de ofîceră. Sentința fu intărilă de 
ministerulă de răsboiu.

—x—
In Bodu s’a închisă clasa 1 și 2 a scâlei evange- 

lice din causa ivirei pojarului.
—x—

Se îmulțesce numărulă codițeloră «patriotice». Așa 
(Ellenzâk‘ îșl sare din țîțînl de bucuriă, că în Reghinulu 
săsescă va apărea codița .Havasalja», ale cărei tendințe 
au să fiă sprijinite și de unii Sași.

Mârețulă scoptUalu „Associațiunei 
Transilvane."

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

Gârbou.
(Urmat e).

Alăturea și paralelă cu cultivarea sciințeloră trebue 
să cultivămă și agricultura, industria și comerciulă, fiind- 

mcm—«n—»«ra ■■  .......................mi n hm,, 

FOILETONU.

Cuventulu lâtină ca cuventtt de batjocură 
și de injuriă în limba poporului românii. 

(Fine.)
Apunândă din cartea gințiloră și poporulă dacă și 

stingându-se și cea din urmă familiă dacă, — poporule 
romană, venindă peste densulă furtuni negre și înfrico
șate dela bătrânulă Orienta, încâtă și divulă Aurelianăse 
spăriase de aceste furtuni — și desbrăcându se de su
blima cultură romană multă-puțină, elă a uitată cu în- 
cetulă numele și originea sa din imperiulu romană, — 
deși acestă nume și origine pănă aZl stau ascunse în 
modulă său de traiu și ocupațiune (lucru), în portă, da
tini, credință, cântece, jocuri, fisionomiă și ținută, cura- 
giu și inimă, limbă și tonă; așa câtă chiar de și-ar perde 
Românii limba loră, ce nu e nici posibilă, nici creZibilă, 
calitățile loră psiehice și fisice enumărate ar striga și i-ară 
arăta lumii de Romani.

Scimă prâ bine că Românii din aceste țări au tră
ită și trăiescă și aZl împreună cu alte nemuri, unele di
ferite de dânșii, dâcă cauți chiar la trupina indo-euro- 
până, ca ceriulă de pămentă. Dâr scimă și aceea, că 
indiviZI singuratici din poporulă română se cârtă din fa
talitate și întâmplare cu indiviZI singuratici din popârele 
conlocuitâre. Elă de multe ori Zice acestora latină, dâr 

sub însemnarea de: venitură, de altă lege, păgână. Și 
de unde acâsla? De sigură că din acelă timpă, când în 
aceste țări veniseră Goții, Hunii, Avarii, Tătarii ș. a. și 
când cuvântulă „latină" sub însemnarea de „străină" 
usuată de Daci era prâ viu în sufletulă și viâța loră, căci 
putemă presupune că nu de multă s’ar fi stinsă Dacii 
cu totulă înainte de invasiunea Barbariloră. Ecă dâră că 
Românii au luată arma dela Daci, și au întins’o asupra 
altoră poporă, fără de a sci că cu acea armă se taiă 
pre sine.

Va să Zică Românii, uitândă însemnătatea de rassă 
și genă a cuvântului latină și înțelegându-lă sub însem
narea de străină, păgână, venetică, s’au folosită de acestă 
cuvântă pentru a apostrofa cu elă pre alții, ce nu erau 
de legea și neamulă loră. Și fiindcă poporulă română 
a fostă mai vechiu în aceste țări er Goții, Hunii, Slavii, 
Iudeii, Ungurii și Sașii au venită după aceea, aceștia 
toți au fostă «veniți*  și prin urmare în limbagiulă Ro
mânului eî au fostă latină pr. a fostă Românulă latină 
(deși pe dreptă) în limbagiulă Dacului, — care jjuvântă 
(latină) Românulă în timpurile întunecăse venite peste 
ochii lui, l’a conservată în limbagiulă său, dâr nu sub 
propria însemnare, ci sub însemnarea de: străină, ve
nită, de altă neamă, de altă lege, de altă limbă etc.

