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216. Vineri, 26 Septemvre (8 Octomvre.) 1886.

NOU ABOSSTAMEHTtr
la

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

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

Pretultt Abonâineutnlui:J
Pentru Austro-Ungaria:

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

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

Abonarea se păte tace mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

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

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

Administrațiunea.

Brașovti, 25 Septemvre 1886.
Când firulfl telegrafică ni-a comunicată cu- 

prinsulu răspunsului ministrului-președinte Tisza 
la interpelările ce i s’au adresată în cestiunea 
bulgară, amă că acestă răspunsă face asu
pra ndstră impresiunea, că d-lă Kalnoky cu po
litica sa a intrată într’o înfundătură de unde nu 
mai păte eși. Amă susținută totă atunci, că ac
centuarea deosebită a tractatului de Berlină în 
aceste momente dovedesce, că înțelegerea dintre 
cele trei împărății departe de a fi perfectă, nu 
esistă de locă în cestiunea bulgară și amă adausă, 
că Austro-Ungaria pare a fi în neputință de a 
striga adi ună veto Rusiei, ăr d-nii Kalnoky- 
Tisza ne mângâia cu speranțe privităre la des- 
voltarea independentă a popărelonl din Balcani 
și la împiedecarea protectoratului rusescă asupra 
Bulgariei.

Părerile aceste ale năstre au fostă înteme
iate. Acăsta o putemă vedă din modulă cum 
este interpretată și criticată discursulă d-lui 
Tisza de foile oficiăse din Viena și Berlină. 
Câtă pentru Ziaristica rusăscă sciamă dinainte 
că ea se va pronunța defavorabilă asupra lui.

piarulă rusescă „Novosti", care găsesce, că 
discursulă d-lui Tisza e provocătoră adauge: 
„Dăcă faptele bărbațiloră de stată din Ungaria 
ară urma să fiă în acordă cu vorbele loră, atunci 
soluțiunea pacinică a cestiunei balcanice va fi 
imposibilă11.

Pentru ca însă lucrurile să nu ajungă așa 
departe, ca faptele să corăspundă vorbeloră, in- 
grijesce principele de Bismarck și este fărte ca
racteristică pentru alianța, ce a legat’o acestă 
cancelară cu monarchia năstră, dăcă foile ger
mane, în fața declamațiuniloră înfocate și a sbu- 
ciumăriloră din dieta ungară, susțină, că „ali
anța cu Germania dă Austro-Ungariei tăria de 
a țină în frâu politica răsboinică și periculăsă a 
Unguriloră."

Organulă principală ală cancelarului ger
mană „Norddeutsche Allg. Ztg.“, cântă pe a- 
ceeașl cărdă, când le spune Unguriloră, că ali
anța austro germană a fostă încheiată între mo- 
narchi și nu între parlamente și că numai în 
acăsta constă garanția duratei ei.

Cu alte cuvinte li se spune Unguriloră, că 
ei de geaba strigă și amenință în parlamentă, 
căci monarchii voră face totă numai ce li se 
pare loră mai bine și mai cu socotălâ.

Pressa ungurăscă găsea, că declarațiunea 
d-lui Tisza cuprinde și o amenințare seriăsă, în 
paragiulă unde e vorba de împiedecarea protec
toratului ori și cărei puteri asupra Bulgariei.

Nici acăstă bucuriă însă n’au voită să li-o 
lase foiloră maghiare oficioșii din Viena. Orga
nulă ministriloră de esterne și de răsboiă, „Frem- 
denblatt“, s’a grăbită a reduce prețiăsa amenin
țare a d-lui Tisza la adevărata ei valăre scriindă 
că „Austro-Ungaria trebue să recunăscă faptulă, 
că Rusia are ună interesă îndreptățită la des- 
voltarea lucruriloră în Bulgaria și că semțulu 
națională rusescă nu mai păte să fiă indiferentă 
față cu sărtea Bulgariei."

îndată ce i se recunăsce Rusiei îndreptăți
rea de a se interesa în modă deosebită de săr- 
tea Bulgariei se recunăsce în principiu și pro- 
tectoratulă Rusiei asupra acestei țări. Și așa 
susțină foile rusesc!, că acestă protectorată nu 
e decâtă ună echivalentă pentru consimțirea Ru
siei la ocuparea celoră două provincii turcesc! 
de cătră Austro-Ungaria.

Acum se vorbesce de-o conferință său de 
unu congresă, care să se ocupe cu cestiunea 
bulgară. Resultatulă ni-lă putemă închipui dina
inte. Elă de sigură nu va scăte monarchia 
năstră din înfundătura. în care au băgat’o gu
vernele ei, cari nu sciu, ori nu potă face ca 
faptele să fiă în acordă cu vorbele loră.

