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NOU ABO3ffAME3STTUr
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1886 st. v., se va începe unii. nou 

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

Pretnlti Abonamentului:!
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fi.
>> Ș^se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șăse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea, se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
’ a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
'ah primită

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

Administrațiunea.

Brașovii, 20 Septemvre 1886.
Se pare că noroculfi a părăsită pe d-lă 

Tisza.
Intr’ună momentă, când trebuia să’și dea 

cele mai mari silințe de a liniști parlamentulă 
asupra situațiunei, ce au creat’o monarchiei „fa
talele evenimente" din Bulgaria, situațiune ce 
însuși d-lă Tisza o recundsce că e seiidsă și cri
tică, neastemp&rații săi adversari din stânga es- 
tremă nu se sfiescă a sgândări ranele causate de 
afacerea Ianski și a-i reaminti ministrului-preșe- 
dinte păcatulu ce l’a comisă, când a rSmnită la 
aplausele estremiloră din dietă în memorata 
afacere.

Fără ’ndoială a fostă fdrte supărătdre pen
tru d-lă Tisza interpelarea, ce i-a ădresat’o voi- 
nicosulă membru ală stâng si estreme Bela Kom- 
jathy în ședința camerei dela 29 Septemvre, nu 
atâtă pentru acusările și insultele contra armatei 
comune ce le conține, câtă mai multă pentru ade- 
vferulă ce i se spune în interpelare însăși per- 
sdnei ministrului-președinte.

Cetitoriloră noștri le este cunoscută casulă 
cu Herbert din Cinci-Biserici. Acesta, fiindă o- 
ficeră în reservă, a intrată în vorbă cu ună 
sublocotenentă din armata activă asupra proce- 
derei generalului Ianski, desaprobând’o cu cu
vinte, pe cari sublocotenentulă le-a luată ca vă- 
t&mătdre pentru armata comună. Acesta face 
arătare autoritățiloră militare, și în urma acesta 
Herbert fă degradată și transferată ca simplu 
soldată într’altă regimentă prin sentința unui 
consiliu de ondre, aprobată de ministerulă de 
răsboiu din Viena. Motivulă sentinței a fostă, 
că Herbert a vătămată ondrea statului ofice- 
rescă.

Bela Komjathy vine acuma și interpelâză 
pe ministrulă-președinte asupra cașului Herbert, 
dicândă că acesta este „cea mai brutală vătă
mare a constituțiunei," că „tribunalulă de ondre 
militară nu merită acestă nume", că „numai 
ună sufletă de sclavă, o națiune lașă și unii 
guvernă lașă potă să sufere o sentință ca cea 
memorată," și alte de acestea.

Dâr nu espectorările de felulă acesta ale 
Kossuthianului, făcute solito more cu multă pasi
une, ci acelă pasagiu din interpelațiunea sa a 
trebuită să amărască pe d-lă Tisza mai multă, 
în care dice curată și limpede: „Herbert n’a 
c|isă nimică alta, decâtă ceea ce a declarată mi- 
nistru-președinte aici in parlamentă în afacerea 
Ianski, cțicăndă că procederea sa a fostă neco 
rectă și fără tactu, numai cu acea deosebire, că 

Herbert este și adi de aceeași convingere, pe 
când d-lă Tisza și-a schimbat’o"

Nu se pdte nega, că acdstă imputare, ce i 
se face ministrului-președinte, că a favorisată 
elă însuși la începută curentulă dușmănosu ar
matei comune spre a linguși vanitatea națională 
a Unguriloru, este drdptă.

D-lă Tisza s’a văzută silită a protesta în 
contra cuvinteloră ofensătdre ce le-a întrebuin
țată Bela Komjathy față cu „instituțiunea con
stituțională" a armatei comune, înghițindă ama- 
rulă hapă (pilulă) ce i l’a întinsă numitulă de
putată, când i-a dată a înțelege indirectă, că 
elă e răspunzători. de curentulă ce domnesce 
adi „în sînulă națiunei adâncă agitate", că elă 
e chiar urcțitorulă intelectuală ală mișcărei ce 
esistă adi în țâră pentru înființarea unei armate 
de sine stătătdre în Ungaria.

Spiritele, ce le-a deșteptată sistemulă de gu
vernare ală d-lui Tisza și politica lui în doi 
peri, nu’i mai dau pace adi și-lu voră urmări 
fără milă pănă la totala sa cădere. Ori dâră 
nu a lui să fiă răspunderea? Atunci cum și-ar 
pută esplica omulă ceea ce s’a întâmplată în 
Cinci-Biserici, că poliția a permisă manifesta- 
țiunea ce s’a arangeată în onârea lui Herbert, 
fișpanulă a oprit’o, la intervenirea generalului 
garnisânei d’acolo, âr poporulă cu tâte astea a 
făcut’o ducându-se la locuința lui Herbert și stri- 
gându-i la „âljen“-uri?

Se credea că va fi îmormântată afacerea 
Ianski, dâr ea le dă celoră din stânga estremă 
o armă prâ puternică în mână ca s’o lase nefo
losită. Intre aplausele tuturoră independențiloru, 
Komjathy susținu că Tisza n’a dată încă nici o 
satisfacțiune „națiunei" și că consideră dorințele 
militariloră ca porunci.

Inzadară se silesce d-lă Tisza să împace 
spiritele provocându-se la instituțiunile constitu
ționale. Lucrurile au ajunsă la ună punctă, 
încâtă adi nu mai merge să-și continue politica 
sa de slugă la doi domni. A voi să servâscă 
și intereseloră monarchiei și armatei comune, și 
să sprijinâscă și aspirațiunile de independență și 
de armată de sine stătătâre ungurâscă nu mai 
este cu putință. Ună conflictă seriosă între a- 
ceste două curente a devenifă inevitabilă.

Pressa și crisa bulgară.
„Nordd. Allg. Zeitung“ chiămă în ajutoră foia 

„Hamburger Nachrichten" contra foii „Neue Freie Pres- 
se“. Semnificativ este, că „Nordd. Allg. Zeitung“ reco
mandă foiloră vieneze să studieze următOrea enunțare 
din „Kolnische Zeitung": >D6că este, ca Germania să îșl 
tragă spada pentru orl-ce capriciu ală foiloră austriace; 
dăcă este, ca prin voinicii noștri să gonimă pe ună 
flămândă dela masa încărcată a peninsulii balcanice, 
pentrucă domnii din Pesta și-au stricată stomaculă în 
Bosnia și Serbia, apoi ne vomă răsgândi bine, îna
inte de a lega mai strînsă de câtă pănă acum tînă- 
rulă și vigurosulă nostru stată cu sortea Austro-Un- 
gariei. <

Diarele engleze tjică că sferele guvernamentale din 
Londra se învoescă cu atitudinea Austriei în afacerea 
bulgară. In timpulă din urmă au fostă întrevorbiri con
fidențiale între Anglia, Austria și Italia cu privire la po
sibilitatea înființării unei lige a țăriloră balcanice, dim
preună cu Turcia. Cea mai mare dificultate pentru re- 
alisarea acestui plană este ocupația engleză a Egiptului, 
căci Sultanulă vrâ să se resolve mai ânteiă afacerea 
egiptână în sensulă său, înainte de a se pronunța asu
pra propunerii englese. Nici guvernulă englesă, nici 
Drummond-Wolff n’au putută da Porții său lui Muktar- 
pașa asigurări de natură a schimba părerea Sultanului.