Cumcă poporulă dacă a disă Romaniloră, ce pre 
atunci erau „venițl« în acestea țări, «latină*  în lim- 

bagiul său de înjuriă și batjocură în însemnarea de „străin*  
«venetică*,  neîndreptățeșce și experiența istorică precum 
și natura diverseloră popâră. Fiăcare poporă e mândru 
de numele și de neamulă său și cugetă că nume mai 
mândru și mai frumosă ca ală lui nu esistă. D. e. Ro
mânulă Z'ce: «Câtă e țâra de-alungu nu-i voinică ca 
Românu!» Ungurulă: »Nu e țâră mai frumâsă, decâtă 
țâra Ungurâscă (Exlra Hongariam non est vita, si est 
vita non est ita!) și ârăși: magyar âlet, magyar jog, ma- 
gyar ebed. Germanulă: der deutsche Mann ist allein 
Mann. Elinulă antică Zieea Persului «barbaros*,  âr 
Latinulă dicea Grecului «graicâs» în înțelesulă de „per
fidă», lăudărosă etc.*)  A fostă destulă ca Daculă să dică
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ducteloră pământului și a industriei și prin acesta co- 
mersantulă, care are rolulă de a mijloci o coatingere 
între producentă și consumentă, devine recompensată 
pentru ostenela sa, și cu câtă e mai mare acâstă recom
pensă sâu câătigă a comersantului, cu atâtă cresce mai 
tare avuția și bunăstarea materială a particulariloră, so- 
cietățiloră, cetățiloră și țăriloră, cari se ocupă cu comer
ciulă, însă și comerciulă unui poporă se pote desvolta 
numai în raportă cu progresulă ce face producțiunea a- 
gricolă și industrială.

(Va urma).

că sciința aplicată la aceste trei ramuri de a'-livitate, 
este una din manifestațiunile, cu care se pole făli secu- 
lulă nostru.

După ună trecută așa tristă ală poporului nostru 
trebue să fimă pătrunși toți Românii de adevărulă ne- 
restornabilă, că pe lângă cultura spirituală, fără prospe
ritate economică nu putemă conta la ună viitoră stră
lucită, și că viitorulă nostru este In cea mai strânsă le
gătură cu desvoltarea economică a poporului română în 
specială și a patriei nostre preste totă.

Mulțămită lui Dumnezeu, poporulă română nu este 
dintre acele poporă, care fugă de progresă, ci din con
tră elă este însuflețită de același zelă ca și ori care 
altă poporă ce voiesce a să desvolta și a merge pe calea 
civilisațiunei. Toți suntemă pătrunși de idea, că precum 
în direcțiunea economică așa și în cea socială, poporulă 
nostru are rolulă său de îndeplinită și dela acesta înde
plinire nu se pâte subtrage ună poporă inteligentă, ac
tivă și dotată cu tâte însușirile ce caracterisâză popârele 
cu viitoră

Sunt, convinsă prea deplină, că dela mare pănă 
ia mică vomă fi pătrunși de idea, că: îmbunătățirea a- 
griculturei, creațiunea unei industrii potrivite cu trebuin
țele nostre și cu împrejurările în care ne aflămă, îm
brățișarea comerciului, acestea suntă lucrările, care de 
acum înainte trebue să preocupe pe toți fii poporului 
română.

Poporulă nostru datoresce agriculturei nu numai 
starea sa materială ci și esistența și calitățile sale cele 
mai prețidse pentru a pută fi ună bună cetățenă. Scru
tările sciințifice ale erudițiloră constată, că agricultura 
a fostă și este pănă astăzi considerată ca ocupațiunea 
cea mai propriă nu numai pentru prosperitatea mate
rială, dâră și pentru desvoltarea morală, pentru păstra
rea și întărirea spiritului de familiă și a buneloră mora
vuri, și prin urmare pe dreptulă fericesce și bătrânulă 
Orațiu pe cela ce »paterna rura bobus exercet suis“ 
adecă pe celă ce își lucrăză moșia parintescă cu 
boii săi.