Crisa bulgară.
— Se vorbesce prin cercurile politice seriăse din 

Pesta că puterile voră avea să se ocupe cu ună proiectă 
de conferință pentru aplanarea cestiunei bulgare. Dâcă 
propunerea pentru convocarea unei atari conferințe e 
făcută deja seu cine o fi luată inițiativa, acăsta nu e 
cunoscută. Se mai discută în multe părți părerea că 
presența Regelui Milană la Viena și perspectiva d’a 
petrece și în Pesta e de ăreși care însemnătate pentru 
aplanarea cestiuneloră ce suntă la ordinea Zilei.

— In declarațiunile d-lui Tisza Ziarele rusesc! vâdă 
încuragiare a regențiloră bulgari ca să se opuiă la cere
rile rusescl. ,Nu e esaclă, dice „Nowosti", că intere
sele Austriei reclamă o federațiune a stateloră balcanice 
independente, căci atunci Austria ar trebui să dea ime
diată o autonomiă politică Bosniei și Herțegovinei și să 
se abțiă de la orî-ce amestecă în Serbia. Discursulă 
ar fi și ostilă Rusiei, de ore-ce elă combate dreptulă 
Rusiei, protectoratulă asupra Bulgariei, cu tăte că aces
ta nu e decâtă ună echivalentă pentru consimțămentulă 
tacită ală Rusiei la posesiunea provincieloră turcescl de 
cătră Austria. Tocmai acăsta ar fi provocătoră. Dăcă 
faptele omeniloră politici ai Ungariei ar fi în acordă cu 
vorbele loră atunci o soluțiune pacinică a cestiunei bul
gare ar deveni imposibilă.*

— „Neue Freie Presse" crede că generalulă Kaul- 
bars vre să provăce incidente spre a face necesară o 
ocupațiune.

—„Național Zeitung" observă la discursulă d-lui 
Tisza : „Decă Ungurii întrebă supărați, că ce le folosesce 
alianța germană, li se păte răspunde forte bine: ea dă 
Austro-Ungariei razimulă necesară, spre a ține în frîu 
perniciăsa politică răsboinică a Unguriloră, care ar voi 
să prăvălăscă monarchia în aventuri unde n’ar avea a- 
liațl, ci ar face numai treburile Angliei și la care nu se 
potrivescă nici înprejurările naționalitățiloră Ungariei, 
nici ale Cislaitaniei.*

— „Fremderiblatt“ dice: «Regența bulgară îșl în- 
deplinesce cu abilitate sarcina grea d’a manținâ liniștea, 
respectândă pe puteri și basându-se pe legalitate; dăr a- 
titudinea generalului Kaulbars la meetingă și călătoria 
lui nu suntă de natură a aduce o împăcăciune. Pleni
potențiarii suntă pretutindeni acreditați pe lângă guver
ne, ăr nu pe lângă mulțime. Ori-ce guvernă are drep- 
tulă să considere negocierile începute cu mulțimea ca o 
violare a autorității lui. Dăcă Rusia vrea să reușească, 
trebue ca generalulă Kaulbars să se conformeze stipula- 
țiuniloră tractatului din Berlină “

— „.Bomtbwa liberă" scrie: „Avemă sciri positive, 
cum că Radoslavov, prim-ministrulă Bulgariei, slăruindă 
pe lângă Kaulbars, agentulă Rusiei, ca alegerile să se 
facă la termenulă hotărîtă de consiliulă ministerială,

îaulbars i’ar fi răspunsă următărele: Ei bine, atunci ș 
eu voiu aduce 40,000 de alegători!

„lelegrafulă"- primesce din Sofia următărele sciri: 
,Au sosită în capitala Bulgariei maiori și coloneii, cari 
voră constitui consiliulă de răsboiu, ce va judeca pe o- 
ficerii trădători. Edificiulă șcălei militare este păZită de 
sentinele și nimeni n’are voiă să se apropie de elă. 
Starea de asediu urmăză. La orele 9 stradele suntă pă- 
Z>te de soldați."

