
REDAOȚIENEA ȘI ABMINISTRAȚIXJMEA: 
BRAȘOVtJ, piața mare Nr. 22.

.GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe ună ană 12 fior., pe șăse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
Komânla șl străinătate:

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

SE PREHUMEBĂ:
Ia poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANULU XLIX. ANUHCIUBILE:
0 seriă garmondă 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Sorleori nefranoate nu te prlmoaau. — Hanusorlpte nu ie rotrămltfi.

M = 215a Joi, 25 Septemvre (7 Octomvre.)

ISTOV AEOST^MEISTTV
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1886 st. v., se va începe unft noii 

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

Prețnliî Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria ;

pe trei luni 3 fl, 
,, ș6se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru Kosnâniia și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

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

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

Administrațiunea.

Brașovu, 24 Septemvre 1886.
Revista de erl amu încheiat’o cu cuvintele 

ponderdse ale deputatului Iokai: „Dâcă voimu 
să fimti destoinici de luptă, t.rebue să facemu 
mai ântâiu pace la noi acasă. Să nu provocămii 
certe între classe, confesiuni și naționalități."

D-lu Iokai este, precum scimu, meinbru ală 
partidei guvernului. De aceea trebue ’creclemă, 
că, scriindu rândurile de mai susu, a țpcufru 
simplă întrebuințare de-o licență poetică, căci 
altfelu nu amu pută înțelege ca ună aderentă 
ală regimului tiszaistu să recunăscă trebuința 
de-a se face pace în țâră și de-a nu se provoca 
certe între locuitorii ei, când acestă regimu fără 
zizaniă și fără cârtă nici că mai păte esista.

In fața periculeloră din afară, ce amenință 
monarchia năstră și statulu ungaru în specială 
d-lu Iokai este de părere, că este de [lipsă ca 
popârele acestui stătu să trăiască în pace și bună 
înțelegere. Ar fi foștii de dorită ca vestitulu 
romanțieru ungură să fiă de față la adunarea 
generală a comitatului Ternavei mici, spre a se 
convjnge câtă de puțină împărtășescă regimulă 
actuală și organele lui din comitate vederile sale.

Negreșită că Iokai va fi aflată pănă acum 
din (țiare, că acâsta adunare a votată în 28 
Septemvre a. c. ună aruncă de dare de 2% a- 
supra poporațiunei întregului comitată, pentru a 
veni în ajutoră tendințeloră și scopului celă ur- 
măresce Kulturegyletulă din Clușiu.

Bine că și Iokai se numără între membrii 
fundatori ai acestei reuniuni, dâr, pe câtă scimă 
noi, elă s’a făcută membru de bună voiă. Or
ganele guvernului din comitatulă Ternavei mici 
însă voiescă în casulă de față a sili peste 60 
de mii de Români și Sași din acestă comitată 
să contribue pentru nisce tendințe și scopuri, cari 
nu numai că li suntă cu totulă străine, ci 
le consideră chiar periculăse naționalității loră.

Cum să se pâtă evita în fața unoră asemeni 
procederi zizaniile și certele dintre naționalități ?

Membrii representanței numitului comitată, 
cari au adusă liotărîrea de a se impune popora
țiunei dare pentru Kulturegylet, trebue să fiă 
nisce âmeni fărte ignoranți, dâcă nu sciu ceea 
ce scie d-lă Iokai și ceea ce se vorbesce adi în 
țâra întrâgă, că „se apropiă timpuri seriâse și 
critice", că „atmosfera politicei esteriâre preves- 
tesce o mare furtună în Orientă".

Dâcă nu ni-ar spune firulă telegrafică, că 
agenții rusesc! sunt peste măsură ocupați cu pu
nerea la rânduiâlă a Bulgariei, amă trebui să 
credemă, că ei agitâză în secretă în comitatulă 
Târnavei mici, ca să provâce zizaniă și cârtă în

tre naționalități, chiar în aceste momente critice 
și chiar prin organele guvernului ungurescă.

Și âre ce alta însemnâză votulă din vorbă 
ală adunârei județenesci din Dicio-Sân-Mărtină, 
dâcă nu învrăjbea naționalitățiloră ?

llltă ce di^BMocsary în prima sa broșură 
din anulă acesta cu privire la propunerea celoră 
din Sătmară, cari cei dintâi au cerută să se 
impună dare comitatensă în folosulă Kulturegy- 
leturiloră:

„Propunerea însemnâză, că în fiecare comi
tată Nemaghiarii să fiă desnaționftlisați cu banii 
loră proprii, ea însemnâză că noi Maghiarii nea- 
vândă destui bani, îi luămă de unde îi găsimă. 
Acâsta nu e nici cavalerescă, nici creștinescă, 
ci este o procedere păgânâscă și jidovâscă. Nu 
se pâte contesta nici cu cea mai grosolană so- 
fismă, că maghiarisarea se face numai în inte- 
resulă Maghiariloră, fiind-că pe altă cale nu se 
potă înmulți. A face Maghiari din Români cw 
bani români, precum vrea comitatulă Sătmarului 
este o procedere la ale cărei consecințe în ' in- 
fierbințâla loră patriotică de sigură nu s’au gân
dită mai adâncă. Este o procedere, care nu nu
mai e de natură sc deștepte îngrijiri și se întărite 
la rcsistență, ci se și provoce cea mai adencă amă
răciune^.

In comitatulă Ternavei mici locuescă 44 mii 
de Români și 16 mii Sași, âr Maghiari numai 
21 mii. Dela 60 de mii de Nemaghiari se pre
tinde ca să contribuâscă pentru cultura specifică 
maghiară a celoră. 21 de mii Maghiari. Este a- 
pesta mijloculă de a face pace aci acasă ? N’a- 
vemă noi destule dări pe capulă nostru, din care 
se împărtășescă totă numai Maghiarii, să mai 
contribuimă și pentru reuniunile loră private?

Par’ca Ungurii Kulturegyletiști ară trăi în 
China nu în mijloculă Ardâlului !

Să vedemă, ce va Țice d-lă Tisza la hotă- 
rîrea celoră din Dicio-Sân-Mărtină, pe care odată 
a respins’o „din cause formale". De-o va a- 
proba, atunci dovedită va fi, că elă stă în coni
vență cu aceia, cari voră să învrăjbâscă popâ- 
rele din acestă stată.

Ministrultt englezii Churchill și crisa 
bulgară.