Industria e ună mijlocă puternică pentru înbogă- 
țirea unulă poporă. Tăte poporele care au indusiriă 
înaintată, se bucură totdeodată și cțe bună stare mate
rială și fiindcă esistența industriei la ună poporă presu
pune ună gradă înaintată de cultură înflorirea indus
triei face se progreseze și cultura spirituală a acelui po
poră. Afară de acâsta indusiriă, care constă parte în 
consumarea, parte în prelucrarea producteloră agricul
turei — face se prospereze poporulă și să-și amelioreze 
agricultura și tocmai pentru aceea avendă în vedere cu
vintele marelui francesă Thiers: „Vomă lua revansiulă 
nostru nu cu armele, ci prin lucru și prin spiritulă cre- 
atoră ală industriei*  interesele năstre presente ca și cele 
viitâre ne îndatorăză a ne pune tăte puterile pentru a 
înainta și în industriă, fiindcă economia poporului nos
tru va fi temeinică numai atunci, când între agricultură 
și industriă va esista cea mai strînsă legătură. — A 
avă o industriă mare, e o problemă grea. Acela viitoră 
strălucită, când generațiunile viitâre române la esposi- 
țiunl universale voră atrage admirațiunea lumei prin 
starea înfloritâre a manufacturiloră sale, nu se vede a 
fi aprâpe; însă dibăcia Românului e proverbială și în
tre impregiurărl favorabile, avendă voință firmă și ză- 
cându-i la inimă interesele sale economice, In câteva 
decenii păte să ajungă la ună gradă înaltă industrială.

Romanului ,1a tină*, pentruca să-i cjică: Venitură, 
străină, adunătură etc; bunăoră cum se întâmplă și acjl, 
că în locă de a întâmpina pe ună individă, ce face parte 
din altă națiune, cu vre-ună cuvântă de batjocură, ajunge 
să-lă întâmpini cu numele colectivă-națională ală popo
rului, cărui aparține. Scriitorulă acestoră șire a văzută 
odată cum ună Sasă s’a mâniată focă pre ună Română, 
pentrucă Românulă i-a strigată: Jupâne Sasule, feri (fe- 
reșce) din drumă ! în locă să-i fi strigată: jupâne Ghirău 
sâu Hanți!

Oricare din aceste trei suposițiunl ale nâstre ar fi 
drepte sâu nedrepte, una însă e dreptă, că adecă Ro
mânulă folosesce cuvântulă „latină* în limbagiulă său 
de batjocură pentru a înțelege vorba : străină, de altă 
lege, de altă sânge seu venitură, d. e, cu referință la 
Jidovi, cărora Românulă în ală său limbagiu, când are 
cu ei certă, par escellence le (jice: latină... der 
latină este Românulă și latină va rămână pănă-i lumea. 
Pentru aceea eu în ală meu limbagiu încă dică la acestă 
locă Românului: ,Măi Latină, te deștâptă și învață, ți- 
ne-țl legea, datinele și credința ta, că de nu va fi vai 
de tine latină!

Scrisă în 3/15 Maiu 1886.
S. P. Simonu.

Inteligința și dibăcia industrială a poporului română 
s’a manifestată în modă strălucită cu ocasiunea esposi- 
țiuniloră arangiate de iluștrii conducători ai «Associațiu- 
nei Transilvane*  în anii 1862 și 1879. Aceste esposi- 
țiuni, admirate și de străini, nl-au dată dovădă, că decă 
pentru vitregimea timpuriloră ne lipsesce industria cea 
mare, celă puțină avemă industria cea mică, mai tăte 
meseriile, cari producă obiecte de prima necesitate. Aceste 
esposițiunl au convinsă lumea, că poporulă nostru ro
mână are capacitate profesională și e înzestrată cu tăie 
însușirile, ce conducă la ună viitoră strălucită.