ț)iarele ruse se pronunță în modă precisă asupra 
cestiunei candidațiloră la tronulă Bulgariei, și ori câtă 
de variate ar fi opiniunile loră, ele însă suntă de acord 
că Bulgaria trebue să devie vasala Rusiei. „Pet. Vje- 

domosti" recomandă Bulgariloră să nu alâgă ună prin
cipe care ară avea numai simpatii pentru Rusia. Noulă 
principe trebue să atârne așa de multă de Rusia, încâtă 
să nu rămâe nici o bănuială că o armată rusă stă sub 
comanda lui. Afară de principele de Munte-Negru, nu
mai ună Rusă va putea să conducă Bulgaria în numele 
Rusiei și va putea conta pe sprijinulă morală și mate
rială ală acestei din urmă. „Stoiet" consideră ca afară 
de orl-ce îndoială că Bulgarii, în casulă când se va per
mite ună plebiscită, voră urma exemplulă locuitoriloră 
din Rusia mică sub Chmelnicki și voră alege pe Țară, 
resolvândă astfelă în modă definitivă și pentru totdâuna 
cestiunea bulgară.

Organulu oficiosă ală guvernului turcă „Tarile" 
declară, că nu pOte fi vorba despre o numire din nou 
a prințului Alexandru ca prință ală Bulgariei, căci nu 
numai Rusia, ci și Turcia ar protesta energică contra 
acestei numiri. Câtă privesce însă pe succesorulă prin
țului Battenberg pe tronulă bulgară, Porta s’ar învoi cu 
candidatura prințului de Oldenburg.

Congresul!! Orientaliștilor!!.
Invățațl din tote părțile lumei au sosită în Viena, 

ca să ia parte la Congresulă Orientaliștiloră, ce se ține 
sub președința baronului Kremer. Primirile și salutările 
au fostă fârle cordiale.

Dintre învățații străini amintimă pe: renumitulă 
indologă Weber din Berlină, profesorulă semită Noldeke 
din Strassburg, scrutătorulă Vediloră Roth din Thbingen, 
eruditulă scrisdrei conice Jules Oppert din Parisă, Mr. 
Ethă dela colegiulă Wales, călătorulă olandeză prin 
Arabia Snouck-Hurgronje, arabistulă svediană Comte 
Carlo Landberg, Rușii Chwolson și Potkanov, Rost dela 
India-Office, antropologulă de Gabelentz, care ’ntrece pe 
toți în înălțime, eruditulă elvețiană Naville, celtologulă 
Windisch dyj Lipsea, Grierson din India, Cope Whitehouse 
din Birmingham, Laland din Londra, Hunfalvy din Un
garia, Hașdău din România, delegațiunea egiptână în 
frunte cu Șeiculă Hamza Fathalla. primulă inspectoră 
ală instrucțiune! pentru limba arabă dela ministeriulă 
instrucțiunei din Cairo, mare poetă, care apăru în cos- 
tumulă său națională, Artin-pașa, Franz-pașa, Mahmud 
Rașad-effendi, Hefin-effendi, Taka-effendi, în fraeă și tar- 
bupă îmbrăcațl, literatulă chineză Tșeng-Kitong, în haină 
violetă, cu nasture roșă la șâpea cea nâgră, semnulă man- 
dariniloră. De asemenea Dr. Ramkrișna Bhandarkar din 
Pună în India, îmbrăcată în negru, cu ună frumosă tur
bând albă împrejurulă capului, cu eșarpă albă pe umără 
în josă, semnă ală erudițiunei bramane. învățații Vienei: 
profesorii Buhler Karabacek, Friedrich și D. H. Muller, 
Zschokke, Reinisch și alții făcură âspețiloră onorurile.

In (jiua de 27 Septemvre s’a deschisă sărbătoresce 
ală șâptelea congresă internațională ală Orientaliștiloră 
in noua sală a universității, împodobită cu prețiOse co- 
văre orientale, asistândă și ună mare numără de dame. 
Masa presidiului este încărcată cu o bogată bibliotecă 
orientală, care se dăruesce congresului. Scara principală 
a aulei e împodobită cu palmi. învățații europeni apă
ruseră în fracă, cei din Africa și Asia parte în fracă cu 
câte ceva din îmbrăcămintea loră națională, parte în 
întregă costumulă națională. La deschidere au luată 
parte ministrulă instrucțiunei Dr. Gautsch ca președinte 
onorifică și arhiducele Rainer ca protectoră ală congre
sului, fiindă salutați de rectorulă universității Zimmerman 
și de prorectorulă Zschokke.

Congresulă îlă deschise arhiducele Rainer prin câ
teva cuvinte care fură viu aplaudate, vorbi apoi minis- 
trulă Dr. Gautsch, președintele congresului br. Kremer, 
primarulă Uhl, cari toți salutară pe membrii congresului 
și le doriră isbendă. După acâsta urmară mulțămirile 
membriloră congresului: contele Carlo Landberg, dele- 
gatulă Svediei, Iacub Artin, conducătorulă delegațiunei 
egiptene, profesorulă Bickel (Innsbruck), profesorulă Ber- 
gaigne (Parisă), profesorulă Dei Giunio, delegatulă fran
ceză Charles Schefer, Robert Eust dela India-Office.

Profesorulă Karabacek depuse pe masa congresului 
interesanta publicațiune despre descoperirea papirului din 
Tayum. Opulă, care încă nu e gata, cuprinde timpulă 
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dela cucerirea arabă (642 și 643) pănă în suta a 4ecea- 
Au mai vorbită Guimet dela museulă din Lyon, br. 
Rosen (Petersburgă), japonistulă Rosny (Parisă), san- 
scritistulă Lang (Burgscheid lângă Aachen) și Naville (Ge
neva), dândă mai toți vorbitorii ca daruri diferite opuri 
și publicațiunl privitâre la Orienta. Cu acesta s’a în
chisă ședința.