In diua de 2 Octomvre, ministrulă engleză 
lordulă .Randolph Churchill ținu în Dartford o 
vorbire, din care reproducemă următârele părți:

Multă mai seridsă pâte decâtă tâte celelalte este 
situațiunea de față în Bulgaria. Speranțele n'âstre din 
tomna trecută, când Salisbury era ministru de esterne, 
că unirea bulgară va desvolta sub prințulă Alexandru o 
națiune fericită și independentă, a cărei putere crescendo 
ar pute în fine aduce resolvarea cestiunei orientale, suntă 
momentană în cea mai mare parte nimicite. Unei con- 
jurațiuni brutale și lașe i-a succesă să smulgă Bulgariei 
pe conducătorulă ei, înainte d’a fi consolidată. Astătjl se 
pare că libertatea Bulgariei, precum și a Serbiei și Ro
mâniei, este tare compromisă. Acâstă seriâsă cestiune 
deștâptă în Anglia mare atențiune. Afirmarea, că An
glia n’are nici ună interesă seriosă său materială în 
cestiunea acâsta, mi-se pare prea slabă. Simpatia An
gliei cu libertatea națiuniloră e vechiă și formdză tradi
ționala politică esternă a Angliei. Europa are a mul- 
țămi parte mare din libertatea sa națională silințeloră 
engleze, prin care au fostă mântuite și Germania și Ță
rile de josă de despotismulă lui Filipă de Spania și ală lui 
Ludovică XIV. Beaconsfield a mântuită în 1878 tinerele 
libertăți ale stateloră balcanice, care erau aprâpe se cadă 
din puțulu relei administrațium turcești în loculă auto
crației rusesti.1

Vorbirea d-lui Tisza în parlamentulă ungară ârată, 
că susținerea libertății și independenții principateloră du
nărene și a stateloră balcanice aparține cestiuniloră prin
cipale și de viâță ale politicei austro-ungare. Anglia pote 
deci privi cu satisfacțiune, că o putere, cea mai directă

și mai multă interesată, face începutulă în acâstă mare 
lucrare internațională.

Salisbury a cjisă în 1878 în Manchester, că sen
tinela austro-ungară stă pe culmi și politica tractatului 
din Berlină, care garantâză libertatea, va fi fără îndoială 
cu grije păzită. Orice modificări ne-ar permite în po
litica nostră esternă acestă faptă și întru câtă elă mic- 
șorâză și risieulu nostru isolată și autoresponsabilitatea 
nostră, pe aceea se pâte consta, că actualulă guvernă 
nu se va abate deodată și în modă violentă dela amin
titele principii ale politicei esterne. Suntă puteri europene, 
care caută seriosă și sinceră să evite răsboiulă, pe când 
altele nu suntă situate atâtu de norocosă și arată din 
timpu în timpă o tendință regretabilă și o procedere con- 
tențidsă, ba chiar agresivă.

E datoria guvernului engleză să pună totulă în 
mișcare, pentru ca să manțină cea mai bună și mai 
amicală înțelegere între tote statele străine și să dea 
totdâuna sfaturi amicale și împăciuitâre, spre a împuțina 
rivalitățile naționale și a resolva în modă paclnică greu
tățile internaționale. Ivindu-se înse împrejurări, a că- 
roră natură periciMsă ne-ar sili s& alegemă, atunci fără 
îndoială se voră împărtăși de simpatia și de sprijinulă 
Angliei acele puteri, care caută pacea Europei și liber
tatea națiuniloră și intervenirea nâstră în favârea ace
lora probabilă că va decide și fără măsuri de forță. 
E’olitica nostră va urma o cale neschimbată și pericolele 
unui amestecă oficiosă și unei inițiative de care nu e 
nevoia le va evita totă așa ca și o isolare egoistă și fri- 
c6să. Speră seriosă, că ea va pută contribui la manți- 
nerea păcii și siguranței generale, care pe lângă aceea 
că’suntă necesare pentru alte națiuni, suntă absolută ne
cesare progresului și prosperității imperiului britanică.

Crisa bulgară.
Organulă panslavistă din Moscva „Sowremenia 

Izwestiaf spune că în Serbia esistă o partidă tare, care 
finde a sili pe regele Milană să abdică, ca prințulă Bul
gariei, spre a chema pe tronulă serbă pe prințulă Ni- 
colae ală Muntenegrului. Acâstă partidă aștâptă numai 
întdrcerea regelui la Belgradă, spre a-și realisa planulă, 
de nu i se va pune ceva în cale. De aceea numita 
fâiă sfătuește pe Rusia să nu pună candidatura prințului 
Nicolae la tronulă bulgară.

— 0 corespondență din Viena sosită în Berlină 
spune, că sgomotele, desmintite în România, despre o 
candidatură a regelui României pentru Bulgaria, suntă 
manopere panslaviste, care voră să semene neîncredere 
și să inducă în erâre opinia publică a Bulgariei.

— „Morningpost“ spune, că declarațiunea lordului
R. |Churchill, ce țintea crearea unei.confederațiuni a sta
teloră libere din Balcani, întâlnescer’Jă'-.Viena jși la Roma 
o viuă aprobare. "" •’

„ Times“ cjice că discursulă lordului Churchill este 
complimentulă englezescă ală discursului d lui Tisza.

„Daily-Nevs* (jice că acestă discursă e semnulă 
nouei orientațiunl politice a toryloră în Orientă.

—■ Guvernatorulă generală de curendă numită, Gha- 
lib-pașa, a sosită în Salonică, misiunea sa principală este 
a face recrutările câtă mai repede și mai bine. Atâtă 
din Asia, câtă și din Turcia europeană sosescă necon
tenită recruți, cari îșl primescă instrucția în taberile dela 
Scoplie și Salonică, sub comanda generalului Redjeb-pașa. 
Vină și mulțî Redifi. Transportulă se face cu 7 vapâre. 
Din trupele rămase aici din timpulă conflictului grecă, 2 
bataliâne infanteria și 1 escadronă cavaleria, s’au dusă 
la Adrianopolă.

— In Berlină se dă mare atențiă pregătiriloră mi
litare turce la granița rumeliotă și se esprimă părerea, că 
că acțiunea turcâscă nu confirmă credința într’o deplină 
înțelegere ruso-turcă.

„Journal des Dtt>ats“ ne spune de ună nou can
didată la tronulă Bulgariei: Alexandru StoicovicI Boyef 
Exarcu. D-lă Exarcu, tjice numitulă (fiară, e o notabi
litate bulgară și nu pentru prima dată îșl pune candida
tura la tronulă Bulgariei; a mai lacută demersulă acesta 
și la finele răsboiului ruso-turcă, dâr n’a fostă agreată de 
diplomații întruniți la Berlină. Fi-va agreată acuma? E 
greu a se afirma acâsta.
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Meetingulă din Sofia.
In c|iua de 21 Septemvre v. s’a ținută în Sofia 

ună imposantă meetingă, care a luată de o dată o mare 
importanță din causa sosirii neașteptate a generalului 
Kaulbars, spre marea'surprindere a tuturoră asistențiloră. 
Meetingulă se ținea în piâță, în centrulă orașului.§Vre o 
4 mii de persăne aparținendă tuturoră claseloră socie
tății asistau acolo.

