
KEDACȚICNEA ȘI ADMINISTRATIUNEĂ 1 
BRAȘOVC, piața mare Nr. 22.

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unfi anfi 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
Bomânla și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX.

SE PRENUMERA:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
0 seriă garmondfl 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Sorlsorl nefranoate nu ie prlmecou. — Hanuiorlpte nu «a retrfimltu.

214 Mercuri, 24 Septemvre (6 Octomvre.) 1886.

NOU ABONAMENTE
la

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

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

Pretultt Abonamentului:3
Pentru Austro-Ungaria :

pe trei luni 3 fl.
» Ș^se ,, 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru Itomilnia și străinalate:
pe trei luni 10 franci
„ șese „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațilorfi de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu număralu fâșiei sub care 
au primitâ diarulă.

Domnii ce se voru abona din nou s& binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arbta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovâ, 23 Septemvre 1886.
Mare vâlvă se face în pressa și în parla- 

mentulu din Țâra ungurăscă cu pretinsele simpatii 
pentru libertatea și independența popdreloră Orien
tului europenii.

Scimu, că declarațiunea ce a dat’o ministrul^ 
nostru de esterne prin graiulu d-lui Tisza, cumcă 
interesulu monarchiei pretinde ca statele balcanice 
să fiă libere și de sine stătătdre, a fostă salutată 
de politicii Maghiari cu aplause furtundse.

piarele maghiare oposiționale ceru dela gu
vernă, ca în cestiunea bulgară să producă și 
fapte nu numai vorbe. Astfelă credemă a fi și 
noi în dreptă să ceremă dela politicii Maghiari, 
cari se laudă prin foi și în parlamentă, că iau 
în apărare libertatea popăreloră din Orientulă 
europână, să ne arate fapte, căci de vorbe găle 
suntemu sătui!

Din nenorocire faptele celoră ce se dau a<Ș.I 
de apărătorii cei mai înfocațl ai principiului de 
libertate și de independență națională nu corăs- 
pundă de locă vorbeloră loră. Asupra omului 
nepreocupată trebue să facă chiar o impresiune 
cu totulă ciudată declamările, esclamațiunile bom
bastice și sbuciumările corifeiloră parlamentari 
maghiari pentru libertate și pentru recunăscerea 
și garantarea individualității naționale relativă la 
popărele din Balcani.

Trebue să ni se pară strania acăsta miș
care dintre Unguri în favorulă principiului de 
libertate, dăcă ne aducemă aminte, că înainte cu 
câteva luni, când se desbăteau budgetele, aceiași 
Unguri strigau în gura mare în dietă, că ei 
nicidecum nu potă să recundscă popăreloră din 
Ungaria dreptulă de desvoltare individuală na
țională.

Domnii Apponyi, Szilagyi și Iranyi, cari 
se arată adi atâtu de încântați pentru idea des- 
voltării individualității naționale a popdreloră 
din Balcani, ne asigurau astă primăvară, că în 
statulă ungară numai ună poporă maghiară și o 
cultură maghiară pdte să esiste.

Cum se potrivesce entusiasmulă pentru li
bertatea și independența națională a Bulgariloră 
cu principiele ce le profesăză și cu politica ce o 
urmărescă corifeii politici maghiari față cu po- 
pdrele nemaghiare din statulă ungară ?

Numai ună omă mărginită la minte nu va 
observa marea deosebire dintre principiele espu- 
se de cătră ministrulă-președinte Tisza în decla
rațiunea sa dela 30 Septemvre a. c. cu privire 
la politica esteridră și între principiele ce le-a 
desvoltată în declarațiunea sa fulminantă din Fe- 
bruariu a. c. relativă la politica interidră.

D-lă Tisza a pretinsă față cu naționalită
țile din statulă ungară, că poporală' maghiară 
care a formată acestă stată, trebue să-i întipă- 
rdscă caracterulă său specifică maghiară. Intre- 
bămă acumă, trecândă la grava cestiune pen- 
dentă din afară, că dre nu Rusia a formată sta
tulă bulgară purtândă ună mare răsboiu și jer- 
findă o sută de mii de dmeni și vre-o două mi
liarde de rable? Și cu tdte acestea guvernulă 
din Petersburgă nu merge adi așa departe de a 
pretinde, ca să întipărdscă Bulgariei caracterulă 
rusescă și să-o jfericdscă cu cultura rusdscă, ci 
voiesce numai să-o țină într’o atărnare politică, 
ca o secundo-genitură a ei, precum a ținut’o 
Turcia pănă acuma.

Domnii Tisza, Apponyi, Szilagyi și Iranyi 
găsescu însă, că este amenințată prin politica ru- 
sdscă desvoltarea națională de sine stătătdre a 
poporului bulgară, și aedsta și noi o găsimă. 
Suntemă de acordă, că orice poporă are drep
tulă de a’și cultiva liberă individualitatea sa și 
că nu esistă putere destulă de mare, care să’lă 
pdtă face să se lapede de acestă dreptă.

Ddr ddcă aceste suntă principiele ce trebue 
să le profesămă față cu popdrele din peninsula 
balcanică, cum stămu atunci cu libertatea de des
voltare a popdreloră din statulă ungară ?

P6te să se (^.ică, că Bulgariloră li se cuvine 
a se constitui într’ună stată independentă de alte 
state mari din vecinătate, cine va pută cjice însă, 
că poporului română din statulă ungară, care 
e mai numărosă ca celă bulgară, nu i se cu
vine celă puțină a-și pută desvolta liberă indi
vidualitatea sa națională între marginele acestui 
stată, pe care îlă formăză împreună cu Maghiarii 
și cu celelalte popăre ?

Este în genere recunoscută, că politica es- 
teriără a unui stată trebue să mărgă mână în 
mână cu politica lui interiără, ca să pătă avă 
succesulă dorită.

Să urmăză 6re la noi calea acăsta ?
Noi credemă că nu, și în acăstă credință ne 

întăresce și mărturisirea ce-o face deputatulă Mau- 
rițiu Iokai într’o scrisăre adresată alegătoriloră 
săi, în care, vorbindă de periculele din afară ce 
se apropiă cu iuțălă, <Ș.ice:

„Dăcă voimă să fimă în stare a ne lupta 
cu succesă contra acestora pericule trebue sb fa- 
ccmti mai întâiu pace la noi acasă. Trebue să în
ceteze certele dintre clase, confesiuni și naționa
lități. “

Cu alte cuvinte trebue să se restabilăscă echi- 
librulă între politica interiără și esteriără, ca să 
putemu înfrunta periculele din afară, cu speranță 
de isbendâ.