Cu acostă ocasiune comunicămă, că d. Hunfalvy, 
vestitulă falsificatoră ală istoriei, va vorbi la congresă 
despre formarea limbei române, așa cum scie elă să vor- 
băscă când e vorba de Rumuni. Se vorbesce, că d-lă 
Hașdtiu nu-i va rămână datoră, ci îi va da răspunsulti 
ce i se cuvine.

SOIRILE BILEI.•

Dumineca trecută s’a serbată aci jubileulă de cjece 
ani ală șefului pompieriloră din Brașovă, Carol L. 
Schuster. Cetățenii i-au dovedită că’i suntă recunoscă
tori pentru jertfele aduse de d-lă Schuster în folosulti 
întregului orașă. Serbarea s’a introdusă Sâmbătă săra 
printr’ună conductă cu torțe din partea pompieriloră sub 
conducerea locțiitorului de șefă, căpitanulă orășenescă 
Hiemesch, avândă în frunte musica pompieriloră. Du
minecă începu serbarea cu dorile, apoi pe la 11 ore a. m. 
d. Schuster primi felicitările reuniunei împreună cu ună 
frumosă pocală de argintă ca dară de onăre. La 2 ăre 
d. a s’a dată ună prândă festivă în sala hotelului Nr. 1 
în onărea jubilarului, la care au luată parte nu numai 
pompierii din Brașovă, ci și representanțî ai pompieriloră 
din Țăra Bârsei, ai corporațiuniloră și reuniuniloră din 
Brașovă, cetățeni, representanțî ai corpului representa- 
tivă orășenescă, ai presbiterului ev. etc. S’au ținută mai 
multe toaste, s’au cetită telegrame de felicitare din dife
rite părți ale Ardealului. Din parte-ne felicitămă sinceră 
pe d-lă Schuster și-i dorimă să’șl serbeze și iubileulă de 
25 de ani.

—x—
Privitoră Ia afacerea militară din Cinci-Biserici, des

pre care amă amintită erl, se scrie lui »P. Ll.“, că ti
nerimea de acolo a vrută să întocmâscă ună conductă 
cu facle în onorea sublocot. de reservă degradată Her- 
bert și prin placate colosale a invitată poporațiunea a 
lua parte la conductă. Generalulă Paxy se duse la căpi
tanulă orașului Lechner, acesta la fișpanulă Perczel, care 
opri conductulă și puse de se rupseră placatele de cătră 
polițiă, în fața poporului, câre privea în liniște. Aran- 
giatorii conductului au făcută recursă la magistrată, ca 
să le permită ovațiunea. Se dice că magistratulă va per
mite conductulă cu condițiune, ca să nu se facă demon- 
strațiuni antimilitare, âr autoritatea militară a rugată te
legrafică pe ministeră să interzică demonstrațiunea. La 
acestea observă >Ellenzâk«: Etă unde amă ajunsă sub 
C. Tiszal Guvernulă nostru se vede că atâtă, de multă 
s’a îndrăgostită de alianța muscălâscă,t încâtă adl-mâne 
va pune administrația nâstră la disposiția Muscalului. Fiș- 
panii d-lui Tisza ară pută face onore oricărui hatmană 
muscălescă. Poporului maghiară să ’i fiă de învățătură, 
că oficerii armatei, numită falsă comună : potă ofensa 
după placă pe cetățănulă patriotă, âr a demonstra con
tra nepatrioțiloră este imposibilă în Ungaria".

—x—
In comuna Udvari s'a aprinsă deunădile pămen

tulă tisicosă și acum foculă se ’ntinde și pe pământulă 

cultivată. In unele locuri foculă pătrunde în pămentă la 
adâncime de ună metru, și fiindă că în pămentă află 
nutrimentă, se întinde din livadă ’n livadă, așa că a pre
făcută în cenușe multă fenă, porumbă și napi. Foculă 
s’a întinsă deja peste 1000 de jugăre. Se facă încercări 
a înăbuși foculă săpându-se gropi, dăr acâstă procedură 
isbutesce numai când nu bate vântulă, altfelă schinteile 
suntă suflalte de ventă peste gropi.

—x—
Ministrulă de resboiu română a trimisă în Austria 

pe d. căpitană Fănuță, comandantă ală escadronului de 
jandarmi călări din Bucuresci, și pe d. Drăgănescu, me
dică veterinară de divisiă, ca să cumpere caii necesari 
pentru remontă.

—x—
Citimă în »România liberă», că încercărilentru pe 

încheierea unei conventiuni comerciale între România și 
Franța au reîncepută. O întrevedere pregătitâre a și 
fostă între împuterniciții francezi, d. de Coutouly, con
tele de Diesbach, și cei români, d-nii Ferekyde, Aureliană, 
Grigore Ghika, G. Cantacuzino și D. Protopopescu. Gu
vernulă francesă făcendă concesiunea de a părăsi clausa 
națiunei celei mai favorisate și de a admite articule re- 
servate în favârea României, este fdrte probabilă ci con- 
vențiunea atâtă de dorită de ambele părți va putea în 
fine isbuti.

—x—
Sinodală episcopescu serbescă avea să se întrunăscă 

la 30 Septemvre. S’a amânată însă pănă la 14 Octom- 
vre — fiindcă s’a îmbolnăvită comisarulă guvernului 
ungurescă Eduard Cseh! Din causa acăsta se dice că 
și congresulă se va amâna.

. —x—
Astă seră Sâmbătă, trupa teatrală a d-lui Dorn va 

juca „Das Blitzmădel“, comediă în 4 acte de Carol Costa, 
musica de Millocker. Mâne seră Duminecă va juca „Dar 
Erbe des Wucherers“, piesă poporală de Carol Costa. 

Mărețulu scoptt alu „Associațiunei 
Transilvane/'

Disertațiune cetită prin Vasiliu Popă Chechișianulu, preo 
tulă Poputelecului, cu ocasiunea adunărei despărț. XII a 
ală „Assoc. Trans." ținută la 1 Aug. în Ciachi-Gârbou.