D. Vulcev, deputată din Sofia luă cuvântulă și dete 
sâmă de întrevederea ce avură delegații corporațiuniloră 
cu generalulă Kaulbars, înainte cu 3 ! Pe urmă
4ise:

„Nimeni nu trebue să se amestece în afacerile nâs- 
tre, dorimă să ne guvernămă noi inși-ne, fără înterve- 
nire streină. Impăratulă nu cunâsce bine voința popo
rului, există nisce intriganțl, cari spună consulatului Ru
siei că Bulgaria e incapabilă de a se guverna. Acesta 
e falsă. Rusia pâte să’șî dea socotâlă că Bulgurii suntă 
vrednici a se guverna și că au sentimentulă loră de in
dependență.*

Atunci se audiră nisce strigăte de: josă Zancoviștii! 
Oratorulă reluă :

>Peste optă dlile se voră face alegerile. Speră că 
Bulgarii se voră arăta capabili de ași păstra indepen
dența și libertatea loră și că voră merge conformă le- 
giloră existente.*

Oratorulă propune apoi o resoluțiune exprimândă 
întrâga încredere în guvernă, în capulă căruia se găsesce 
D. Radoslavov, și dorindă ca guvernulă să reusescă a 
face ca Bulgaria să esă din crisa actuală.

Mulțimea strigă: Ura 1 Ura! S’au audită chiar câte
va slrigăte de Josă Rusia 1 In acestă momentă se pro
duse ună incidență. Ună supusă rusă numită fvanov 
strigă: Josă Bulgaria! I s’a răspunsă prin protestări e- 
nergice și individulă năvălită din tote părțile fu gravă 
rănită și tărîtă afară din mulțime.

Ună altă oratoră d. Dimitriev se urcă pe estradă și 
vorbi în timpă de vre-o câteva minute în același sensă 
ca și d. Vulcev. Atunci sosi trăsura generalului Kaul
bars. Oratorulă întrerupendu-se, strigă: „Trăiâscă Ru
sia 1* Generalulă precedată de ună kavas și însoțită de 
d. Neclindov, se dete josă din trăsură și pătrunse în 
mijloculă mulțimii pe care a percurs’o în diferite sen
suri. Toți se descoperiră Ia trecerea sa, și scâseră stri
găte de: Ura !

Generalulă se îndreptă spre loculă unde vorbiseră 
oratorii și se urcă pe estradă.

Mai ânteiă tjise: „Cei ce sciu rusesce să se apro
pie. Ună individă a strigată adineoră „Trăiâscă Rusia 1 
și a fostă bătută/ Mulțimea răspunse: „Nu pentrucă 
a strigată Trăiâscă Rusia, der pentrucă a strigată: 
Josă Bulgaria!«

Generalulă reluă: »Impăratulă nu doresce decâtă 
binele Bulgariei, dăr voesce să o scotă din situațiunea 
actuală, și în acestă scopă a cerută ridicarea stării de 
asediu.* Mulțimea cjise: »S’a făcută!*

Generalulă mai dise: »Ridicarea stării de asediu 
va permite Bulgariloră să alegă în modă liberă pe de
putății loră peste una seu 2 luni,* La aceste cuvinte 
se produse violente întreruperi. „Nu 1 strigau ei, nu 
peste două luni, ci peste 8 dile.«

Din acestă momentă se stabili ună adăvărată dia- 
logă între generală și mulțime.

FOILETONU.

Moții și Istrienii
de Teofllă Frâncu.

(Urmare).
La regimentulă în cestiune mai apărțineau și alte 

sateromâneșci din alte comitate, precum: leușulu, Bă- 
răbanțulă, etc. din Alba-inferioră; Dobra și altele din 
comitatulă Hunedârei; Dejanii, Ilenii, Recea-ducală etc. 
din districtulă Făgărașului; dăr fiindcă toți din acestă 
regimentă mai făceau parte și unii din maghiaro-secui, 
astfelă reședința regimentului era în orașulă maghiaro- 
săcuiu Sepsi Sz. Gyorgy (St. Georgiu) din Treiscaune 
(Haromszâk) și d’aici regimentulă a primită numirea de 
Szâkler Hussaren, (szâk-scaună; szekhely-reședință).

Moții și Mocanii, atâtă mai de multă câtă și acum, 
cu escepțiunea Zarandului, care a fostă desființată și în
locuită cu comitatulă Aradului, suntă împărțițl la patru 
comitate ale căroră capitale tote suntă situate josă la 
șesă pe valea Mureșului. Aceste comitate suntă: Alba- 
inferiâră, Hunedâra, Aradulă și Turda-Arieșă, la care a- 
parține de presentă și sătulă Mahaci.

Locuitorii munțiloră se împartă după numire în 
Moți, cărora le mai dică și Țopi, în Mocani, Băeși și 
Crișeni, âr toți acești munteni împreună numescă pe Ro
mânii dela șesuri: ț&rani.

Adevăratulă ținută ală Moțiloră, sâu ală Țopiloră, 
începe pe Arieșă în susă dela Bistra, sâu din spre Abrudă, 
dela Cărpenișă și se întinde pe ape în susă pănă în 
creerii Bihorului.

GAZETA TRANSILVANIEI. 
----------------------------- %

Generalulă: »Cei ce nu voiescă să mă asculte, să 
plece."

Mulțimea: »Voimă să vă ascultămă*.
Generalulă: »Impăratulă crede, că nu aveți timpă 

într’ună termenă atâtă de apropiată a procede la ale
geri într’ună modă seriosă."

Mulțimea: »Din contră."
Generalulă: hnpăratulă cere ca oficerii să fiă li

berați. “
Mulțimea : >Nu, să fiă pedepsiți.*
Generalulă: {„Răspunderea va cădâ asupra ace

lora, cari vă împingă pe acăstă cale." Generalulă se 
dete josă apoi de pe estradă și se puse în trăsură. Nu 
s’a scosă nici ună strigătă ostilă.

Primulă oratoră, D. Vulcev, se sui din nou pe 
estradă și 4>se:

»Ați audită voi singuri ceea ce vrea Rusia. Ori
ce s’ar întâmpla, vomă da vieța nostră pentru a pădi 
independența și libertățile nâstre."