Pressa și r6spunsulu d-lui Tisza.
„Politische Nachrichten" consimte cu declarările 

d-lui Tisza.
„Kreuzzeitung“ e fărte satisfăcută. Din declara- 

țiunile d-lui Tisza se păte conchide, că icăna ce a fă- 
cut’o despre politica austro-ungară este totodată o icănă 
a nisuințeloră comune ce urmărescă Austro-Ungaria și 
Germania.

„Matin“ d'ce, că discursulă d-lui Tisza e de o 
claritate, ce nu lasă nici o nesiguranță asupra atitudinii 
eventuale a Austriei în cestiunea bulgară. Elă arată 
tendința, ce o are Ungaria, ca și Italia, de a se des
părți de alianța celoră trei împărați. Cu tăte astea de
clarația vine târejiu. Dăcă prințulă Alexandru ar fi cu
noscută la timpă atitudinea Ungariei, atunci păte că ar 
fi fostă mai puțină dispusă a ceda Rușiloră.

„ Vossische Zeitung" și .Gazeta liberală< suntă sa
tisfăcute, că Tisza a respinsă hotărîtă o intervenire ar
mată a vre unei puteri și protectoratulă rusă în Bul
garia.

piarele apreciază în modă defavorabilă discursulă 
d-lui Tisza, mai cu semă pasagiulă privitoră la indepen
dența Balcanilor și la cestiunea protectoratului.

Noivoje Wremja vede în acesta intențiunea Austrie- 
de a’și atașa pe suveranii acestoră state și de a susțină 
adăpostindu-se la spatele loră, o luptă fără periculă con
tra pretențiuniloră drepte și moderate ale Rusiei.

— Este interesantă o depeșă din Petersburgă, că 
acolo se crede că dăcă Austria si Anglia se voră opu
ne ocupării ruse, Germania va trece în partea Austriei 
în momentulă decisivă.

— Discursulă d-lui Tisza, a făcută în Sofia mare 
impresiă, mai alesă pasagiulă despre independența popâ- 
rele balcanice, pecumă și acela că Austria nu păte per
mite ună protectorată său o ocupare militară. Bulgarii 
vădă într’acestea primulă semnă, că în tendițele loră de 
independență nu suntă părăsiți de tdte puterile. Consi- 
liulă bulgară de miniștri a discutată discursulă d-lui 
lisza. In provinciă domnesce o iritațiă mare contra ce- 
reriloră ruse, mai alesă în cercurile oficeriloră.

— Censura rusăscă a mai arătată odată ce păte, 
ea a declarată de pericuUsă statului o parte din discur
sulă d-lui Tisza. Ună corespondentă din Budapesta a 
transmisă prin telegrafă unei foi ruse textulă discursu
lui d-lui lisza. Același corespondentă a primită apoi 
din Petersburgă o telegramă oficială, că în depeșa s’a 
s’au ștersă 29 cuvinte conformă art. VII ală convenției 
telegrafice. Nu se scie care suntă cele 29 cuvinte că
zute victima „consciinții patriotice*  a censurei ruse, 
căci s’ar putea înțelege păte intențiunile politicei guver
nului rusă. Păte este următorulă pasagiu cu 29 cu
vinte: >A sprijini desvoltarea autonomă a aceloră state 
și a împedeca ună protectorată ce nu s’a prevăzută 
în tractate său stabilirea unei influințe permanente a 
unei singure puteri streine*.

Rusia și Bulgaria.
(Raportă telegr. ală Ag. Havas).

Sofia, 2 Octomvre. Eri, la ărele șăse, o deputațlune 
din consiliulă de miniștri compusă din d-nii Nacevicl, 
Stoiloff, Gueșoff, Radoslavoff, și colonelulă Nicolaeff s’a 
dusă la generalulă Kaulbars și ’i spuse mai întâiu că 
guvernulă a renunțată la orice ideă de a realege pe prin
țulă Alexandru. Miniștrii s’au esprimată în astă privință 
într’ună modă fărte formală. Apoi comunicară genera
lului resoluțiunea loră în privința neputinței de a amâna 
alegerile. Generalulă răspunse că mergă contra voinței 
Țarului, că punctele fixate de Rusia suntă cu totulă ho- 
tărîte, că Impăratulă nu va reveni asupra aceleia ce era 
însărcinată a comunica Bulgariloră generalulă Kaulbars; 
der că elă va arăta d-lui de Giers modulă loră de a 
vedea.

La întrevederea de aseră dintre miniștri și genera
lulă Kaulbars s’au produsă ărecari reticențe în privința 
punerei în libertate a oficeriloră. Miniștrii bulgari ar lăsa 
Regenței răspunderea liberărei ărecăroră oficerl sub cau
țiune. Contra celorlalți s’ar pronunța pedepse discipli
nare, în fine ei ar sta sub lovitura judecății. Miniștrii 
au rugată cu insistență pe generalulă Kaulbars să su
pună împăratului resoluțiunile consiliului; dăr generalulă 
a răspunsă, că e sigurii că Țarulu nu'și va schimba ho- 
tărîrile. Mâne se va remite generalului Kaulbars o notă 
scrisă, care relatăză intențiunile guvernului bulgară.

Miniștrii suntă de acordă asupra cestiunei oficeri- 
loră. Ministerulă insistă mereu ca alegerile să se facă 
în termenulă celă mai scurtă, basându-se mai cu sămă 
pe textulă legei electorale, care nu permite convocarea 
alegeriloră pentru o dată mai depărtată.

Sofia, 3 Octomvre — Consiliulă de miniștri după 
o lungă discuțiune s’a înțelesă asupra textului notei ce 
trebue remisă agentului Rusiei. Nota declară, că guver
nulă bulgară reportăndu-se la întrevederea ce a avută 
ieri cu generalulă Kaulbars, e cu totulă dispusă a urma 
sfaturile Rusiei dăr că nu păte face decâtă ceea ce-i 
permită legile țărei.