Comerciulă, seu neguțătoria de asemenea este ună 
mijlocă prin care ună poporă ajunge la prosperitate ma
terială. Comerciulă mijlocesce ca productele de care nu 
are lipsă agricultorulă, ,precum și productele industriei 
prin vânejare și cumpărare devină în posesiunea celoră 
ce au lipsă de ele Prin comerciu cresce valărea pro- 

Ultime soiri.
Sofia, 29 Septemvre. — Representații pute- 

riloru au avută cunoscință numai în mod ofidosu 
despre circulara ce a trimisă generalulu Kaul- 
bars representanțiloru Rusiei în Bulgaria. Acostă 
circulară recomandă representanțiloru Rusiei să 
dea cea mai mare publicitate vederiloru guver
nului rusescu, cari suntă următbrele:

1) Impâratulă speră că în momentulă ac
tuală toți Bulgarii, dupăce au lăsată deoparte 
luptele loră de partide, se voră apropia într’ună 
modă sinceră și amicală de Rusia cu deplină în
credere și că se voră adresa Țarului ca unicului 
loră liberatoră, care are în vedere binele Bul
gariei. 2) Timpulă vorbeloră și ală manifestațiu- 
niloră g61e fiindu trecută, Țarulă așteptă fapte 
la cari Bulgaria va procede fără îndoială cu de- 
votamentă, și numai atunci Țarulă va permite 
să se susțină progresulă țărei atâtă în interioră 
câtă și în esterioră. 3) Rusia nu doreșce nici nu 
voesce nimicirea Bulgariei, din contră, ea doreșce 
desvoltarea țărei sub tâte raporturile și numai 
aprobându-se de frații loră Ruși, Bulgarii potu 
să se baseze pe aceea că voră fi pe deplină sus
ținuți în cestiunile legate atâtă de intimă cu 
existența loră și cu viitorulă loră. 4) Circulara 
(jice că ultimele fapte nu probăză încrederea ce 
ar avă dreptulă Rusia să aștepte din partea 
Bulgariloră și face să reiăsă mai cu sămă faptulă 
de a nu fi dată publicităței depeșa de mulțămire 
a Țarului. 5) Distrugerea drapeluriloră a pro
dusă tristă impresiune asupra oricărui omă de 
răsboiu. A distruge ună drapelu, dice circulara, 
este unu faptă grosolană și necunoscută în is- 
toriă și ună atentată contra tuturoră sentimen- 
teloră militare și contra oricărei idei de disciplină. 
Drapelulă e în adevără ună templu dată în 
păstrarea unui detașamentu militară și nu trebue 
decâtă să se ia înapoi dela acestă detașamentă 
dâcă se arată nedemnii de dânsulă. Țotă astfelă 
pentru șcdla de cădeți, ceea ce s’a petrecută uu 
pâte fi decâtă nefastă ideiloră ce-și va face vii- 
târea generațiune de oficeri despre onârea mili
tară. 6) Dăcă e adevărată că decorațiunea Sf. 
George a fostă nimicită pe drapelulă bulgară, 
a fostă în acâsta o lipsă de convenință interna
țională. 7) Circulara tratâză de neconsecință ra
dicală, care aruncă o umbră desavantagiâsă asupra 
deputațiloră adunărei, faptulă trimiterei în același 
timpă a celoră două depeși adresate Țarului și 
prințului Alexandru. 8) Atâtă prințulu de Ba- 
tenberg câtă și frații săi nu voră pută sub nici 
ună pretestă să seîntbrcă pe tronulă Bulgariei.
9) Rusia cere ca {întrunirea marei Adunări să 
nu se facă decâtă după nisce alegeri fără pre
siune și libere. 10) Considerămă deci ca nea
părată și ceremă să se ridice starea de asediu, 
să se libereze imediată oficerii ce au luată parte 
la revoluția, și ca intervalulă dela data ridicărei 
stărei de asediu,'și pănă la alegeri să fiă de 2 luni.
11) In sprijinulă cererei nâstre privitâre la libe
rarea ofițeriloră am spusă că, din punctulu nos
tru de vedere, nu recunâștemu guvernului actuală 
compusă dintr’ună partidă politică și fără ună 
guvernă legală și stabilă dreptulă morală de a 
judeca și de a urmări ună altă partidă politică.
12) In fine sfătuimă pe toți patrioții bulgari de 
a uita trecutulă, să nu se gândăscă decâtă la 
viitoră și să se dispuiă într’ună modă amicală 
și unanimă la noua viâță de stată ce se va des
chide înaintea loră, și să pregătâscă astfelă ună 
terenă curățită de orice miasme pentru noulă și 
tânărulă său guvernă. (Semnată) Kaulbars.