Mulțimea părăsi piața și se îndreptă spre locuința 
primului ministru Radoslavov. Acesta j^i din casă și 
după ce a aurită resoluțiunile meetingi^B dise:

»Vă mulțumimă pentru dovezile rostre de confi
dență. Fiți convinși că guvernulă va face necesarulu 
pentru a eși din greutățile actuale. „

Lumea strigă apoi: „Să mergemă la consulatulă 
Rusiei și la Zankov.*

Ministrulă dise atunci: „Să evitămă nisce manifes- 
tațiuni cari ară putea să vatăme causei nostre.* Mulți
mea se supuse și se risipi, deși ferberea era atâtă de 
mare, încâtă era temere să nu facă manifestațiunl con
tra Rusiei și să nu se ’ncaere cu Zancoviștii.

Când generalulă Kaulbars se întorse la consulată 
a fostă aclamată de ună grupă de 5 0 persone. Gene
ralulă visită pe agenții Germaniei, Austriei și le făcu cu
noscută despre presența sa la meetingulă ce s’a ținută 
dimineța. Generalulă ar fi anunțată intențiunea sa de 
a percurge Bulgaria pentru a’și da sema despre starea 
spiriteloră. Plecarea sa ar fi chiar apropiată. Se con
sideră prin sferele oficiale că acestă călătoriă e pericu- 
lăsă, pentrucă pote întărită spiritele și că persâna chiar 
a generalului Kaulbars n’ar fi pote la adăpostuld unoră 
manifestațiunî rău voitâre. Cercurile diplomatice suntă 
surprinse de linia de conduită ce o urmăză generalulă.

Se crede că consulatulă Rusiei va adresa o recla- 
mațiune guvernului în privința individului care a fostă 
rănită diminâța.

Din dieta Ungară.
Ședința dela 1 Octomvre. Se continuă desbaterea 

generală asupra convenției vamale și comerciale.
Secretarulă de stată Matlelcovics apără proiectulă 

contra împutăriloră oposițiunii, cumcă s’ar face imposi
bilă o regulare a dăriloră indirecte. Oposițiunea uită că 
proiectulă nu propune, că hotărîrile privitore la dările 
indirecte să rămână neschimbate timpă de 10 anî. în
lăturarea teritoriului vamală comună ar fi pentru noi 
perderea pieței austriace. Pentru politica protecționistă 
a Germaniei nu noi suntemă de vină. Germania a ce
rută să păstrămă stările dela 1868 și ne-a închisă gra
nițele pentru vitele nâstre. Dăcă amă avă teritoriulă 
nostru vamală separată, 6re s’ar schimba lucrurile? Noi 
avemă interese agrare, nu putemă încheia tractate în 
orice condițiunî. Propune primirea proiectului.

Achaz Beotliy dice că legile asupra dăriloră indi-

Zărăndenii, și în specială locuitorii din ținutulă de 
susă ală Zarandului, de și au aprâpe același graiu și a- 
celeași însușiri ca și Moții sâu Țopii, totuși ei suntă mai 
multă cunoscuți sub numirea de: Crișeni.

Moții se ocupă mai cu sâmă cu facerea și desfa
cerea de donițl, ciubere, șindrile, cu cercuitulă buțiloră, 
dulgheritulă, plutitulă, dogăritulă și eu fabricarea de totă 
felulă de unelte casnice țărănesc!.

Mocaniloră le place mai bine păstoritulă dâr și 
printre ei se găsescă meșteri, cari se ocupă cu fabrica
rea de topâre, cuțite și alte instrumente de feră și de 
aceea se numescă: Fauri.

Fiindcă Mocanii în mare parte în timpulă secerișu
lui, îmblătitului etc. o tulescă de vale la țâră, păstori
tulă vâra rămâne mai cu sâmă în grija femeiloră. Aceste 
păstorițe, și în specială nevestele și fetele, care urcă în 
fiăcare seră la stână, ca să mulgă oile și vacile, și se 
aducă a doua di dimineța laptele acasă, suntă numite 
de către chiară rudele loră: wwm!erz7e=muntenițe.

In fine, acei dintre munteni, cari se ocupă, după 
cum se dlice pe acolo, cu băeșagulii, sâu lucrarea mine- 
loră, se numescă : Băesi.

După acăstă mică descriere revenindă acum la cu
vintele ifzejpif=pieptî5, câtă—caută, amintite de d. Hasdeu 
în „Textele Măhăcene", apoi ele se audă aprâpe la toți 
Mocanii, și în deobște la toți locuitorii de sub pâlele 
munțiloră pe mâna stângă dela Teușă în susă pănă la 
Turda și pâte și în alte părți ale Transilvaniei.

In ținutulă menționată, când băeții suntă chemați

recte se potă schimba, dăr numai cu consimțămentulă 
Austriei. Peste totă politica vamală a guvernului nostru 
e păgubitâre. Numai teritoriu vamală separată ne pote 
scăpa, suntemă sătui de jugulă caudină pe sub care ne 
trece Austria Respinge proiectulă.

Ministrulă Tisza combătu oposițiunea, ne uitândă 
a face guvernului său obicinuita reclamă, că are dreptă 
să pretindă recunoscință dela toți. Mamelucii îlă aplaudă.

Ministrulă Szechenyi respinge Imputarea, că guver
nulă sacrifică drepturile țării. Ungaria, neputendu-se în
țelege cu Austria, are dreptulă a-și forma ună teritoriu 
vamală ală său; dăr mai bine corăspunde intereseloră 
ungare teritoriulă vamală comună. Proiectulă de față nu 
va suferi mari schimbări, celă multă se va modifica 
vama pe petroleu din causa pedeciloră ivite. Răspun- 
dendă apoi la fiăcare din vorbitorii oposițiunei, recomandă 
proiectulă spre primire.

Ședința dela 2 Octomvre. Raportorulă Lang dice 
că esportulă nostru în Austria representă 160 miliâne. 
Prin urmare pieța austriacă â importantă pentru noi. 
Peste totă luată, monarchia nâstră a încetată a fi ună 
teritoriu de esportă ; cu atâtă mai importantă e pentru 
noi că prisosulă pr'oducteloră nâstre economice află piețe 
înăuntrulă monarchiei. Prin teritoriu vamală separată 
nu s’ar desvolta industria nostră, căci elementele solide 
nu vină la noi să facă industriă. Propune primire pro
iectului.

Lucas Enyedi vorbesce contra proiectului, care 
împedecă desvoltarea industriei ungare.