(F i n e)
Domniloră 1 Pre câtă mi-a fostă posibilă, în ca- 

drulă îngustă ală unei disertațiunl, am espusă scopulă 
măreță ală „Associațiunei Transilvane" și din aceste 
scurte trăsuri apare destulă de lămurită, că ună poporă 
numai prin cultura spirituală și materială devine lumi
nată, liberă și fericită. Răspândirea acestei culturi duple 
și-a înscris’o , Associațiunea Transilvană" pe drapelulă 
său. Acestă înaltă institută culturală dela începutulă ac
tivității sale fdrte multă a făcută pentru luminarea spi
rituală a poporului nostru și pentru progresarea pros
perității materiale între Români. Acestă paladiu sântă 
ală poporului română — prin productele sale literale, 
prin împărțirea de stipendii între tinerii, cari se aplică 
a diferite specialități de sciințe, arte și la meserii — a 

contribuită și contribuesce fârte multă la înaintarea po
porului nostru în sciință, agricultură, industriă și co- 
merciu. Insă neajunsele nâstre fiindă nenumărate, Asso- 
ciațiunea nostră cu privire la aceste numai așa va pută 
desvolta o activitate mai potențată, dâcă prin contri- 
mirea fiiloră poporului română ’i se voră înmulți mij- 
âcele uecesare

Să ne angagiămă dăr domniloră acum ori nicl-o-

dată puterile nostre, contribuindă după putință cu fi- 
lerulă nostru în favorulă »Associațiunei Transilvane» și 
prin acesta la întărirea și promovarea luminărei popo
rului nostru a acestei temelii scumpe, a nostre, față de 
care ne lăgă și simțămentulă de recunoscință, căci sin
gură elă a stată nemișcată în valurile sbuciumate ale 
trecutului nostru, ca și nisce pilaștrii ai podului lui 
Traiană în undele Dunărei, conservându-ne credința sântă, 
limba și datinele, iotă atâte clenodii mărețe, moștenite 
dela străbunii noștri, ne’ntrecuțl în fapte mari. Poporulă 
română va primi și elă cu recunoscință prinosulă celei 
mai din urmă, ca și celui mai de frunte dintre fiii săi!

Să nu uitămă dără domniloră nici pentru ună mi- 
nută, că cine stă pe locă, în mișcarea generală regre- 
săză, și acela, care regresăză, nu are dreptulă de a as
pira la o neatârnare spirituală și materială! Să ne ser- 
vâscă de modelă alte popâră, care au ajunsă Ia celă 
mai înaltă gradă de prosperitate spirituală și materială 
prin stăruințele loră. Nu mă voiu provoca la națiunile 
mari, precum suntă: Anglesii, Francesii, Germanii și Ita
lienii, căci din punctulă me î de vedere e destulă să a- 
mintescă muntâsa Elvețiă; Olanda, espusă la inundațiuni 
de ape și de multe ori devastată de aceste; Belgia, cu 
pămentulă săracă și ângustă; Danimarca, o bucată de 
pămentă, din care numai o părticică e de ânteia cali
tate; Svedia și Norvegia, care totdăuna a avută și are 
a se lupta contra asprimei climei și sterilității pămân
tului, — tote aceste țerișdre au ajunsă la starea actuală 
de înflorire numai printr’o muncă de tăte dilele, printr’o 
luptă contra tuturora dificultățiloră, printr’o stăruință și 
tenacitate admirabilă.

Să dea dăr Domniloră fiăsce carele dintre noi tri- 
butulă său și să ne înscriemă de membri ajutători ai 
„Associațiunei Transilvane" și prin acăsta vomă da 
proba cea mai eclatantă, că tindemă a răspunde cu sen
tinela vitâză:

>Eu să pieră? Eu?! Nici odată;
Vie-o lume încruntată, 
Vie valuri mari de focă 
Nici că m’oră clinti din locă —

Căci Română sunt în putere 
Și Românu’n veci nu piere!»

Și acum domniloră, împlorândă dela bunulă Dum- 
ne4eu — la care apeleză Românulă în tâte năcazurile 
sale — ca să reverse darulă său asupra activității 
»Associațiunei Transilvane» și asupra poporului română 
îmi încheiu acestă nepretențiosă discursă dicândă: Voi’ 
Șincai, Lazară, Chichindeală, Petru Maioră și consoțl; 
voi, tăte spiritele mărețe ale Românismului, ori unde ar 
zăce cenușa văstră ori pe unde ar sbura spiritele văstre, 
venițl la noi, ca ună graiu ală consciinței naționale, și 
semnați în noi tăria dintru înălțimea măvirei văstre și 
aruncați în noi schînteia din foculă vostru sacru, pentru 
ca și noi să ne întărimă și însuflețimă spre fapte mărețe 
și pentru ca cu toții într’ună glasă și cu dreptă cuvântă 
să putemă c^ice, cu poetulă rege :

*Totă lumea de-ai umbla, 
Ca Românulu n’ai afla!»

Valea Bistriței, 28 Septemvre.
Ecsecutorii de dare, ordinațiunea lui Bânffy, o alegere de 

notară.
Onorate d-le Redactoră 1 Cu intrarea în anotim- 

pulă de tămnă, amă intrată și în sesonulă ecsecuțiuniloră. 
îcsecutorii de dare întocmai ca locustele au inundată a- 
ceste ținuturi. Ori în care parte de vei merge și ori în- 
cătrău te vei întorna întâlnescl pre acești nesățioși din 
„fericita" Ungariă.

Nu vei afla comună în întregă comitatulă, ba mai 
că în întrâga țâră în care să nu dai față cu aceste fi
ințe, spaima locuitorilorăj cari fără leacă de milă sub scu- 
tulă gendarmiloră și în puterea legei storcă și despăiă 
pe bietulă opincară de totă ce are pre lângă casă și ce

FOILETONU.

O amintire dela Sinaia.
Cu prilegiulă serbărei cailei de 30 Augustă, aniver

sarea luărei Griviței de cătră ăstea română, d-lă colo- 
nelă-adjutantă Candiano Popescu, care a fostă coman- 
dantulă batalionului 2 de vânători în memorabila j^i, 
când ăstea română a înfiptă stindardulă României pe 
întăriturile Griviței, și care e autorulă unei frumăse co- 
lecțiunl de poesii răsboiniee, a cetită la serbarea din 
Sinaia următârea poesiă răsboinică, ală cărei autoră e 
d-sa și pe care o reproducemă după »Voința Națională*: 

Căpitanulu cătră ostenii săi.
(Oficeriloră Români ce au luată parte în resboiulă 

neaternărei.)
Oșteni! înainte, la luptă să mergemă

Cu inimi de feră,
Și nâmuiă și legea, și Domnulă și Țâra,

Adil jertfe ne ceră.
Cumplită e vrășmașulă... la dânsulă năvală,

Viteji s’alergămă,
Și numele nostru acum în slavă 

Prin noi să’nălțămă.
Nu vremă umilirea, nici jugă pentru alții,

Români vremă să fimă.
Vremă patria năstră cinstită de lume,

Și ’n ea să trăimă.
Suntă răni în răsbăie, și bronză și silitră,

Și tuciu, și oțelă,

Și lacrăml, și sânge, și gemete surde,
Și focă și măcelă;

Din ele să facemă aici temelia,
Pe care va sta

Cetatea română, ce vechile drepturi 
In veci va păstra.