de convențiune între Aust.ro-Ungaria și Rusia în 
privința sferei de putere în peninsula balcanică. 
Austro-Ungaria ține la stipulațiunile tractatului 
dela Berlină, care corespunde bine intereseloră 
nâstre. Ministrulă președinte admite că suntă 
prospecte, ca popârele ce trăescă în peninsula 
balcanică să se desvâlte și să se formeze con
formă individualității loră în state independente. 
Acâsta corespunde și interesului monarchiei au- 
stro ungare, care respinge dela sine orice pofte 
de estindere și de cucerire, stăruesce însă mereu 
ca statele balcanice să se desvâlte independentă. 
Monarhia va sci totodată să împedece ca să se 
stabilâscă protectoratulă vre-unei puteri străine, 
care nu este prevăzută în tractatele internați
onale.

Relațiunile nâstre cu puterile străine au ră
masă neschimbate. Cu Germania — dice mi
nistrulă — stămă pe aceeași basă de amiciția 
ca mai ’nainte. Austro-Ungaria consideră tra- 
tatulă de pace dela Berlină ca valabilă și în 
vigâre, cu tâte că a fostă mai de multe ori vi
olată. Ori ce schimbare în relațiunile de dreptă 
publică său de putere ale țăriloră balcanice se 
păte face numai în înțelegere cu puterile sem
natare ale tratatului din Berlină. Austro-Unga
ria va stărui spre acestă țintă cu linisce și mo- 
derațiune, totodată însă cu tâta seriositatea și ho- 
tărîrea. (Aprobări generale).

Răspunsulă se ia la cunoscință.
SOFIA, 1 Octomvre. — Generalulă Kaul

bars a avută o întrevorbire cu Stambulov și cu 
câțiva miniștri. Kaulbars asigură, că Rusia voesce 
să mențină intactă constituția Bulgariei.' Se crede, 
că guvernulă bulgară va consimți să se amâne 
alegerile. Condițiunea însă d’a se libera oficerii 
revoluționari întâmpină mereu mari greutăți.

PETERSBURGtT, 1 Octomvre. — Fâia ofi
cială anunță din Adrianopolîl, că acolo și în Mus- 
tafia-pașa s’au jăcutti concentrări de trupe turcesc!

BERLINtJ, 1 Octomvre. — Secretarulă te- 
saurului imperială Burchard a demisionată.

DIVERSE.
Mare incendiu în Torok-Becse. — In 24 Septem

vre la ametjl a isbucnită focă în partea ostică a ora
șului TorOk-Becse. Vântulă îndată a dusă flăcările în 
casele vecine, așa că în timpă de 10 minute ardeau optă 
case. Pompierii împreună cu ună escadronă de husari 
au lucrată bărbătesce la stingerea focului pănă ce pe la 
3 6re d. a. părâ a fi foculă cu totulă covârșită. Dâr nu 
trecu multă și vântulă celă mare făcu să se lățâscă 
deodată foculă în modă teribilă. Tâtă partea ostică a 
orașului ardea. Pe la 3 âre ardeau deja 300 de case. 
Abiâ năptea târejiu a putută fi stînsă foculă. O parte 
a poporațiunei e adusă la sapă de lemnă. Au căzută 
victimă focului și trei persâne. In orașă s’a constituită 
îndată ună comitetă de ajutorare.

0 indrăsneță deducțiune. — Cofetarii din Londra 
fabriceză acum, ca o noutate modernă, bombâne în 
formă de melci. Casa melcului e făcută de zahară albă, 
âr capulă scosă ală animalului e făcută de ciocoladă. 
Aceste bombâne, atâtă de bine imitate după natură, 
produseră ună efectă neașteptată; micii amatori, înșe
lați de asemănare, punâu în gurițele loră melcii natu
rali oricând îi întâlniau în preumblările loră și câteodată 
își vătămau destulă de gravă buzele, limba și cerulă 
gurii. Repetându-se asemenea accidente, autoritatea com
petentă interzise fabricarea și vânzarea acestoră bom
bâne ca vătâmătâre sănătății. Cofetarii Londrei protes
tară în contra acestei măsuri, motivându-șl protestulă 
loră prin următârele argumente : „Bombânele nu suntă 
vătămătâre sănătății, ci melcii naturali; mamele și dă
dacele copiiloră să se îngrijâscă mai bine și să-i oprâscă 
a pune în gură melci adevărațl. Fabricanții de cioco
ladă au voiă a fabrica din ciocoladă lei, lupi și urși, fără 
să fi venită cuiva în gândă că copii ar pută să musce și 
să mănânce capetele acestoră animale.*