E interesantă să vă raporteză în astă privință câ- 
te-va din cuvintele schimbate în întrevederea de ieri re
lative la oficerl. Colonelulă Nicolaev tjise generalului 
Kaulbars, că numai puterea judeeătorăscă e competintă, 
der că guvernulă va lucra pentru liberarea unui 6re 
care numără de ofițeri peste câteva §ile, 6r ceilalți mai 
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târziu și sub cauțiune. Generalul0 Kaulbars răspunse 
atunci că gândulă Rusiei era că alegerile să nu se facă 
decâtă într’ună termenă mai depărtată, că e de trebu
ință să trăcă celă puțină 6 săptămâni între diua liberă- 
rei ofițeriloră și cj’ua alegeriloră și repetă că alegerile fă
cute într’odală mai apropiată ar fi nule în ori ce casă, 
căci Europa nu s’a înțelesă asupra candidațiloră și con
vocarea adunărei ar fi prin urmare nefolositâre.

Miniștrii făcândă atunci să se observe, că după 
Constituțiune alegerea prințului trebue să se facă o lună 
după vacanța tronului, generalulă Kaulbars respunse: E 
posibilă, dăr trebue să se țină sămă de împrejurările es- 
cepționale prin cari trece țera, și că neapărată lucrulă 
acesta nu să prevădu în momentulă in care se făcu 
Constituțiunea. Dealtmintrea nu trebue să uitați că a- 
lăturl cu Constituțiunea d-v6stră mai e și tratatulă dela 
Berlină, și că acesta regulăză transmisiunea dela o dom- 
niă la alta prin înțelegerea puteriloră semnatare. Acâstă 
conlucrare diplomatică cere o îutârcjiere mai mare de 
câtă acea indicată de Constituțiunea dv.«

Sofia, 3 Octomvre. — Generalulă Kaulbars a in
formată pe guvernulă bulgară, că textulă notei remise 
ieri nu era destulă de explicită și că doresce a primi 
astă-cjl ună respunsă definitivă în privința alegeriloră și 
a oficeriloră. Consiliulă de miniștri discută în acestă 
momentă ceea ce e de făcută. S’a ținută ună raeetingă 
acjl diminâță în care s’a propusă se se dea ună semnă 
de încredere regenței și să râge din nou pe generalulă 
Kaulbars să primâscă răspunsulă guvernului.

Sofia, 3 Octomvre. —• E probabilă că pe câtă 
timpă generalulă Kaulbars va rămânea la Sofia, elă va 
păstra o atitudine pasivă și expectativă. Bulgarii din 
parte-le voră aplica resoluțiunile cabinetului, după cari 
alegerile se voră face la 10 Octomvre (nu la 10 Noem ■ 
vre, cum s’a disă în telegrama nostră de erl din erore. 
R. »G‘) și după vre-o 15 dile întrunirea marei adunări. 
In sferile oficiale își dau bine sâma că adunarea nu va 
avea ună rolă efectivă de jucată pentru numirea prin
țului, fiindcă e probabilă, că puterile nu voră fi încă de 
acordă asupra alegerei unui candidată la epoca întru- 
nirei adunărei. In gândulă guvernului acestă întrunire 
va pune cela puțină capătă lăncedirei actuale care re- 
sultă din existența nesigură a regenței și dăcă adunarea 
nu are elementele cerute pentru alegerea prințului, ce 
va sci să confirme și să stabilescă în modă solidă pu
terea regenței, astfefă ca să aștepte în modă liniștită 
sfîrșitulă interegnului. La trebuință se va procede la 
nouă alegeri pentru o nouă adunare când, va veni mo
mentulă în care Europa ar hotărî în modă definitivă pe 
candidații săi. Eventualitatea periculului unei ocupațiuni 
rusescl nu turbură multă spiritele partisaniloră guver
nului, fiindcă aceștia credă, că Rusia va găsi cu greu o 
aderare în acăstă privință.

O broșură în contra armatei.
(Urmare și fine din numărulă trecută)

Autorulă broșurei laudă cavaleria austro-ungară, 
care e escelentă organisată, fiindcă a avută inspectori 
generali pricepători, pe Edelsheim-Gyulai și Pejacsevics, 
și a fostă cruțată de mania de reorganisare a contelui 
Bylandt, actualulă ministru comună de răsboiu. Artileria 
din contră, deși arma specială a lui Bylandt a fostă greu 
lovită de cele trei reforme esecutate în cursă de (Jece 
ani. Presupusulă oficeră activă afirmă, ce e dreptă, că 
artileria monarhiei nâstre are cele mai escelente tunuri 
de câmpă, dăr e neîndestulitoră instruită. Tăte armele 

speciale, precum și justiția militară suntă aspru criticate 
în broșură. Organisarea și instrucțiunea trenului este, 
după autoră, cu totulă neîndestulităre.

Cele următore ne'ntărescă în credința, ce amă es- 
primat’o în numărulă trecută, că autorulă e amică ală 
Maghiariloră, de nu cumva chiar Maghiară. Vorbindă 
despre landwehrulu austriacă și honvedimea ungară, pe 
cea dintâiu o descrie în colori negre: negligeată, rău do
tată, sâmână mai multă cu o gardă cetățenăscă, n’are 
organisare unitară nici statulă de pace. Din contra hon
vedimea ungară s’a desvoltată mereu și Ungaria păte fi 
mândră de ea, căci honvedimea nu stă îndărătulă celei 
mai bine instruite armate, cu totă gelosia și disgrația cu 
care ministrulă comună de răsboiu și o mare parte a ar
matei comune priveau acăstă tînără armată- Broșura 
laudă organisarea, instruirea și spiritulă patriotică ală 
honvecjimei. Răulă e însă, că dela domnirea lui Fehăr- 
vâry i s’a luată ministerului honve^imei orice inițiativă 
și a ajunsă a fi o filială a ministerului de răsboiu din 
Viena. Autorulă biciuesce aspru protecționismulă și ne- 
potismulă în honvecjime. In privința gldteloră e de pă
rere, că scopulă este întrebuințarea glotașiloră serviți ca 
reservă de întregire.

Broșura a făcută mare sensațiune în aceste mo
mente critice, când nu scimă ce furtuni polă deslănțui 
diua de mâne, și chiar foi ungurescl îșl esprimă părerea, 
că multă mai bine ar fi făcută autorulă, dăcă și-ar fi 
ținută lucrarea închisă în cutia mesei. Se așteptă ca 
administrațiunea de răsboiu se întâmpine aceste grave 
bănuell.

SOIRILE PILEI.
Erl, Luni, fundă onomastica Maiestății Sale monar

hului nostru, ună serviciu divină s’a oficiată în biserica 
catolică de aci, fundă de față representanții autorilăți- 
loră și corpulu oficerescă.