Căci astfelă e ’n lume, așa este omulă, 
Din ceruri menită, §

La drepturi să ție, atuncea când dreptulă 
Elă scumpă l’a plătită.

Oșteni! înainte, ferice d’aceia
Ce întâiă voră muri:

Și valea, și unda, și vântu-ală loră nume, 
In veci voră șopti.

In inimi udate de rouă iubirei,
De-ală binelui doră,

O patimă cresce, o patimă sfântă: 
Ală țărei amoră!

Soldatu’i cârmaciulă ce ’nfruntă furtuna, 
Și luptă pe vală.

De sânge, de jertfe, și scumpa lui țâră
O scote la mală.

Și armele-adesea în plugă prefăcute 
Mari brazde-au croită,

De unde mărirea, idei, libertatea 
Adesă au eșită.

Oșteni! înainte, orl-cine o sârtă 
Urmează aci,

Și cărui e sârta de glonță ca să moră, 
De glonță va muri.

Pe glonță e ună nume și totă acelă nume, 
Pe ună omă e lipită,

Și omulă ori unde ar vrea să s’ascun^ă
De glonță e găsită.

fir cui ursitârea nu vrea în răsbâiă 
Mormântă a-i găti,

Svârlindu-se singură în ghiarele morței,
Nu pâte muri.

D’asupră-ne’i sâre și ună vultură, ce mândri 
Pe noi ne privescă,

Și mândri strigă lumei: »Români se născură, 
Viteji ei trăescă.»

Oșteni! înainte, semnă bună e vulturulă, 
E semnă de isbâncțl,

Și învingemă de sigură, căci suntemă cu toții 
De slavă flămânzi.

Oșteni! înainte, deștepțl suntă acuma 
Străbunii eroi,

La voi le-e privirea, și stâgulă ce-i țâra 
Privește la voi.

Oșteni! înainte, înainte la luptă...
In frunte sunt eu,

In mâni avemă arme, cu noi este Domnulă, 
Cu noi Dumnedeu. 
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în timpă de o vâră cu cruntă sudâre a putută să-și ago- 
nisâscă. Fără leacă de considerare răpesce mălaiulă din 
gura copiiloră, purcelulă ori văcuța din curte, boulă din 
jugă, calulă din haină, țundra din spate, ba chiar căpă- 
tâiulă și așternufulă de sub omă, pre cari ducendu-lela 
târgă )e bate la tobă, lăpădându-le Jidaniloră pentru ună 
preță de nimica, din carele abia se potă acoperi grosele 
diurne ale ecsecutorului decurn și darea* restantă. Și așa 
amărîtulă de contribuitoră flămândă și despoiată și cu a- 
gonisitulă bătută la tobă din partea ecsecutoriloră de 
dare, rămâne așteptândă ârna cu câte 4—5 micuți lăsați 
în mâna întemplărei și în grija lui Dumnezeu și cu da
rea restantă totă în spinare.

'Ml-ar plăcea acuma să-mi spună »puternicii“ cailei 
și în speciă inspectorii de dare, cari ne trămită pre capă 
pe acei nesățioși ecsecutori, care e folosulă statului acolo, 
unde dupăce a despoiată pe contribuitori de totă ce a 
aflată pe lângă casă — numai de sărăciă și de sufletulă 
amărîtă din âse nu — din lucrurile vândute cu toba 
abia au putută scâte atâta câtă să plătâscă pe esecutori, 
âr de darea restantă nici poveste?! Au dâră scopulă 
guvernului e de a aduce pre contribuitori la sapă de 
lemnă?! Cele ce facă ecsecutorii prin părțile acestea în 
numele legii ne îndemnă de a aluneca să credemă acesta, 
și dâcă e așa, atunci vai de contribuitori, cari au neferi
cirea de sta sub ună guvernă carele în locă să țintâscă 
la bunăstarea loră, cârcă a’i ruinai!

Nesecată e isvorulă de ordinațiuni ală pașalei Comita
tului nostru Bistrița-Năsăudă, ală puternicului Bânffy. 
Una după alta esă la ivâlă și în intervale nu prea rari 
și cu tote acestea isvorulă nu mai sâcă.

Mai dilele trecute primăriile comunale — nu șciu 
dâcă tote și din întregu Cottulă — dâr cele de pre va
lea nâstră se tredescă cu o ordinațiune delâ Bânffy, prin 
carea strictă și sub pedâpsă ordonâză primariloră de a 
supraveghia: ca comunitatea politică se nu mai dea lemne 
din pădurile sale pre sema scâleloru confesionale.

Ecă dâră ârășl ună documentă de dragoste din 
partea puternicului pașă Dezso cătră șcâlele nâstre, și 
cu tâte acestea grănițerii noștri totă dormă somnulă 
șerpelui.

— Mai în săptămânile trecute avuiă rara fericire 
de a face o escursiune pre marginea Câmpiei ardelene, 
pre unde pre lângă multe altele bune și rele ce am vă
zută și autjită — și pre cari cu altă ocasiune în detaiu 
le voiă descrie — avuiă ocasiunea de a audi ena- 
rându-se de cătră ună pretină ală meu, martoră oculară, 
și despre o alegere de notară.

In cerculă notarială ală Iușului, solgăbirăiatulă Te- 
utișului, Cottulă Solnocă-Dobâcă în primăvâra anului cu 
rentă, devenindă în concursă postulă de notară cercualu
— dintre mai mulțl concurenți cualificați. conformă le- 
gei, s’a alesă, fără voia solgăbirăului din Teutișă Nagy- 
Lajos, româDofagă recunoscută, ună Română omă de 
omeniă, consciințiosă și dreptă, d-lă Ioană Mureșianu.

E de însemnată că alegătorii din cerculă notarială 
ală Iușului suntă Români, Sași și Unguri și cu tote a- 
cestea solgăbirăulă Nagy Lajos, deși cu puterea în mănă, 
totuși nu a putută ecsercita atâta influință celoră de 
ună neamă cu densulă, ca să nu voteze cu popa româ- 
nescă — ci au rămasă cu dânsulă. Nu, și acâsta e 
ună rău semnă, și așa se vede că sătulă ba prâ sătulă 
e și țeranulă ungură de domni din neamulă său și a 
începută ca să-i cunOscă și să-i prețuâscă după adevă
rata loră valâre și nici decâtă după fanfaronadele loră.