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

BUDAPESTA, 30 Septemvre. — Camera 
deputațilortt — Ministrulă președinte Tisza, răs- 
pundândă la interpelările în cestiunea bulgară, 
respinge presupunerea că ministeriulă nostru de 
esterne ar fi fostă dinainte informată despre de
punerea prințului bulgară. Prințulă Alexandru 
a făcută dependentă rămânerea sa în Bulgaria 
dela voința Țarului. Nu esistă nici unu felă

Bibliografia.
A eșită de sub tipar0: Manuală pentru Epica, Li

rica și Didactica limbei române, de Iosifii Tempea, pre- 
otă și profesoră gimnasială. Lugoșă 1886. Prețulă 
80 cr. v. a. Editura autorului. Opulă este tipărită pe 
hârtiă fină, ortografia cu semne, formată mare 8° de 92 
pagine. Autorulă se străduesce a ilustra diferitele spe
cii de poesii cu anumite piese de modelă, citândă mai 
multe poesii din diferiți poeți români de dincâce și din
colo de CarpațI, Pe unele din aceste piese le ilustreză 
cu comentarii bine potrivite.

RECTIFICARE. Nr. de erl ală fâiei nâstre tre
bue să fiă însămnată cu 210, âr nu 201, precum din 
erâre sa pusă în fruntea fâiei; âr la „Foiletonă», nota a 
2 a, șirulă 2 din josă, în locă de: Mathi Corâmo, să se 
cetâscă: Mathia Corvino.

Editoră : Iacobtt Mureșianu.

Redaetoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 211. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

CaranJu la bursa fie Viem
din 29 Septemvre

Rentă de aură 4°/0 • • • 105 10 
Rentă de hârtiă 5% . . 93.90 
împrumutului căiloră ferate

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

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.80

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

Amortisarea datoriei căi-
lorii forate de ostii ung.
(3-a emisiune) ....------

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

miști..............................104.80
Bonuri cu cl. de sortare 104.80 
Bonuri rurale transilvane 104 75

st. n. 1886.
Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................ 104.50
Imprumutulii cu premiu

ung.................................  129 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 83.80 
Renta de arg. austr. . . 84 70
Renta de aurii austr. . . 116 60 
Losurile din 1860 . . . 140 30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................861-—
Act. băncel de credită ung. 286.85 
Act. băncel de credită austr. 277.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 9.94
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.54 
Londra 10 Livres sterlinge 125.45

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

JBwrsa d® SSucurescă.
Cota oficială dela 18 Septemvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 941/, 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 96Va 97—

» convert. (6%) 87^/2 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . 103— 104—

„ (5°/o) . 87— 87—
* > urban (7°/0) . 100— 101—

, (6°/o) ■ 92— 921/a
> » » (5<70) . 82— 83—

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

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

C0HC7RSU.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la sc61a confesională gr. 

cat. română din Neposă, vicariatulă Rodnei, prin acesta se escrie con
cursă sub următdrele condițiuni:

1. Salarii anuală de 300 fl. v. a.
2. Grădina scdlei.
3. 6°O de lemne pentru învățătorii.
Doritorii de a ocupa acestă postii vorii avea a dovedi absolvarea 

aloră 4 clase gimnasiale, absolutoriele de preparandia, testimoniele de 
cualifîcațiune, moralitate și serviciu.

Suplicele provă$ute cu susu numitele documente, au să între la 
senatulă scolastică confes. locală pănă în 16 Octomvre a. c. la 6 6re 
săra. Cele întârdiate nu se vorii considera.