Albert Apponyi respinge proiectulă ca nesatisfă- 
căndă intereseloră Ungariei, și își susține contrapropu
nerea sa.

Ministrulă lisza dice, că decă reînoirea convenției 
vamale nu se va face in condițiunile dorite de guvernă, 
atunci va îngriji de denunțare.

La votare, maioritatea primi proiectulă.

SOIRILE BILEI.
Ni se scrie din Cernatu cu data 22 Septemvre 

1886: Sâmbătă în 20 1. c. la 11 âre a. m. pre când 
eșiamă cu băeții din scâlă, doi ficiori ciangăi din Satu- 
lungă, după ce mai ântăiu au cutrierată tâte ulițele din 
Satulungă și Cernată înjurândă și sverlindă cu petri 
după cine întâlniau, au venită și la scâla nâstră, luân- 
du-se după copii cu cuțitele în mână. O parte din băeți, 
cari încă nu eșiseră din scâlă, s’au înspăimântată ast- 
felă încâtă unii de frică au sărită pe ferestră. După ce 
au fostă provocațî să lase în pace băeții, acești ticăloși 
au începută cu petrii a bombarda casa învățătorului V. 
Oancea spărgendu-i tâte ferestrile dela uliță, rupendu-i 
crucile dela ferestră și dându-i porta josă, au intrată în 
curte, au luată ruduri și ună toporă, și s’au suită)in pod să-i 
omâre nevasta* Invățătorulă V. Oancea a fostă vulne
rată în obrazu «ci^euțitulă. Numai după ce s’a adunată 
multă lume și după ce s’a trimisă după gendarmi le-a 
succesă acestora a pune mâna pe ei. Vomă vedea ce 
va face justiția cu astfelă de răsvrătitorî, cari nu trece 
săptămână să nu omâre. să nu aprindă său să nu jă- 
l'uiăscă pe cineva. Se crede că după 3—4 cjile voră fi 
liberați, căci celoră dela putere le pare bine când li-se 
întâmplă Româniloră așa ceva. Ună lucru destulă de 
tristă, der adevărată. Gând ar face Românii astfelă de 
fapte, de bună sâmă că ar bâjbăi foile unguresc! de 
»tolvaj« „vad olâh" ș. a. — Mai trebue comentară la 
asemenea sălbătăcii ?

—x—
Ni se scrie din Jara cu data 29 Septemvre 1886: 

»Frumâsa apărare a d-lui protopopă Petru Vlassa atâta

la recrutare, adese am aucjită ^icându-se: mergă feciorii 
la cotare=căutare.

încâtă pentru rotacismă, după cum ne spune d. 
Candrea, astăzi nu se mai aude decâtă pe ape în susă, 
în fundulă munțiloră, deși eu îmi aducă aminte că acum 
20—30 ani se audia și mai de vale pănă aprâpe de 
Muncelă, firește într’ună modă mai moderată.

In sătulă Muncelă ’ml-am petrecută copilăria la 
cumnatulă meu, preotulă N. Pitică, care m’a ajutată 
forte multă spre a putâ urma la învățătură; acelă sată 
se găsesce între Bistra și orășelulă Baia (Offenbanya) în 
depărtare de 2—3 ore de Câmpeni, și când trăiamă pe a- 
colo am audită destule ori pe câte ună Moță înjurândă 
cu cuvintele: între smerii în iyzre=intre smeii în tine. 
Totă pe atunci mi s’a întâmplată să audă într’ună din 
dile pe ună Moță bătrână (Jicendă: mergă sâ dau lecră- 
mațiă la Hisparulu. Prefectulă județului pe unguresce 
se numesce Foispan; Românii apoi a făcută din elă 
Fișpanu, âr Moțulă meu la botezată Ilisparu după fi
rea limbei lui.

Din acelă timpă mi-a mai rămasă în memoriă, 
chiară și pănă astăcjT, o colindă cu care luamă în rîsă 
pe Moții bătrână pentru rotacismulă loră si care colindă 
o pună aci în vedere cetitoriloră :

Noi umblămă a ptyițăra1} (pițăra) 
Țopu'ă (Moțulă) de mnyire (mine) 
Dintr’o casă într’altă casă

1) Pițăraii se numescă băeți cari colindă în ajunulfi Cră
ciunului.
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putere a avută asupra d-lui procurori acusatoră, încâtă 
a fost.G silită să dtcă pâte și ce nu a voită, anume că 
nici densulu nu dice că Horia și Cloșca au omorîtă și 
aprinsă, ci âmenii de sub conducerea loră. Mare profe
sori este consciința la fiesce care omă / Totă cu aeâstă 
ocasiune am esperiatO în disputa d-lui Vlassa cu ună 
jude, când d-lă Vlassâ afirma că opulă d-lui Densușianu: 
Istoria despre Horia și tovarășii lui, este permisă în re- 
gatulă Ungariei, judele nega a fi permisă. Noi încă 
scimă a fi permisă, der spre mai o curată lămurire, 
sunteți rugați a ne lumina. “ Ună participantă. — 0- 
pulu d-lui Densușianu a fostă oprită la începută, der în 
urma unei scrisori ce i-a adresat’o autorulă d-lui mi
nistru Tisza, opulă s’a permisă. Acâsta s’o scie Ro
mânii. Cei ce se prefacă că nu sciu, voiescă numai să 
șicaneze pe bieții Români.

—x—
In privința afacerei militare din Cinci-Biserici se 

telegrafiază cătră »N. P. Journal*: «Vinerea trecută, lo- 
coteneniulă Christen și-a trimisă martorii săi la Herbert, 
ca să-lă provoce la duelă pentru cuventulă «denunțare," 
ce a declarată că l’a aflată abia acum din diare. Her- 
bert declară, că pentru o ofensă făcută în luna Iuliu nu 
mai pote da satisfacțiune în Octomvre, der în același 
timpă declară că e gata a se supune sentinței unui tri- 
bunală de onăre. Acesta a și tractată cestiunea pro- 
nunțândă sentința, că Herbert n’are nevoiă să dea sa
tisfacțiune, deorece a fostă piâ târdiu provocată; cu tăte 
astea Christen e destoinică de satisfacțiune. Christen va 
fi transferată din Cinci-Biserici la altă batalionă. De 
altă parte se anunță, că afacerea Herbert nu e termi
nată. Loc. Christen a provocată la duelă pe deputatulă 
Komjathy pentru atacurile sale făcute cu ocasiunea in
terpelării. Secundanții lui Komjathy suntă deputății Iuliu 
Horvath și Ludovică Olav.