Neputendă d-lă solgăbirău suferi acâstă alegere 
săvîrșită contra voinței sale și să pâte că nici după so- 
câtela celoră mai mari, a făcută ce a făcută și cum și 
pre ce cale nu sciu, destulă că după 7 luni de <Jile a- 
legerea d-lui Ioană Mureșiană s’a nimicită și postulă de 
notară din cerculă IușI de nou s’a pusă la concursă cu 
terminulă de alegere pre 15 Septemvre a. c. Dâr ce să 
vetji, d-lă solgăbirău din propria’i auctoritate, călcândă 
în piciâre legile, a respinsă dela concursă pre substitutulă 
notară Mureșanu cu tote că cualificațiunea recerută de 
legi o are, în cercetare disciplinare nu era trasă.

La respinsă precumă se vede numai pre basa ar- 
bitriului său și din considerare că e Română, ș’apoi 
sciută e, că pre d-lă Nagy Lajos îlă prindă sgârciurile 
numai când zăresce vre-ună Română și în deosebi Ro
mâni cărturari, d’apoi să scie că e deregătoră în cer
culă său, câci îlă scutură frigurile și-i se presentă ochi- 
loră în formă de fantâme toți primarii și adjuncții de 
notari perciunați câți au ajunsă la cârmă prin comune
— și cari nu suntă de totă puțini, — decândă dânsulă 
>fericesce“ cerculă Teutișului.

Fiindă dâră că pre Română l’a delăturată nevoindă 
a-lă candida, a pusă în candidare fără voia alegătoriloră 
pre ună scriitoră ală său Lenard, scie Dumnezeu de ce 
neamă, dâr omă pe cate nu-lă au la inimâ toți câți îlă 
cunoscă și prin urmare nici alegătorii, și pre ună perciu
nată din lumea largă, ungură modernă. Alegătorii, fiinc 
că d-lă solgăbirău nu le-a pusă pre alesulă loră în can- 
didațiă, pre d-lă Mureșanu, cu escepțiunea a câtorva au 
tăcută tăcerea peștelui în vreme ce d-lă solgăbirău a 
dechiărată pe favoritulă său și neprimitulă de toți — 
pre scriitorulă Lenard de alesă.

Acuma, dupăce cu ocasiunea alegerei de notară 
în cerculă Iușului, voința alegătoriloră din acestă cercă— 
fără deosebire de naționalitate — a fostă nesocotită din 
partea solgăbirăului Teutișului Nagy Lajos, er legile prin 
necandidarea unui concurentă eualificală — călcate în 
piciâre, alegătorii ar trebui să se adreseze cătră Banffy- 
pașa, dâr sciu bine că strigătulă loră răsună în pustiă.

—borgoveanulă—

Maghiarisarea și colera.
„N. Ung. Schulzeitung" dela 23 Septemvre 

scrie, că archiepiscopulă Haynald a adresată o 
odinațiune cătră autoritățile școlare confesionale 
de sub păstoria sa, în care între altele dice :

Aflu cu mulțămire și cu bucuriă, din rapârtele ce 

mi-se trimită, că esecutarea punctuală și consciențiâsă 
a ordinațiuniloră mele, privitore la sfânta și patriotica 
causă a instrucțiunei și educațiunei. a produsă în cele 
mai multe scole din archidiecesa mea astfelă de resultate, 
care satisfacă drepteloră și demneloră pretențiuni. Mă 
aueură mai alesă acea parte a rapdrteloră, care vorbesce 
despre lățirea limbei unguresc! și dă dovâdă despre min
tea trâdă și despre simțămintele patriotice ale credin
cioșilor ă mei nemaghiari, despre însuflețirea școlariloră 
d’a învăța limba ungurâscă și despre bucuria părințiloră 
pentru astfelă de progrese.

Ca încheiare archiepiscopulă îndemnă pe or
ganele sale a cultiva cu fidelitate limba maghiară 
și a nu provoca prin pasiune și violență simți- 
bilitatea credincioșiloru nemaghiari.

„N. Ung. Schulzeitung" observă la acestea: 
Cari suntă ore credincioșii nemaghiari, a căroră 

simțibilitate (?) să nu se provoce prin pasiune sâu prin 
violență?

Suntu toți acei cetățeni nemaghiari ai statului, car- 
'inu cu onore și cu fidelitate la naționalitatea loră și 
cari prin consciențiâsă cultivare a limbei lorii materne 
voiescu se’și apere de peire naționalitatea. Câtă timpă 
însă instrucțiunea în limba maghiară se pune nu numai 
de cătră învățători, ci și de cătră autoritățile școlare mai 
pre susă de instrucțiunea în limba maternă; câtă timpă 
d-nii inspectori și visitatorl se inferesâză mai numai es- 
clusivă de progresulă scolariloră în limba maghiară: a- 
cești credincioși remaghiari, totdâuna se voră teme și 
voră trebui să se târnă pentru naționalitatea loră.

Nu cumva înaltulă și învățatulă prelată crede se- 
riosă, că omulă pâte servi la doi domni?! Dâcă Emi
nența Sa în adevără voiesce să liniscâscă spiritele agi
tate ale credincioșiloră nemaghiari, atunci înainte de tote 
ar trebui se ordone cu stricteță, ea tuturoră scolariloră 
să li se dea instrucțiunea religiâsă în limba loră ma
ternă și la instruirea în limba maghiară fiăcare învăță- 
toră să se țină strictă de numărulă prescrisă ală âre- 
loră și de materia de învățămentă prescrisă. Câtă timpă 
nu se face acâsta, inimele multoră credincioși nu se voră 
liniști.

Prin urmare nici școlarii nu învâță cu 
„zelă“ limba ungurâscă, nici părinții nu îndură 
cu „bucuriă" o asemenea stare de lucruri peri- 
culâsă, precum ne spune „N. Ung. Schulzei- 
tung“, ci din contră spiritele suntu agitate. A- 
cestea suntu resultatele maghiarisărei, âr nu cele 
spuse de înaltulă prelată.

Ce privesce colera și limba statului, să ve- 
demă ce scrie ună cetățănă din Pesta cătră 
„Pester Lloyd“ dela 28 Septemvre:

On. Redacțiune! In urma epidemiei ce bântue, po- 
porațiunea orașului nostru se instrueză de cătră auto
rități prin repețite publicațiuni, că ce are să facă față 
cu pericululă. Pentru ca aceste publicațiuni să se lă- 
țâscă câtă mai multă, îmi permită a propune locului 
competentă, ca ordinațiunile privitore la coleră să se ti- 
părâscă în numără mare, așa că de fiăcare edificiu ală 
orașului să fiă atâtea esemplare, câte familii conține. 
Mai departe socotescu că e imperiosu ca în astfelu de 
timpuri escepționale se se facă o escepțiune dela regulă, 
și asemenea tipărituri se aibă și textil germanii, nu mi
mai ungureștii. Trăescă în Pesta mai multe mii de 
omeni, cari nu sciu de locă, sâu forte rău idiomulă 
indigenă.