—x—
Se dice, că A. Sa arhiducele Rudolfu nu va merge 

în tămna acăsta la Gurghiu, din causă că fiindă timpulă 
rece, urșii s’au retrasă în munți ’

—x—
„N. P. JournaL învinovățesce pe d-lă Tisza, că a 

călcată regulamentulă camerei, deărece răspunsulă ce l’a 
dată la interpelările privitore la cestiunea bulgară nu l’a 
rostită, ci Va cetită, de frică ca să nu’i scape din gură 
vr’o vorbă aspră, ce ar pută avă grave urmări. Numita 
fbiă însă se mângăe cu aceea, că acestă abusă e celă 
mai mică între abusurile comise în cestiunea bulgară. — 
Nici nu putea face altceva d-lă Tisza, decâtă să’șl cetescă 
răspunsulă ce i l’a dictată intr’o conferință confidențială 
d-lă Kalnoky. Să mai învețe de-arostulă acum la bă
trânețe e greu I

—x—
D-lă Georgiu Barițiu, a petrecută peste 2 săptă

mâni în Pesta cercelândă esposițiunea istorică, archivulă 
și musăulă țării, colectândă date și documente intere
sante și trimițendu-le Academiei din București. Acum se 
află în Viena, unde s’a dusă totă în acea misiune.

—x—|
Ministrulu austriacă de instrucțiune, Dr. Gautscli, 

are intențiunea să reducă cifra ascultătorilor^ din Un
garia la Universitatea din Viena. Billroth tratâză într’o 
broșură acăstă cestiune, dicândă că ascultătorii streini 
întrecă în numără pe cei din Austria și propune — ceea 
ce nouă ni se pare că e chiar propunerea guvernului 
ungurescă — ca acesta să pună capătă acestui curentă 
centrifugală și «antinațională», dândă dreptulă de praxă 

numai aceloră diplomațî din Viena, cari au studiată celă 
puțină trei ani la o universitate ungurescă, âr guvernulă 
austriacă să admită la rigurăse numai pe cei cu testi
monii de maturitate din Austria. — O nouă încercare, 
d’a fabrica „patrioțl" în sensulă celoră dela regia mono
polului patriotismului,

—x—
Universitatea săsdscă ’șl-a începută ședințele Vi

neri în 1 Octomvre n. Fi^panulă provisoriu ală comita
tului Sibiiu, contele Andreiu Bethlen rorsli o vorbire, în 
care arătă că cunâsce valârea acestei instituțiunl, care 
e ună mijlocă pentru promovarea culturei în presentă și 
în viitoră. lj)ice mai departe, că va lucra cu deputății 
universității în cadrulă legei, însuflețiți fiindă toți de ună 
spirită luminată și patriotică, și va sprijini după putință 
nisuințele și dorințele legale pentru binele generală. 
Starea averei și activitatea universității e normală, averea 
e neatinsă, veniturile suntă depline și s’au întrebuințată 
amăsurată hotărîriloră, preliminarulă corăspunde cerin- 
țeloră situațiunei. Institutele de cultură susținute și spri
jinite de universitatea săsescă se află într’o stare îmbu- 
curătâre și corăspumjătdre, mai e nevoiă de unele mă
suri practice pentru promovarea efectului scdleloră agri
cole. Acăstă vorbire a mulțămită adunarea.

—x—
D-lă losifu Popă, jude suplentă la Curtea de apelă 

din Tergu-Mureșului, e numită jude ordinară.
—x—

Cașurile de coleră se împuținâză în Pesta. E spe
ranță că epidemia e în constantă decrescere.

—x—
Postulă de casieră la cassa de economii a orașului 

Brașovă, în loculă răposatului Gustavă Remenyik, adu
narea -generală l’a încredințată fostului comerciantă 
George Giesel.

—x—
„România liberă" dice, că la 17 Septemvre s’au 

ținută două discursuri științifice în Viena la congresuliî 
orientaliștiloră. Paulă Hunfalvy, după cum amă spusă, 
a vorbită despre formarea limbei rumune. Elă susținea, 
că limba română s’a răspândită dela Nordă spre Sudă, 
său dela Sudă spre Nordă. Mommsen dice că origina 
limbei române trebue căutată în Transilvania; acăstă ipo
teză Hunfalvy însă n’o admite, pentru că este jdeja des- 
mintită prin unele fapte istorice «prea bine cunoscute.“ 
După elă originea limbei române trebue căutată numai 
și numai în Balcani (Rumelia.)

Două cașuri reproduce «Ellenzek» pentru a arăta 
destoinicia inspectoriloru de șcăle: prin unulă spune că 
din inspectoră școlară s’a făcută dascălă, prin altuia, 
că s’a făcută esecutoră. «A se face ună inspectoră de 
scăle dascălă, nu e mirare — cj'ce ^ia clușiană — dăr 
a se face esecutoră, acesta trebue s’o privimă ca ună 
lucru fărte naturală, considerândă modulă cum fârte 
adeseori se denumescă acești inspectori sub guvernulă 
nostru".

—x—
La universitatea din Qlușiu s’au înscrisă în se- 

mestrulă ântâiu ală anului școlară 1886/7: 217 școlari 
ordinari, 17 estraordinarl la dreptă ; 120 ordinari. 4 eslra- 
ordinari Ia medicină; 50 ordinari, 3 estraordinarl la fi- 
losofiă; 22 ordinari, 1 estraordinară la științele naturale; 
37 la farmaciă; cu totulă 474 ascultători.

—x—
In Mediașă s’a împușcată în clasă școlarulă Fri- 

derică Draser din elasa 8 gimnasială.
—x—

FOILETONU.

Moții și Istrienii
de Teofllft Frâncu.

I.
Introducere

Acum ună ană cetindă instructiva dare de sâmă a 
d-lui Al. Xenopolă, profesoră de Istoria Româniloră la 
universitatea din Iași, asupra „Godicelui Voronețianuu‘ 
în care d-sa amintea și „Texturile Măhăcene“, numai 
decâtă ml-am formată firma convingere că graiulă Mo- 
țiloră e aprâpe același ca și ală Istrieniloră, în ceea ce 
privesce rotacismulă, sâu prefacerea lui n între douâ 
vocale în r.

Pentru a mă întări și mai multă în acâsta a 
mea convingere mi am procurată în urmă distinsa lu
crare „Cuvinte din Bătrâni" a savantului și autorisatu- 
lui nostru filologă și istorică d. Hașdău, și la pag. 12 
în »Texturile Măhăcene" am cetită următârele rânduri, 
cari mi s’au tipărită adâncă în inimă și cari m’au fă
cută ca să întreprindă acăsta a mea neînsemnată lu
crare.