—x—
La 24 Septemvre n. și Ia 1 Octomvre n. în tim- 

pulă retragerei militare cu musica, s’a spartă cu petri 
câte o ferăstră dela edificiulă comandei militare de corpă 
din Sibiiu. Din causa acesta s’au sistată retragerile mi
litare cu musică. Se cpee °ă făptuitorii ar fi fostă nisce 
copii.

—x—
„Revista Politică* scrie: »In (jiua de 10 Septemvre 

a. c. Luca Creangă, proprietară din BurdujenI și din 
Adencata în România, voindă să ia nisce fănă de lângă 
Suceava, ce se afla pe ună locă așa numită de demar- 
cațiune, și care după cum pretinde Luca Creangă se ține 
de moșia lui, a fostă arestată de cătră gendarmii din 
Suceava și se află în închisârea tribunalului din Suceava. 
I s’a intentată procesă pentru violarea hotareloră țării. D-lă 
Dr. Samuilă Isopescu, advocatulă lui Luca Creangă, ne 
spune, cumcă instrucția procesului este finită și cumcă 
tribunalul^ în scurtă va hotărî diua de pertractare finală 
în audiență publică."

—x—
Cetimă In „România*: „Președintele exposițiunii 

din Craiova comunică, că exposițiunea din Craiova a 
cooperatoriloră din țâră s’a amânată pentru 1 Maiu 1887, 
după cererea unanimă a consiliului generală și ală co
mitetului executivă de inițiativă privată ală exposițiunii 
din Craiova. S’au luată măsuri seriăse pentru asigu
rarea produseloră trimise de exposanțl a se conserva

Gazda casei nu-i a casă
C’a guriță (suită) în susă la munte
Să facă scară de ceară
Să urle (cobâre) în josă la țeră 
Cu doriți (doniți) și cu ciubere 
Să adure (adune) bucățele 
La coptyi (copii) și la muere.

Pe lângă acestea și alte particularități să mai în- 
trebuințăză de munteni și cuventulă a oacea= aici, pre
cum și s’o deșii în locă de: s’a dusă, ăr în locă de 
bagagiu, calabalică, povară, se t^ice: tărhatu.

In munții apuseni, cari în totdeuna au fostă foca- 
rulă de unde au pornită tâte mișcările Ardeleniloră pen
tru dreptate, libertate și naționalitate, se găsescă multe 
comori îngropate, der ar trebui sS Aă cineva se le des- 
grâpe.

Negreșită nimenui nu-i incumbă mai multă sarcina 
de a se ocupa și a face chiară jertfe pentru scoterea 
la ivelă a aceloră comori de mare valâre limbistică, ca 
insl.ituteloră nâstre culturale.

Noi, cari nu avemă pretențiunea de a ne ocupa 
de filologiă, vomă presenta aci totă materialulă așa brut 
cum s’a adunată din gura poporului, lăsândă măestriloru 
sarcina de a’lă studia și întrebuința.

Noi l’am adunată cum amă putută; cei compe- 
tințl facă-șl datoria.

pănă la acestă nouă dată de deschidere. Localulă ex- 
posițiunei se construesce cu activitate și va fi terminată 
în tâmna acâsta."

—x—
Astă seră MereurI se va juca la teatrul germană; , Die 

Waise von Lovood*, dramă în două părți și patru acte, 
de Charlotte Birch-Pfeiffer. In acestă piesă va juca și 
noua membră a trupei d-șora Risa Erna, care escelâză 
în rolurile de amoresă.

De pe valea Someșului, Augustă 1886.
Domnule Redactoră! Sângele ți-se suie în capă, 

când vedl câtă răutate e în unii omeni și cum voiescă 
a trece de iubitori de nemulă loră defăimândă pe alții.

Astfelă mi se întâmplă când cetii în numărulă 150 
ală «Gazetei*, că unii Maghiari din Șiomcuta în ,Ellen 
zâk* și în foia locală, redactată de ună părinte călugără, 
«Nagybânya es vidâke" publică ună protestă contra co- 
loriloră «românesci* roșiu-venetă folosite ca stindardă cu 
ocasiunea primirei Episcopului de Gherla la sânțirea bi- 
sericei nou didită din Pribilesci.

Nu ar fi nimică de mirată în lucru chiar decă 
s’ar fi folosită acelea colori, pentrucă numai omulă rău- 
tăciosă pote vedâ în folosirea aceloră colori demonstra- 
țiunl contra patriei.

Pentru ca să se vădâscă maliția, — deârece igno
ranță nu o potă numi, căci nu o potă presupune — 
acestoră omeni, respective «Unguri din Șomcuta* Ie voiu 
spune și fiesce care fostă de față ar pută dovedi, că 
dumnialoră «Ungurii din Șomcuta* au văzută în prapo- 
rele și ornatele bisericescl, cu care — după datină — 
a fostă primită Episcopulă, colori contra patriei.

De bună semă «bunii patrioți* nu au fostă la st. 
liturgiă, căci trei popi erau «îmbrăcațl în vestminte, cari 
sămânau roșu-galbenă-vânâtă și dâcă „bunii patrioți* un
guri din Șomcuta ară fi spusă în pripă unui altă „pa
triotă bună*, pâte că cu gendarmii de față la sânțirea 
bisericei din Pribilesci i-ară fi și scosă afară pe toți trei 
din altară, căci deși nu era fiesce-care deosebită îmbră
cată în trei coloră românescă, dâră— mă rogă — când 
au stată unulă lângă altulă se vedeau— fiindă și într’o 
formă de înalț! — ca tricoloră.

O «buniloră patrioți*, departe a-ți ajunsă când și 
praporele românescă îlă judecați de stindardă cu colori 
contra patriei; dispuneți fabricanțiloră ca de a<ți înainte 
felânele, patrafirele, mânecările și praporele din bisericele 
nostre să nu le facă decât ă numai din colori roșu, verde 
și âlbă!

Mă temă că într’o bună diminâță ne vomă tredi 
cu o ordinațiune ministerială și de felulă acesta, căci ce 
nu e în stare să facă ministrulă vânătoră de soboli.

Corespondentulă.

Insciintare.
In conformitate cu conclusulu adunărei generale a 

„Associațiunei transilvane, ținută în acestă ană Ia Alba- 
lulia, cu începere dela l-a Ianuarie 1887, organulă Asso
ciațiunei „Transilvania" se va espeda gratuită tutu- 
roră membriloră Associațiunei, cari plătescă taxele re
gulată. Ceea ce se aduce lu cunoscință pentru ori
entare.

Din ședința comitetului Associațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura poporului română 
ținută la 4 Septemvre 1886.

Iacobă Bologa, v.-președ.