Noi amă spus’o de multe ori, că Pesta e 
mai multă orașă germană și că peste totă za
darnice suntă forțările de maghiarisare. Pop6- 
rele voră rămână ceea ce suntă. Scrisârea de 
mai susă e ună semnăr cum dice și „S. D. T.“, 
dată acelora, cari vădă mântuirea acestui stată 
în maghiarisare. A trebuită să apară colera, 
pentru ca șoviniștiloră să li se amintăscă, că 
voră rămână cu ofulă de maghiarisare la inimă.

Apelă.
Ună singură Dicționară Latină-Română avemă pen

tru școlarii primeloră clase gimnasiale din scâlele nâs
tre: Celă de Livadită, care aprâpe nu se mai găsesce. 
O copiă infidelă și eronată a acestui dicționară este celă 
de Preda. Acesta încă pare că a devenită rară.

Necesitatea unui asemenea opă credemă că e în 
genere simțită de cei ce se ocupă cu limba latină; de 
aceea nu insistămă asupra importanței lui. In intere- 
sulă junimii studiâse dorimă a întreprinde publicarea 
unui dicționară latină română.

Inovațiunile ce voimă a aduce suntă, după cum să 
vede în alăturata fâiă de probă: 1) întrebuințarea unoră 
litere speciale pentru arătarea înțelesului cuvinteloră la
tine în limba română. 2} însemnarea cantității silabe- 
loră, când nu e determinată prin regulele generale pro- 
sodice. 3) Adaugerea de vorbe și însemnări, cari nu se 
găsescă în Livadită, ci se găsescă numai în Quicherată. 
4) Adaugerea comparativeloru și superlativeloru la adiec- 
tive și adverbe.

Amă înlăturată însă numele proprii ce se găsescă 
în Livadită, avândă speranță a elabora mai târziu ună 
dicționară completă de nume proprii după Quicherată.

In generală lucrarea nâstră este reproducerea e- 
sactă a dicționarului de Livadită, plus mulțime de ada- 
use și îmbunătățiri ce s’au crezută necesare din Qui
cherată, minus puținele nume proprii aflate în Livadită. 
Pentru acâstă lucrare, fiindă necesară a se comanda li
tere noue speciale și a se face spese mari, facemă ună 
apelă căldurosă cătră iubitorii instrucțiunii să binevo- 
iască a se înscrie ca abonați pe alăturata listă. Prețulă 
abonamentului va fi pentru cei ce plătescă Ia subscriere 
lei (jece, âr pentru ceialalți lei cinclspretjece.

Sperămă în concursulă binevoitoră ală tuturoră 
omeniloră de bine și mai alesă ală colegiloră.

Dem. I. Popilianu,
prof. de limba rom. și lat. la Lic. Carolti I. din Craiova.

Ultime soiri.
Sofia, 30 Septemvre. — Situațiunea nu s’a 

modificată. Există o mare resistență printre 
membrii consiliului de miniștri în ceea ce pri
vesce amânarea alegeriloră și punerea în li
bertate a ofițeriloră. Astă sâră consiliulă se va 
întruni din nou. E probabilu că de astădată se va 
lua o resoluțiune. — O încăerare s’a întâmplată 
eri sâră într’o cafenea, între ună ofițeră bulgară 
și ună servitoră ală consulatului rusescă, din 
causa circulărei generalului Kaulbars. Acestă 
faptă va da locă la ună schimbă de note 
între ministrulă de interne ală Bulgariei și con- 
sulatulă Rusiei.

Sofia, 30 Septemvre. — O manifest a- 
ț i u n e a avută locă în fața agenției rusesci. O 
delegațiune, compusă din 2 persâne din fiăcare 
corporațiune din Sofia, s’a presentată la genera
lulă Kaulbars. Ea avâ în frunte doi depu- 
tați din Sofia. D. Vulceff și Kasaboff și câțiva 
membri ai municipalității. D. Vulceff a luată 
cuventulă și a spusă că poporulă bulgară este 
cu totulă devotată Țarului; dâr că starea afa- 
ceriloră e astfelă, încâtă numirea unui nou prință 
în termenulă celă mai scurtă este de ună in
teresă capitală. Generalulă Kaulbars a răs
punsă :

»Impăratulă are poporulă bulgară la inimă și voesce 
binele său și desvoltarea sa, și va protege politica sa in- 
teriâră și exteriâră, dâr negreșită pentru a ajunge la a- 
cestă scopă e de trebuință ca alegerile să se facă mai 
târziu. Pentru acâsta am reclamată și urmeză a re
clama guvernului bulgară amânarea alegeriloră pănă în 
luna lui Noemvre.“

D. Vulceff repetă mulțumirile Bulgariloră 
pentru bunele disposițiunl ale Țarului, dâr <Țse 
din nou că siguranța statului și că respectulă le- 
galităței și ală constituțiunei ceră ca alegerile să 
se facă fără întârcjiare. Generalulă replică:

„Uitați că alegerea prințului nu este o afacere bul- 
gărâscă, ci internațională. Alegerea prințului nu s’a fă
cută încă și nici nu se va face așa de iute; astfelă că 
dâcă alegerile se facă peste 2 săptămâni, va fi ună in- 
tervală de 2 sâu 3 luni în alerl și epoca în care marea 
adunare ar putea să se pronunțe în cunoscință de causă 
asupra alegerei prințului».

D. Vulceff <|ise atunci că, deârece se lu- 
crâză de 3 ani la răsturnarea prințului, e de mi
rare că puterile să nu se fi gândită mai de vreme 
la înlocuirea lui. Generalulă făcu câțiva pași 
spre a se retrage, apoi revenindă către interlo
cutorii săi le (Ș.ise :

>Ună lucru încă ce țiu a vă spune tuturoră, este 
că niciodată prințulă Alexandru sâu vre ună membru ală 
familiei sale nu se va întârce în Bulgaria. Vă facă acâstă 
declarațiă pentrucă am aucjită ificendu-se ci câteva per- 
sâne dorescă să îndemne camera in sensulă realegerei 
prințului Alexandru.»

D. Vulceff răspunse că numărulă persâne- 
loră ce au formată acestă proiectă e fârte res- 
trînsă, și că toți se sciu obligați a accepta de- 
cisiunea Europei asupra acestei cestiuni cu tâte 
dorințele loră opuse.