Stă ce (jice d. Hașdău:
«Ei bine, în „Texturile Măhăcene» ale lui popa 

Grigorie dintre 1580—1619 transițiunea lui n între două 

vocale în r este în tocmai ca la Istriano Români; de e- 
semplu:

lună=istr. lura 
bine=istr. bire 
unul=istr. urul. 
cine=istr. cire 
6m'enii=istr. omiri.

•Răposat.ulă Ionă Maiorescu, în importanta sa es- 
cursiune la Istriano-Români, observa: „deasa schimbare 
a lui n în r ca Moții în Ardeală, ca Moldovenii etc., âr 
într’ună altă locă: «Mutarea lui n în r nu era pentru 
mine nimică nou, sciindă marea aplecare a braviloră 
noștri Mocani sâu Moți de a usa acestă permutare care 
e usafă și în Moldova, deși nu așa de desu.

«Măhăcenii dâră din secolulă XVI erau nisce «Moți" 
sâu „Mocani" în tdtă puterea cuvântului. Cum însă de 
nu mai vorbescă ei astădl totă așa?

«Ceva mai multă. Maiorescu esagerase de totă 
„aplicarea braviloră noștri Mocani sâu Moți de a muta 
pe n în r. Nicăiri in Transilvania, deși se 4’ce pe alo
curi în munți iremă siu dumirecă, totuși ceva ca lură 
nu se mai pomenește și cu atâtă mai puțină veți afla 
undeva o proposițiune întregă ca cea din «Legenda lui 
Avramă» a lui popa Grigorie: „ce-ii va pore irainte 
marăncă—ce-\î va pune înainte mănâncă.»

Din acăstă espunere a d-lui Hașdău am încheiată

că d-sa se îndoiește de adevărulă afirmată de răposa- 
țulă I6nă Maiorescu și că Măhăcenii, la aședarea loră 
în acelă sată, au adusă cu ei de aiurea acea particu
laritate.... de unde?.... Nu se știe!.... Probabilă din
Istria ?

Ca unulă care sunt din munții apuseni și care în 
copilăria mea auijiamă pe totă 4>ua acestă rotacismă 
în graiulă poporului munteană, am crezută a face ună 
serviciu Româniloră, decă împreună cu alțl amici din 
munți vomă aduna pe câtă puterile ne voră permite 
acele particularități, cari voră putea contribui forte 
multă la lămurirea acestei cestiunl de o mare însemnă
tate pentru literatura și istoria năstră.

însuflețită de acăstă ideiă, m’am adresată anulă 
trecută amicului și compatriotului meu Gerasim Candrea, 
advocată în Câmpeni, Capitala Moțiloră, și 1’arn rugată 
că, pe câtă ne ârtă slabele năstre mijloce, să adunămă 
la fața locului din gura poporului cuvintele în care n se 
transmută în r și să înfățișămă ca modelă unele parti
cularități cari se ivescă în graiulă Moțiloră.

Mai pe urmă, să adunămă și numirile românești 
ale munțiloră, dealuriloră, văiloră, păraeloră și mine- 
loră; numiri, cari s’au schimonosită și să mai schimo- 
nosescă încă și astădl de eătră acei învățațl străini de 
sâma d-lui Hunfalvy, cari facă Toponimiă și Oharte to
pografice cu privire la ținuturile românești, fără să cu- 
nâscă câtuși de puțină limba română,
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In Dobrițină s’a întâmplată o nenorocire. O căruță 
cu 4 persâne ce trecea la gară peste calea ferată fu sfă
râmată de locomotivă, căruțașulă sdrobită, 2 bărbați 
greu răniți, âr soția unuia din aceștia, care sărise la 
timpii din căruță, scăpă cu câteva sdrelituri.

—x—
Prințesa de Hohenzollern, mama regelui României, 

va merge iarna asta în România, Z'ce ,1’Independance 
roumaine."

—x—
Cetimă în «România liberă:» »D. Fraytag. dupăce 

a depusă ună raportă, a părăsită țâra. Purtarea sa ar 
fi produsă o legitimă mâhnire în toți acei cari se așteptau 
la vre-o lucrare însemnată."

—x—
Astă seră se va juca la teatrulă germană ,Der 

Pfarrer von Kirchfeld«, de Anzengruber. Trupa d-lui 
Dorn este peste totă bine alcătuită și a produsă o forte 
bună impresiune publicului.

Chiheriulă inferiorii, 23 Septemvre 1886.

Onorată redacțiune! piua de 6 Septemvre a. c. a 
fostă diua ficsată pentru licitarea munțiloră și a pășu- 
niloră din teritoriulă Gurghiului de pe domeninlă erarială 
ală Alteței Sale principelui de corână, la carea acuma a 
doua 6ră am putută lua parte, și adecă:

1 înainte de amâdî: Copriana, cu ună ofertă și 
2 licitanți; dela 300 fl., prețuit! strigărei s’a urcată la 
302 ; ne dândă nimenea mai multă ca Bloșiu Ioană lui 
Vasilie din Orșova, protocolulă după subscriere s’a în 
cheiată.

2. Brădttelă, cu 2 oferte, unulă conținândă 332 fl. 
v. a., ală doilea cu 380 fl., licitanți: Gliga Gavrilă din 
bănesc!, Farkas Ioană a lui Irimie, preotulă Alecsandru 
Târnăveană, Bloșiu foan a lui Vasile; neputându-se urca 
prețulă strigărei decâtă pănă la 350 fl., a învinsă ofer- 
tulă lui Truța lonă din Beica română și consortele său 
Danciu Constantină din Nadoșia română.

3. Siglele, prețulă strigărei 162 fl. v. a., licitanți: 
Orban Ferentz din Dosu, Bloșiu Ioană a Vas., ne dândă 
nimenea mai multă ca Ferentz cu 181 fl. v. a., proto
colulă s’a încheiată și subscrisă.