Din ședința senatului scolastică confes. gr. cat.
N epos ti, 20 Septemvre 1886.

Președintele: Notară ad hoc:
Macedonu Majoreanu, parochă gr. cat. Dionisin Loginu.

<Avisă d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită (Jiaudă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
muritu și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS*

Cursijiu pieței Brașovu
din 30 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. . 8.48 Vend . 8.52
Argint românesc................. > 8.44 > 8.50
Napoleon-d’orI..................... 9.90 9.94
Lire turcescl......................... 11.20 > 11.25
Imperiali............................. » 10.20 • 10.26

Galbeni.................................. 5.86 » 5.94

Scrisurile fonc. «Albina* • * 100.50 101.50
Ruble RusescI..................... . > 120 • 122.=

Schimbare de locală.
Localulu institutului de credită și de economii 

„Albina“ filiala Brașovu se află acum în catulu primă a 
caseloră 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 si reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

PenLtru rep> e ț i ri se a c 6 r d â
Pentru repețiri de 3— 4 01’1

75 75 V 5— 8 77

75 55 55 9— 11 55

55 77 7? 12— 15 55

15 5) 16 — 20 55

Dela 20 de repețiri în susu
Pentru anunciuri ce se publică 

voiri și reduceri și peste cele însemnate

următdrele rabate
* • . • . . io° 0

• • • • • 15° 0
. • • . . 20° 0
• • • • . 30° 0
• . . . ■ 40° Q

• 50° 0
pe mai multe luni se facă în-
mai susu.

EiMBMRIA mmm
în Gherla — Sz. Ujvăr — (Transilvania.) 
ABOHAMBITE FB AKUL.'S I&88

„AmiculU Familiei.“ ț)iară beletristică și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 
câte 2—3 cdle; și va publica poesii, roman uri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoll scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulă de abonamentu pe anulu întregii e 4 fl. pentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale.

„Preotuliî Românii. “ piară bisericesc^, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23h—31/4 cdle; 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>4^ abonamentă pe anulă întregii e 4 fl., pentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonanții primesc unele premii de vaiere și-și potu procura cu prețuri forte reduse iote opurile din ediția nostrâ. 
—EE Coleetaații p r i jh e s c si gratis a I ii patrnlea exemplar îi. EE—

Toții acolo au apărutu și se află de vândare:
Biblioteca „Săteanului Românii,“ Cartea I. II., III., i Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro-1 plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a

ee
e e

IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre
țulă la tăte 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 îu silele 
gimnasiului din Fiume prin Vinc-ențiu 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.

Apologia. DiscusiunI filologice și istorice maghiare 
privitore 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 111. 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 Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

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

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Pet.ru Dulia. Prețulă 30 cr.

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

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

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

Calendare pe anulu 1887.
11—20

Puterea amorului, 
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 Goetlie, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morar. Prețulă 50 cr.

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

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

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 
țiunii, după Ernest Legouvă, 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. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulu intuitivă în folosulă eleviloru normali (prepa- 
randiall), ală învețătoriloră 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 pruneiloră C — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiuni a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieț.ă. Edițiunea acestui manuală în oc- 
davă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondă e 
’frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nostră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nostre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu

„Amiculft Poporului" cu 50 cr. „Noulu Calendare de casă" eu 30 cr.’ și 
„Calendarul^ Calicului" cu 36 cr. — adausu câte 5 cr. de portopostală.

desvoltală 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-!ă recomanda cu totă căldura.
Manuală de gramatica limbei române pentru scă- 

|lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
ifesoră la gimnasiulă din Năseudă. Prețulă 30 cr.

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

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:
Miculu Mărgăritaru sufletescu. Cărticică de ru

găciuni și cântări bisericesc! frumoșii ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericesc!. Prețuia 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 icăne frumose. 
Prețuia unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolicl și altă edițiune pentru greco-orien- 
tall. Se se noteze: care edițiune să cere.)

Visulu pre sântei vergure Maria, a Născătorei de 
Dutnnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumâse. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; F0 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.

e e e

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Pet.ru