Sofia, 30 Septemvre. — Generalulă Kaul
bars a avută o întrevedere cu d« Stambulov 
și cu câțiva miniștri. In convorbirea generală a 
confimată că Rusia are de gândă să lase neatinsă 
constituția bulgărescă. Mâne se va da generalului 
Kaulbars în modă oficiosă textulă răspunsului pe 
care l’a pregătită guvernulă. Se crede că e vorba 
in elă despre ridicarea stărei de asediu și că gu- 
vernulă va primi amânarea alegeriloră, dâr se per
sistă încă a crede că punerea în libertate a ofi- 
ceriloră oferă mari dificultăți.
TSS'* Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 

Transilvaniei" se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobft Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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OurauXâ Ia bursa d© Viona BJwrsa <3® SwfRMiresei.
din 1 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură . . . 104 40
Rentă de hârtiă 5% . . 92 50 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma em isiune) ... 99 30

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare 104.80 
B nuri rurale Banat-Ti- 

miști..............................104.80
Bonuri cu cl. de sortare 104 80 
Bonuri rurale transilvane 104.75

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.75
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 120 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.25 
Renta de hărtiă austriacă 83.88 
Renta de arg. austr. . . 84 50
Renta de aură austr. . . 116 85 
Losurile din 1860 . . . 104 44
Acțiunile băncel austro-

ungare........................861-—
Act. băncel de credită ung. 286.— 
Act. băncel de credită austr. 276.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .................5.94
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.50 
Londra 10 Livres sterlinge 125.45

Cota oficială dela 20 Septemvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 94% 95—
Renta rom. amort. (5%) 96% 97—

> convert. (6%) 88— 88%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35 —
Credit fonc. rural (7%) . 104— 101%

• „ >> (5%) ■ 87% 87%
> » urban (7%) ■ 100% 101—

> (6°/o) • 92— 93—
> (5%) . 82% 83—

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

< » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 15.50 15.60
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

^âștigu sigură. 16
Persone solide din ori-ce clasă, cari voiescă a să 

ocupa cu vendarea hârtiiloru de Stătu și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformu Art. XXXI, din anulă 
1883, cu plata lorii în câșturi (rate) se angagiază ori 
și unde cu condițiunz firte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate sS pâte câștiga fără capitală și fără Fi
zicii cu ușurință fi. 100 pănă la fl. 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente suntă a să adresa: An die

Hauptstâdtische Wechselstuben-Gesellschaft

AOLBIL Se> Cie3 Budapesta

Pubicatiune.
Prelimina,rulu budgetului anualu pro 1887 alu ofi- 

cieloru administrative și pupilare din comitatulu Bra
șovului, în sensulu decisiunei aduse de comitetul!! per
manentă în adunarea sa de astădi, espunendu-se — 
conformu §*17 lit+ a) art. XXI+ din 1886 la vederea 
publicului, începând!! de astădî pote orî cine se-lti ve(Jă 
în decurs!! de 15 dile, în orele oficiale, la oficiulu ad
ministrativii alt! comitatului.

Brașovă, 27 Septemvre 1886. Euliîl Boli,
vice-comite și consiliarti reg.

Arnmtu.
La învățătorul!! de stată din comuna Cernatu, 

losifu (tyurka, se află de vendare — eventuală 
se pote și numai închiria — unu tauru de prăsilă 
de trei ani, care la esposiția de vite din anulă acesta din 
Brașovă fu distinsă între vitele din Ardealu cu I-lă premiu.

Nr. 10662/1886.

Pnblicatinne.
y

In urma înaltei aprobări se împarte în așa numitulă Nou (lângă 
Brașovă) o areă de 5 jugăre: în 19 parțele, și anume spre scopulu clă- 
direi locuințeloru de vară. Aceste parțele au ca să se vândă mai multă 
oferențiloru pe cale de lieitațiune publică și verbală.

Prețulă de strigare pentru fie-care parțelă, constătătdre din 400 
stengini cuadrați, este defiptu cu 200 fl. Fie-care mai multă oferente 
este obligată, ca, după înalta aprobare ală resultatului de lieitațiune, se 
depună îndată prețulă de cumpărare impunându-i-se totdeodată obliga- 
mentulu, ca în decursă de 3 ani, începândă cu diua aprobărei, să-și 
zidească locuința de vară pe parțela cumpărată.

Condițiunile de lieitațiune și planulă parțelărei se potă examina 
în drele oficidsă Ia oficiolatulu orășenescu economică. Aceste condițiuni 
și acestă plană se voră ceti respective ascerne afară de aceea în diua 
de lieitațiune.

Licitațiunea se va ținea Joi în 14 Octomvre a. C. înainte de 
prândă la 9 6re, în casa sfatului și fiă care cumpărătoră are să fiă pro- 
vădută cu ună vadiu de 10% din prețulu de strigare pentru fiă-care 
parcelă.

Brașovă, în 18 Septemvre 1886.

2—3 Magistratulu orășenescu.

ANCELARIA
ie

I e s s e s 
s s e s e e e

MITUL

în G-herla — Sz. Ujvâr — (Transilvania.)
DESCHIDE ABOHAOME PE ANULfl 1886 LA:

„Amicul!! Familiei/1 ț)iară beletristică și enciclopedică-literară cu ilustrațiuni. Va eși îu l-a și a 15-a di a lunei în numeri 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulu de abonamentu pe anulă întregă e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

„Preotul!! Românii.“ 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 ocasium, 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.

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostră. 
—= Colectanții primescîi gratis al ii patrulea exemplar îi. EE—

Totu acolo au apăru tu și se află de vândare:

e s e e e e
e s

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

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

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

Economia pentru scotele 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. Prețulă 10 cr.

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

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

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), 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 prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiunî a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă 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

te

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

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

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

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

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

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere, 
învederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura III. 30 cr. 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. Prețulă redusă (dela I fl. 20 cr.) la 60 cr.

. Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 c61e. Prețulă 60. cr.

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

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

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

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

Calendare pe anulă 1887. ?jAiniculu Poporului" cu 50 cr. „Noulu Calendar!! de casă," cu 30 cr. și 
„Calendarul!! Calicului" cu 36 cr. — adausă câte 5 cr. de portopostală.

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
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-lă recomanda cu tătă căldura.

Manuală de gramatica limbel române pentru sca
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
feșoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

Manualii de stupăritfi, 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 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 icâne frumăse. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolici și altă edițiune pentru greco-orien- 
talî. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visulu pră sântei vergure Maria, a Născătorei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumăse. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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Tipografia ALEXI, Brașovă.