Ultime sciri.
Sofia, 4 Octomvre. Generalulă a primită 

Sâmbătă săra ordină dela Impărată să visiteze 
interiorulă Bulgariei. Elă plăcă astădi la orele 
dece, mergendă la Rusciucă prin drumulă Or- 
haniei și Plevnei. Dela Rusciucă se va duce la 
Varna și de aici la Filipopolă, de unde se va 
reîntărce la Sofia. Acăstă călătoriă va țină vr’o 
două săptămâni. Guvernulă bulgară menține 
data alegeriloră, cari se voră face Dumineca 
viităre, precum și condițiunile pentru punerea 
în libertate a oficeriloră. Generalulă Kaulbars, 
înainte de a pleca, va remite guvernului bulgară 
o notă care repetă că Rusia va considera alege
rile ca nule, precum și orice hotărîre ar lua 
marea Adunare.

Sofia, 4 Octomvre. într’o întrevedere ce a 
avut’o corespondentulă nostru cu generalulă 
Kaulbars, câteva ore înainte de plecarea sa, acest 
din urmă ținu următorulă limbagiu.- „Presența 
mea la manifestațiunea de eri se va interpreta în 
diferite moduri. Singura adevărată e acăsta: Mă 
ocupamu liniștită la mine cu regularea itinera- 
riului călătoriei în Bulgaria ce o facă după or- 
dinulă împăratului, când cineva vine să mă 'a- 
nunțe, că ună supusă rusă ar fi gravă rănită la 
meetingă, precum și alte 2 persăne. Temendu-mă 
ca conflictulă să nu ia mai mare gravitate, mă 
hotărîiu să mergă la fața locului să vorbescă di
rectă cu autorii acestui faptă. Grupurile se ri- 
sipiau deja când eu sosiamă. Făcui semnă tu- 
turoră să se apropiă, arătândă că voescă să Ie 
vorbescă. Străbătui atunci mulțimea și după ce 
am deplânsă actele comise, profitaiuj dej ocasiune 
pentru a esplica motivele Rusiei de a cere gu
vernului amânarea alegeriloră și punerea în li

bertate a oficeriloră fără condițiuni. Astăzi gu- 
vernulu a refusată într’ună modă formală aceste 
2 puncte. Bine, dăr voiescă să sciu dăcă pro
vincia e în aceeași stare de spirită. Facă o 
călătoria de statistică, pretutindeni voiu întruni 
cu grupuri pe notabili și pe ceilalți locuitori, 
voiu repeta același limbagiu, care e fdrte simplu: 
„Rusia nu va recunăsue nici alegerile, nici adu
narea “. Generalulă n’are tămă de manifestațiuni 
ostile, dăr dăcă ar fi obieetulă unui atacă cor
porală, o sută de mii de dmenl ar veni îndată.

Viena, 4 Octomvre. După părerea diareloră, 
Rusia ceru Germaniei și Austriei să sprijine ce
rerile sale în Bulgaria, dăi a fostă refusată.

Viena, 4 Octomvre. După nisce sciri din 
Constantinopole, P6rta se arată satisfăcută de de- 
clarațiunile d-lui Tisza. Se aștăptă la modera- 
țiune din partea Rusiei și la abținerea Engli- 
terei.

Sultanulă doresce pacea cu Rusia. Elă se 
încrede în asigurările Germaniei, că Rusia nu va 
merge mai departe ca în ultimulă resbelă. Se 
crede că influența Turciei se va mări în Ru- 
melia.

Parisă, 4 Octomvre. Se telegrafiază din Ber
lină către „Journal des Dăbats“ : Discursulă lor
dului Churchill nu e de locă considerată ca pre- 
cursorulă unei politice active.

Lordă R. Churchill face greșălă crecjendă că 
Austria va lua vr’o inițiativă și a apreciată în 
modă inesactă discursulă d-lui Tisza.

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

SOFIA, 6 Octomvre. — Generalulă Kaul- 
bars a fostă primită în Orkhanie de o deputa- 
țiune, care i-a declarată că poporațiunea are în
credere în regență, că doresce să se facă alege
rile, să se pedepsăscă oficerii și se se facă ur
gentă alegerea principelui. Kaulbars răspunse că 
alegerea principelui este o afacere a Europei.

MADRIDtJ, 6 Octomvre. — Participatorii 
la ultima revoltă militară, cari fuseseră condam
nați la mdrte, au fostă grațiați de regina.

DIVERSE.
Logodnă. — D-lă Nicolae V. Perlea din Brăila și 

d-șâra Aurora U. Irimia, fidanțați.
Căsetoriă. — D-lă Karl Zill, maioră c. r, în re

tragere, și d-na Iohanna Zill n. Hohstadter, căsătoriți.
Tablourile lui Rafaelu. — „România Liberă* pri- 

mesce din Lausanne (Elveția) scirea, că magnificulă ta
blou ală Iui Rafaelă: Virgina incarnațiunii (pe lemnă 
63 cm. pe 51, figurile în piciore), iscălită și datată 1510,’ 
s’a vândută Sâmbăta trecută, pe prețulă de 215,000 lei. 
Proprietarulă acestui tablou era prof. Nicole care’lă 
cumpărase cu 50 lei dela ună anticară. Actualulă pro
prietară este d-na Arnaudă d’Arriege. Cunoscătorii din 
lumea arteloră nu se miră de acestă preță. .Ne aducemă 
aminte, că ultimii trei Rafaelî, venduțl în anii trecuțl, 
s’au ridicată la prețurile următâre: Apolline și Marsias 
a fostă compărată de Louvre cu 200,000 franci. Miculă 
Studiu ală Grațieloru s’a vendutl ducelui d’Aumale pe 
preță de 625,000 franci; Madona a Sf. Nicolae de Bari 
a fostă plătită de Galeria națională din Londra cu 1750,000 
franci (70,000 liv. steri)

Bibliografia.
A eșită de sub țipară: Pravoslavia română față cu 

drepta credință română în vâra anului 1886. Auctoră: 
Dr. Nersel Mariană. Cernăuți, 1886. Formată mare 
8° de 72 pag., hârtiă fină. Prețulă 1 leu (40 cr.)