4. Saca, numită și Orathia, cu 2 oferte, prețulă stri
gărei 99 fl. v. a., licitanți: Dârloman Ioană din Cașva, 
Boariu Constantină, totă de acolo, Bogdană Gavrilă a Lu
pului din Săcădată, Kacso Iânâs din Marcod (fostă aren- 
datoră în anii trecuți). Ilie Petrea din Idicelă, Po'pă Mi- 
chailă din Cașva, Bogdană lonă judele din Chihenu su- 
periură, Teodorană Zaharia, Mate Ioană din Chiheriu in
ferioră, Incze Irimiă totă de acolo, Czabra Iânos din 
Adriană, Orban Ferentz din Dosu. Ne dândă nimenea 
mai multă decâtă Mate Ioană din Chiheriulă inferioră cu 
295 fl. v. a., protocolulă după subscriere s’a încheiată.

5. După amâcjî: Fratilesa fără nici ună ofertă, în 
anii cei cinci espirațl a fostă a comunei nâstre Chihe
riulă inferioră cu poiana Găinâsa, cu ună preță de 37 fl 
v. a., precum și în anii mai dinainte, dâră și 20—30 
ani, fără care comuna nâstră nu pâte să trăiescă; acum 
însă licitanți au fostă : Orban Ferentz, Gliga Gavrilă, In- 
cze Irimie, Harșianu Gavrilă, Popă George, toți trei din 
Chiheriu de josă, Dârlomană Ioană, Boariu Costantină, 
Popă Michailă, toți 3 din Cașva, Puiu Chirilă din Idicel, 
Czabra lonă din Adrianu, Simonă lanos din lobagy-Telke 
Todorană Zaharia; prețulă strigărei 37 fl. v. a. și ur- 
cându-se de cătră streini, amă repășită, nedândă ni
menea mai multă ca Czabra lanos cu 129 fl. v. a.

6. Pentru poiona Găinâsa, pentrucă fără cea de 
susă nu se potă pasce, s’au mai amestecată Poppă Mi
chailă, Boariu Costantină, Mihuță Ioană, și ne dândă ni
menea mai multă ca Czabra lanos cu 32 fl., protocolulă 
după subscriere s’a încheiată — și așa din suma de 
37 fl. v. a, cu cari amă ținută poenile acestea două, 
s’a urcată prin streini la suma mare de 161. fl. Apoi 
mai trăiesce!!

7. Tătarca, fără ofertă, licitanți: Orban Ferentz, 
Bloșiu Ioană din Orșiova, Boariu Constantină, Dârloman 

Toană, Popă Michailă, acest! trei din Cașva; ne dândă 
din aceștia nimenea ca Bloșiu Ioană Iui Vasiliu din Or
șova 162 fl. v. a. protocolulă după subscriere ’s’a în
cheiată.

8. Copașiu, fără ofertă; prețulă strigărei 164 fl. 
iicitanții Bloșiu Ioană 1. Vas., Rakotza Ștefană, Harșiană 
Gavrilă, Incze Irimie, Simon lanos, Grama Ioană nota- 
rulă cercului ȘierbenI, din aceștia ne dândă verbală ni
menea ca Simon Ianoș cu 350 fl, v. a., protocolulă s’a 
subscrisă etc.

9. Denișiulă 3 oferte, prețulă strigărei 217 fl. v.a. 
licitanți: notarulă Ioană Grama, Harșiană Gavrilă, Gliga 
Gavrilă, Simon lanos, Truța lonă, țțSoltană Ioană; ne 
dândă nimenea mai multă ca notarulă Grama cu 370, 
oferlulă sâu cu atâta a fostă invingâtoră.

Zîmbroiiilăj Săcădatulă, dâr ne mai interesândune 
nu am luată notițâ și despre acestea.

Pre 7 Septemvre a rămasă să se liciteze Cris- 
tigiu, ținută de Bârsani în anii trecuți, cari erau fârte în- 
grijați pentru urcarea peste măsură a munțiloră vânduțl 
din Qiua aceea spunendu-mi : că acum nu mai putemă 
nici cum să mai trăi mă!

După acesta: Buntsa și Betrânesa în urmă, 
la cari n’am putută lua parte, fiindcă eramă fârte ocu
pată cu lucrurile economice.

Ne amă reîntorsă apucându-ne nâptea, eramă triști 
de sortea și viitorulă nostru, dintre toți nu m’a pusă 
în uimire ca Truța lanos din Beica rom. și consortele 
Danciu Constantină din Nădașia rom., pentru că făcen- 
du-i atențl a nu se amesteca și a răpi din mâna săte- 
niloră mei, și a altora, dreptulă celă mai scumpă de 
pășunată unde de dbcl de ani și-au ținută vitele moșii 
părinții și noi, după dechiarațiiinea nepotului Nechita, 
cu numele Bloșiu Nechita a Vasilie — că de patru Zeci 
de ani de când ținemă noi muntele Brădetelului nimenea 
nu a avută așa inimă să ne strice pănă acum 1! Mai 
încolo la observarea mea pentru amesteculă loră orbescă 
,mi-au reflectată că dâcă s’ar putâ că Chiherenii să nu 
pdtă lua chiar nici ună munte." Nu’șl aducă aminte, 
că ambi suntă din părinți miserl, cari au avută sârtea 
cea mai amară; der ei fiindă ridicați prin sudorea și 
acuisițiulă altora n’ar mai vrea ca și alții să trăiâscă!! 
Bine ^lice proverbulă românescă: pe cine nu-lă lași să 
moră, nu te lasă să trăescl.

0 comună fără venite, ca cum e și a mea, își țâra 
vieța cu puținele vile ce le mai ținea peste vâră în 
munții erariaii, și acum pre viitoră ne mai putândă intra 
nici acolo de unii și alții, cari dispună 'de capitale, vomă 
fi siliți a ne părăsi țâra în care au murită mai fericiți 
părinții și străbunii noștrii. Ore Alteța Sa principele nu 
ar putâ, la rugămintea nâstră, ameliora posițiunea în care 
suntemă aruncați?*)

*) Noi credemă că da, numai s£ nu lăsațl lucrulti baltă.—R

Intre altele uitasemă să amintescă, că licitațiunea 
s’a ținută sub presidiulă d-lui Silvicultoră cl. I Vagner, 
care în totă modulă putinciosă, câtă numai s’a putută 
aștepta, i-au făcută atenți pentru urcarea prețului ace
lora, spunându-le și aceea, că a trecută ce-a fostă, ca 
fiăcare cumpărătoră să folosâscă și pască muntele cu 
poiana în întregă teritoriulă cumpărată, ci numai și nu
mai în pădure atâtea orgii ori jugăre pănă la Ciopașiu, 
mai înăuntru însă voră fi aspru după lege pedepsiți, și 
altele, încâtă d-lă Vagner merită tâtă lauda, purtându-se 
față și de noi cu cea mai frumâsă tactică ca ună ade
vărată amploiată.