Tisza judecății de Kemeny.
într’o scrisăre adresată alegătoriloră săi, foș

nii! ministru de comunicațiune Kemeny scrie 
despre ministrul!! Tisza astfelă:

Acceptă pe Colomană Tisza ca conducătorulă meu 
politică. Se păte, ce e dreptă, că eu nu-lă consideră ca 
pe unii mare spirită organisatoră seu administrativă-, dăr 
în totă casulă îlă țiu de ună oratoră escelentă în des- 
jaterl, de ună conducătoră de partidă estraordinară de 
dibaciu. Aceste calități insă suntă pretutindenea căutate 
și în orice altă stată i-ară pute asigura ori când o în
semnată posițiune; dăr la noi ele suntă de neprețuită. 
Cine putea țină unită partida guvernamentală cu o așa 
mână de feră, ca elă? Se păte — folosindu-mă de cu
vintele și icona vechei fabule — că elă nu este nici
odată ună ochiulă boului (o pasăre), dăr este câte-odată 
ună cocostârcii ca rege ală brâsceloră ; cu tăte astea noi, 
cari suntemă mai sancvinici, tocmai de ună astfelă de 
conducătoră politică avemă nevoiă. Față cu atacurile, 
adeseori furtunăse și nu totdăuna line, uneori elocvente 
și nu rareori invențiăse, elă, cu concepțiunea sa totdăuna 
gata de luptă, liniștită, tră^ă, cu puterea sa d’a fi totdă
una la loculă său, conduce pe aderenții săi nu numai la 
victoriă materială, ci și morală. Resultatele sale dobân
dite pănă acum ne îndreptățescă ajadmite, că cu acelașă 
succesă va lucra și mai departe. Crisele multe minis
teriale le consideră ca desavantagiăse afaceriloră publice; 
disolvarea partidei liberale său guvernamentale însă o de
clară ca directă fatală pentru țără.

Deărece eu credă, că actuala partidă guvernamen
tală sub conducerea lui Tisza mai curândă oferă țării 
năstre posibilitatea d’a se desvolta sigură și necontur
bată, vrău să rămână și mai departe în acăstă partidă 
și acceptă și pe viitoră conducerea lui Tisza.

Afacerea Herbert-Christen-Komjathy.
Panică sensațiune a produsă în cercurile deputa- 

țiloră scirea, că deputatulă Bela Komjaty pentru inter
pelarea sa făcută în privința afacer ei Herbert-Ohristen a 
fostă provocată la duelă de toți membrii tribunalului de 
onăre ală divisiei militare 32. In ședința dela 4 Octomvre 
nu se vorbea în culoarele camerei decâtă de acăstă 
afacere.

«Fără să socotimă de motivate espresiunile peste 
măsură aspre, întrebuințate de Komjathy spre a’șl în
temeia interpelarea, fără să contestămă dreptulă singura- 
ticiloră d’a cere satisfacțiune pentru astfelă de ofense 
personale, ce potă obveni în camera deputațiloră, unde 
respectivii nu se potă apăra — (fiee nNeues Pester 
Journal" — cu tote astea distinși membri ai camerei, 
ală căroră simță pentru regulele cavalerismului nu se 
păte trage nicidecum la îndoială, ’și-au esprimată păre
rea, că provocarea unui deputată, — pentru cuvintele 
sale esprimate într’o ședință publică, — de cătră o în- 
trăgă corporațiune ar însemna a restrînge în modă sim- 
țitoră libertatea cuvântului în parlamentă și a face im
posibilă critica activității instituțiuniloră și a corporațiu- 
niloră publice. Deărece casulă concretă din vorbă, pre
cum auZimă, se află în stadiulă d’a se pertracta pe calea 
tribunalului de onăre, eventuală pe cale cavalerăscă, pă
rerea generală a fostă, că trebue să se aștepte descur
carea acestei afaceri și numai atunci camera deputațiloră 
păte lua posițiune în privința principiară, spre a înlă
tura pe viitoră repețirea ăstorfelă de cașuri. E probabil, 
că spre scopulă acesta presidiulă va fi rugată la timpulă 
potrivită, a soroci o ședință închisă a camerei.
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înrudirea dinastiei germane cu cea 
italiană.

Gu tâte desmințirile, foile italiane aducă din nou 
soirea, că prințulă moștenitoră se va căsători cu o fiică 
a prințului de coronă germană, țliarulă „Garaffo' din 
Neapole scrie:

„Se pretinde, că visita prințului de coronă ger
mană în Italia, afară de importanța-i politică, stă în le
gătură și cu proectulă unei căsătorii a fiicei a doua a 
prințului cu prințulă de corănă ală Italiei. Se dice, că 
consiliulă de miniștri a discutată propunerea și a con
simțită pe deplină. Regina Victoria, împăratulă Wilhelm 
și prințulă Bismarck ar fi vaforisândă căsătoria proec- 
tată, exprimându-șî deplina loră aprobare în termini 
forte cordiali și măgulitori pentru Italia. Prințulă ita- 
iană, cu ocasiunea ultimei sale călătorii, a visitată fa
milia prințului de corănă germană și a fostă primită de 
ea fdrte cordială. Se mai asigură, că în curândă va fi 
o întâlnire a părechei princiare germane cu regele Um- 
berto și că cea dîntăiu va visita Roma ărna viitâre.*

*) Aci lasă să urmeze observațiunile asupra graiului 
din munții apuseni întocmai așa cum ni le-a comunicată 
d-nulă Candrea. Teofilft Frâncn.