Gazeta Săteanului, foia cunoscințeloră trebuinciâse 
agricultorului și poporului; apare în Rîmnicu-Sărată, la 
5 și 20 a fiă-cărei luni și costă pe ană 10 lei, pentru 
străinătate 12 lei, pentru Transilvania 5 fl. Directoră 
fundatoră și proprietară: C. C. Datculescu. — Nr. 16 
dela 20 Septemvre conține: Cronica agricolă: Constan
tină C. Datculescu. — Eeaux-Bonnes (O (ți de Iulie, ur
mare și fine): Maria Datculescu. — Recolta grâului-Schi- 
reff square bead în Francia și România: C. C. Datcu
lescu. — Luzerna: C. C. Datculescu. — Necesitatea no- 
țiuniloră de medicină veterinară în învățămenlulă rurală: 
I. Ștefană Furtună. — Una din căușele decăderei agri- 
culturei nostre; Galați. — Recolta grâului în 1886 în 
t6tă lumea: Compilatoră. — Catechismulă agricolă de 
C. de Coussin (urmare), Albinele și viermii de mătase. 
Atentatele dela 4 și 5 Septemvre: Sătucănulă. — Din 
țâră: D. — Din localitate: C. — Buletină comercială. 
Miscelanea: Ună economă Română.

Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei11 se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



N.r. 215 GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

âurBuIn la bursa de ’Wlona
din 4 Octomvre st, a. Î886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105 30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.25 
Imprumutulfi căiloră ferate

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

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100,35

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

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

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

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

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

vinii ung............................98.50
Imprumutulii 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 —
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 Livrea sterlinge 125.50

Discontulă ... » 7—10 % pe ană.

jyJiiB’sa «le Ruewresci.

Cota oficială dela 21 Septemvre st. v. 1886.

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

» convert. (6°/0) 87^/a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35-
Credit fonc. rural (7°/0) . 104— 10P/2

* 11 11 (5°/o) • 871/. 87i/a
> » urban (7°/0) . lOOVa 101—

> (6°/o) < 92— 93—
» > » (5°/0) • 821/a 83—

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

< » » Națională 215 220
Aură contra bilete de bancă . . 15.40 15.69
Bancnote austriace contra aură. .. 2.02— 2.03

Cursuiu pieței Brașovu
din 4 Octomvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . , Cump. 8.49 Vând 8.51
Argint românesc .... 8.50 * 8.55

Napoleon-d’orI................. > 9.88 * 9.92

Lire turcescl..................... 11.20 > 11.25

Imperiali......................... r * 10.20 » 10.26

Galbeni............................. 5.90 > 5.94

Scrisurile fonc. »Albina» « * 100.50 * 101.50

Ruble RusescI................. » 120.— > 122.—

DMȚIOSfiBWI. GEBMANO-BOMĂN
deTEOCHO ALEXI

â, 1 fl. 50 cr. seu 3 lei 50 bani exempl. edițiunea autorîsata, se află pănă astădi de vendare la următorelc librării:
Brașov^: Tipografia Alexi, D. Nicolae L Ciurcu, H. 

Zeidner, A. Altstâdter.
✓

BucurescI: D. D. Sotschek &. Comp., E. Graeve & 
Comp., Ig. Haiman, Rt Watzina. (A. Cerny.)

Budapesta: D. Gustav Grimm, strada Ilatvan, D. 
Sig. Robicsek strada coronei.

Blașiu: Librăria archidiecesană, Tipografia semin. 
Gâmpuluu^u (BucovJ: D. Gabriel Storfer. 
Craiewa: D. H. Zamitca.
Cernăuți: D. Romuald Schally, I). H. Pardini ii 

brăria Universității.
Clușiu s D. loliann Stein.

A se cere exemplare din a opta seu a noua
Brașovu, 9 (21) Iuliu 1886.

Făgărasi&s D. D+ Bruder Thierfeld.
Iași: D. 0. Hildebrandt, Frații Șaraga. 
Lugjoșiu: D. Adolf Auspitz.
Naseudu: Librăria Concordia.
Ora^icsas D. I. E. Tieranu.
Orswa: D. C. Bohme.
Radauts: D. Iacob Niderhofer.
Sihiră: D. W. Krafft, D. A. Sclimidicke. 
Timișora: Librăria Polatsek.
Wieua: D. D. Mayer & Comp. Singerstrasse 7. D. 

Wilhelm Frick librăria Curții, D. D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.

““ Tipografia ALEXI.
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în Gherla — Sz. Ujvăr — (Transilvania.)
DESCHIDE ABONAMENTE PE. JiLsTSS/â' 1886 LA:

„Amiculu Familiei/4 ț)iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanurl, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulu de abonamentu pe anulu întregu e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete dc bancă și în timbre poștale.

„Preotulu Românii.44 piară bisericescu, scolasticii și literarii. Va eși în broșuri lunare câte 23/4—31/* c61e ; și va publica articuli din sfera 
tuturora sciințelortî teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiunl, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulu de abonamentu pe anulu întregu 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 potti procura cu prețuri forte reduse tbte opurile din ediția nostră. 
—EE Colectam iii p r i m e s c ă gratis a 1 u patrulea exemplar ii. EE—

Totu acolo au apărutu și se află de vândare:
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Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinară. Prețulă 20 cr.

Numerii 78 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 scoleie poporale de T. Roșiu. 
Ed. II. Prețulă 30 cr.

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

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

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

Tesaurulfl dela Petrosa s£u Cloșca cu puii el de 
aurii. Studiu archiologică, de Dionisiu 0. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptării teoreticii și practicii pentru învăță- 
mentulu intuitivii în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „ Aurora. <• 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acesta opu cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiunl a plăpândei generațiunl a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindăndă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumăsă și tare plăcută ochiului. In modesta nostră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nâstre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu 

„Amiculti Poporului" cu 50 cr.

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
desvoltată multă zelă împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcută demnă de lauda și spriji
nirea publicului română, mai alesă a celoră in prima 
linie interesați, cărora nu hesilămă nici ună momentă 
a-iă recomanda cu tâtă căldura.

Manuală de gramatica limbeT române pentru sc6- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
fesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

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

Biblioteca „Săteanului Românii.11 Cartea I. II., III., |
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 
fărte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

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

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

Apologia. 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., IL câte 40 cr.; bro
șura 111. 30 cr, Tdte trei împreună costă 1 fl.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giate. Prețulă redusă (dela 1 11. 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 in 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 sfe se însore. Novelă de Maria Schwartz, 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Calendare pe anulu 1887. „AHiicnlu Poporului" cu 50 cr. „Noulil Calendani de casă" cu 30 cr. și 
„CaleildarillU Calicului" cu 36 cr. — adausu câte 5 cr. de portopostalu.

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculă 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 frumose. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolicl și altă edițiune pentru greco-orien- 
tall. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visulu pre sântei vergure Maria, a Născătorei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumâse. 
Cu mai multe icăne frumose. Prețulă unui exemplară 
(trimisă franco e 10zcr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
(exemplare 5 fl. v. a.
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Tipografia ALEXI, Brașovu.