Am voită, onorabilă redacțiune, prin acestea șire 
a informa despre sârtea nâstră de sub munte pre on. 
publică cetitoră, că nu cu multă, ba potă (jice chiară 
intru nimica nu e mai fericită, ba în unele pâte mai 
greu de suferită; der se dice că celă ce rabdă pănă în 
fine se va mântui, eu Z>că însă că pănă la cjiua de pre 
urmă a înviărei nu pote să ni se schimbe sârtea înspre 
mai bune, dupăce vedemă că din di în di totă mai greu 
putemă suferi lipsele, greutățile și inpositele. Numai Dum
nezeu ne-a mai binecuvântată în ăstă ană cu ună timpă 
fârte părtinitoră după ploile îndelungate din vâră, așa 
că grâulă, ovăsulă, cucuruzulă, fenulă, otava s’au putută 
tote destulă coce și desvolta. AdI plouă fârte frumos, chiar 
așteptam acâsta ca să putemă sămena pre a. viitor. Acum 
nu mai avemă pre câmp decâtă cucuruzulă, în săptă

mâna acâsta ne vomă apuca și de culesulă aceluia. 
Mere și prune suntă multe și eftine, â 20, 25, 30,35 cr 
litra. Struguri mai puțini, de altcum nu de pre la noi 
se cară buțile cu vinii, căci alta e patria lui.

Ieremia Popă de Harșiană,
parochîî românii gr. cat. alu Chinerului inferiorii.

Convocare.
Despărțământulă ală II-lea (comitatul!! Făgărașului) 

ală «Associațiunei Transilvane*  pentru literatura ro
mână și cultura poporului românii va ținâ Duminecă în 
17 Octomvre 1886 st. n. la 10 Ore a. m. începândă în 
comuna Sâmbăta superiâră apusenă, ședința sa generală 
ordinară, la care avemă onâre a invita pe toți p. t. ono- 
rațiorii români din comitată și împrejurime, și apelând!! 
ia viulă interesă ce-lă pretinde dela fiă-care causa cul
turală a poporului nostru, dela care nimănui nu-i este 
ertată a să subtrage, și pe care credemă că fiă-care bine 
o înțelege, ’i rugămă pe toți pentru o participare câtă 
mai numărâsă.

Din ședința comitetului despărțământului ală II-lea 
ală «Associațiunei Transilvane» pentru literatura română 
și cultura poporului română, ținută în Făgărașă la 30 
Septemvre 1886 st. n.

Alesandru Micu Ioană Turcu
directorii. secretarii.

Ultime sciri.
Madridu, 2 Octomvre. Generalulă Vila- 

campa și locotenentulă Serrano, precum și 5 sub- 
oficerl insurgenți, au fostă condamnați la mdrte.

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

SOFIA, 5 Octomvre. — Hotărîrea genera
lului Kaulbars d’a călători prin Bulgaria, ca să se 
convingă despre disposițiunea poporațiunei a pro
dusă o surprindere generală, ddr mai cu sdmă a sur
prinsă cercurile diplomatice. Kaulbars a comuni
cată acăstâ hotărîre și meetingului poporului de 
alaltăeri, care i-a pregătită o primire fârte rece. 
Gruvernulă bulgară insistă pe lângă terminulă 
alegerilor^ și pedepsirea oficeriloru rebeli. Kaul
bars, înainte de a pleca, va comunica încă odată 
guvernului bulgară, că Rusia consideră ca nule 
și nevalabile alegerile viitore și tote hotărîrile Sobra- 
niei din Tîrnova.

FIUME, 5 Octomvre. — Colera a încetată 
totală.

SEGrHEDINtJ, 5 Octomvre. — S’a consta
tată ivirea colerei. De eri au fostă 8 cașuri de 
bălă și 4 decese.

DIVERSE.
Impâratulu Vilhelm și țăranca. — „Figaro» din 

Parisă istorisesce: In timpulă ultimeloră manevre din 
Alsația-Lotaringia, împăratului îi fu presentată o femeeă 
bătrână. »De câți ani ești? o întrebă împăratulă. — 
„De 102 ani. Și câtă de bătrână ești d-ta?* — „Eu,*  
răspunse monarchulă, »sunt de 90 de ani?" „Și încă 
totă soldată ?“

Invenția nouă de a păstra florile tăiate. — Pune 
în paharulă cu apă în care ai așezată florile tăiate ună 
vârfă de brigeagă de Hypermanganat de potasă, și ele 
se voră ținâ multă timpă fragede; căci acâstă sare are 
calitatea de a nu lăsa să se strice nici apa nici cotorulă 
floriloră, și apoi costă mai nimică.

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

După mai muite scrisori urmate între mine și d. 
Candea și adesea întârziate din pricina posteloră ungare, 
cari au obiceiu să le desfacă și să le censureze, d-sa 
ml-a împlinită rugarea și mi-a trimisă malerialulă adu
nată însoțită de următârea scrisâre:

Câmpeni, 9/22 Septemvre 1886. 
Multă iubite amice!

Abia numai acum îmi potă împlini promisiunea 
dată cu privire la adunarea cuvinteloră în cari n se stră 
mută în r.

Dâr nici acesta lucru nu l’am împlinită eu, ci vă- 
rulă meu Ghiță Candrea. Totă materialulă este adu
nată în fața locului și ți-lă presenteză ca ună materială 
brută. Credă că veți avâ cine să-lă prelucreze.

Ca să cunosc! mai de aprâpe pe vărulă meu, apoi 
dânsulă e gimnasistă-maturisanlă (bacalaureată) și ab*  
solventă ală facultății de teologiă. De presentă se ocupă 
cu dăscălia, abia pâte trăi.

VeZ! bine salariulă lui e numai de 300 florini pe 
ană (adecă cam 50 lei pe lună.)

E ună băiată fârte modestă și diligentă, ar dori să 
studieze literile, dâr neavândă mijlâce nu pâte.

Ală tău iubitoră frate și amică. 
Gerasimă Candrea.

Cu mare bucuriă am primită materialulă adunată 
de destoiniculă învățătoră rurală Ghiță Candrea, din 
care cu admirațiune am constatată că d-sa nepregetândă 
a-șl consacra causei române timpulă și munca, fără nici 

o remunerațiune, a compusă ună vocabulară alfabetică 
din cuvintele în cari n se schimbă în r în graiulă mun- 
teniloră.

Comparând acum cuvintele citate pe pagina 12 
în «Textele Măhăcene» cu cuvintele analoge cuprinse 
în „Vocabularulă» d-lui Candrea, m’am convinsă că în 
aceleași cuvinte e același rotacismă la Moți ca și Is- 
triano-Românî; de esemplu :

lună=istr. lură=moțl lură 
bine=istr. bire=moți bire 
cine=istr. cire=moți cire 
âmenl=istr. omiri=moțl omeri.

E evidentă dâr că lura se pomenește și la Moți și 
dâcă vomă mai adăoga că ei asemenea esprimă ca și 
Istrianii cuvintele: pure în locă de pune, îrainte în locă 
de înainte, și mărâncă în locă de mănâncă, atunci „pro- 
posițiunea întrâgă din «Legenda lui Avramă» a lui popa 
Grigorie; „ce-ți va pure îrainte mărâncă* 1 o putemă află 
și astăZI în graiulă munteniloră din Ardeală,

Măhaciulă, după cum se pâte vedea și din Charta 
geografică a statului majoră imperială din Viena, se află 
dela Aiudă în susă pe mâna stângă, în direcțiunea mun
țiloră apuseni, spre Bedeleu, Trăscău, Buru etc., astfelă 
că elă cu dreptă cuvântă aparține regiunei aeeloră munți.

Prin urmare, sâu că în vremea lui popa Grigorie 

locuitorii acelui sată vorbeau și ei ca și vecinii loră mun
teni; ori popa Grigorie fiindă pâte de felulă Iui Moță a 
păstrată în tâtă puterea cuvântului rotacismulă din gra
iulă Moțiloră și a scrisă cum a vorbită ?

Munții apuseni suntă fârte întinși și suntă locuiți 
aprâpe numai de Români.

împărțirea administrativă a Transilvaniei însă a 
fostă în tâte timpurile astfelă făcută, încâtă elementulă 
de altă limbă, aflătoră în minoritate în acea țâră, să 
pâtă stăpâni elementulă română, care se găsește intr’o 
majoritate precumpănitâre.

Cu chipulă acesta marea parte din locuitorii Mă- 
haciului, Ormenișului, Dumbrăului, etc. pănă la 1850 sâu 
1851 erau grănicerl-călărașl, slujindă în regimentulă nu
mită: Szâkler Hussaren (Szekely huszâr, călărașî-secui), 
âr ceilalți locuitori negrănicerl ai aeeloră sate, cari se 
numiau: provinciali, aparțineau jurisdicțiunei civile din 
Scaunulă Arieșului cu reședința autoritățiloră în Vințulă 
de susă.

De altminteri locuitorii aeeloră sate și în specială 
aceia din sătulă învecinată Highișă se mai numeau și 
Uleeri, căci se ocupau cu facerea și vinderea uleului de 
ină, cânepă și simburl de bostană.

(Va urma).



Nr. 214. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Ourauln la bursa de Vlona
din 3 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/o • • • 105 30 
Rentă de hârtiă 5% . . 94,25 
ImprumutuIQ căilord ferate

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

lorfi ferate de ost ti ung.
(1-ma emisiune) . . . 100,35

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.60 
Bonuri cu ci. de sortare 1C4.60 
B nuri rurale Banat-Ti-

zmști..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104,50

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

vinfi ung............................98.50
Imprumutulti cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 83.85 
Renta de arg. austr. . . 84 75
Renta de aură austr. . . 116 85 
Losurile din 1860 , . . 140 40
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 861 —
I Act. băncel de credită ung. 288.20 
Act. băncel de credită austr. 276.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.52 
Londra 10 Livres sterlinge 125.50

Bursa de (Suenresci.
Cota oficială dela 21 Septemvre st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . . 94— 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 97— 97i/a

» convert. (6°/0) • 88— 88ha
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7%) • • 104— 10P/a

* „ >j (3°/0) . 87V< 87V3
> » urban (7°/0) . . 100l/a 101—

» (6%) . • 92— 93—
’ ■» » (5°/o) • • 82Va 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

Cursulu pieței Brașovu
diD 4 Octomvre st. n. 1886

Bancnote românescl .... Cump. 8.49 Vând. 8.51
Argint românesc..................... » 8.45 A 8.55
Napoleon-d’orI......................... »• 9.88 > 9.92
Lire turcescl............................. » 11.20 > 11.25
Imperiali................................. » 10.20 > 10.26
Galbeni...................................... » 5.90 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50
Ruble RusescI......................... » 120.— > 122.—
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.
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MEE1ÂRIA NEGRUTIU.
în Gherla — Sz. IJjuâr — (Transilvania.)

DESCHIDE ABONAMENTE PE ANULU 1886 LA:
„AmiculU Familiei.“ ț)iaru beletristicii și enciclopedicil-Iiteraru cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a (Ji a lunei in numeri 

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

„PreotulU. Românii.“ piarubisericescu, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 2’/<—3Vi cdle; și va publica articuli din sfera 
tuturoră sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl., pentru Ramânia 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale

Abonauții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostră.
—EE Colectanții prim eseu gratis a 1 ii patrulea exemplar ii. EE—

Totu acolo au apărutu și se află de vândare:
Biblioteca „Săteanului Română.“ Cartea I. II., III., | Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro-1 plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
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Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

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

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

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

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 
țiunii, după Ernest 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 el de 
aură. Studiu archiologică, de Dionisiu 0. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulu 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. Acesta opă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
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 vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare euprin<)endă 341 pagine, țipară garmondu 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

„AmiculA Poporului" cu 50 cr.

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

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

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

IV. cuprindă materii fârte interesante și amusante. Pre- 
țulă la tăie patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

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

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

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

Apologiă. Discusiuni filologice și istorice maghiare 
privitâre la Români, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Siiași. 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 Siiași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura III. 30 cr. T<5te trei împreună costă 1 fl.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Bulicescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giate. 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 c61e. Prețulă 60. cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia 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 anulu 1887. „Ainiculti Poporului" cu 50 cr. „Noulu Calendarîi de casă" cu 30 cr. și 
„Calendarulu Calicului" cu 36 cr. — adausu câte 5 cr. de portopostald.

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

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

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

Visulu pră sântei vergure Maria, a Născătărei de 
Dumnezeu, urmată de mai multe rugăciuni frumdse. 
Cu mai multe icone frumăse. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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