0 telegramă din Roma cătră «Corriere del Mat- 
tino< repetă soirea de mai susă. Dâcă se va face a- 
căstă căsătoriă, ar fi pentru prima dată, că o princesă 
protestantă întră în relații de înrudire cu Casa Savoya.

SOIRILE PILEI.
O telegramă din Pesta spune, că s’a produsă prin 

sferele cărmuitdre în privința situațiunei esteriâre ună 
curentă forte puternică pentru îndatorarea resboiului de 
tarife cu România. Se pare chiar că contele Kalnoky ar 
fi lucrată în acestă sensă pe timpulă ultimei sale pre- 
sențe în Pesta și că guvernulă ungurescă ar fi chiar dis
pusă, cu tâtă atitudinea contrarie a ministrului de co- 
merciu, d’a da ascultare propuneriloră contelui Kalnoky' 

—x—
Sub titlulă «Particularismus*  începu a publica în 

Pesta deputatulă Iuliu Horvath o lucrare, în care tra- 
tâză cestiunea naționalitățiloră, precum și cestiunea po
litică și economică din Ardeală. Au apărută pănă acum 
două broșuri, prin eari autorulă arată mare nemulțumire 
față de guvernulă actuală, a căruia politică de pănă acum 
<Jice că fu basată tocmai pe slăbiciunea și nedestoinicia 
statului ungurescă. „Ellenzâk" salută aparițiunea acestei 
lucrări cu fârte mare bucuriă, și cjice că pănă acum nu
mai elă a fostă care de șese ani luptă cu credință pen
tru causa cestiunei ardelenescl.—Vorbă să fiă, pare că 
guvernulă nu susține pe șoviniștii ardeleni pe sub mână.

—x—
Rabinulă Evreiloră din Szabadka voise filele aceste 

să predice în sinagogă nemțesce. Abia începuse însă ra
binulă să predice și Evreii nemulțumiți începură a murmura 
demonstrativă, ba unii din ei începură a părăsi sinagoga, 
așa câtă rabinulă fu silită să-și întrerupă predica sa. — 
Așa spună foile «patriotice*,  care acusă indirectă pe ra
binulă că nu e «patriotă*,  fiindcă nu predică în limba 
«civilisatoriloră» Orientului.

—x—
Gu ocasiunea deschiderei noului teatru națională 

maghiară din Seghedină, află «Ellenzâk*,  că nația maghiară 
a foștii reu compromisă, din causă că colonelulă Haletzky 
ar fi salutată pe ministrulă-președinte Colomană Tisza 
în limba germană, âr C. Tisza i-a răspunsă deasemenea 

în limba germană. Acăsta dice .Ellenzek*  că s’a întâm
plată chiar în Seghedină, care este metropolea Ungariei 
de josă. — Bietulă „Ellenzâk*,  multe dile amărîte mai 
are și elă!

—x—
In dilele trecute măcelarii din Tergulii-Mureșului 

s’au pusă în grevă și trei dile n’au vrută să vândă nici 
carne nici unsâre. Causa a fostă ordinațiunea orașului, 
ca măcelarii să taiă porcii afară din orașă. Autoritatea 
orășenâscă a sciută face în curândă ordine.

—x—
In luna lui Septemvre s’au depusă la cassele din 

Brașovil fi. 343,331.25 și s’au ridicată fl. 330,734.73.
—x—

La Vladivostok (Siberia) a sosită din Posnania d. 
Matiușevsky, deiegatulă biețiloră Poloni espulsați din Ger
mania polonă. Acestă delegată caută locurile bune pen
tru nenorociții emigranți. Se <^ice că elă opinâză pen
tru țera Ussuriiska. Guvernulă rusă refusă a da per
misiune Poloniloră de a se stabili aiurea decâtă dincolo 
de munții Urall. — Sărmani Poloni!

—x—
Citimă în «Națiunea' : „Ună domnă, anume Lud- 

vig Regius, de origine germană, pripășită în București 
de câțiva ani, dupăce mai întâiu a sciută să contrac
teze nisce credite însemnate, în calitate de comisionară 
ală mai multoră fabrice din străinătate, a luat’o filele 
trecute la sănătâsa lăsândă în urmă-i pentru despăgubi
rea creditoriloră săi ună activă de.... două scaune și o 
masă. Și acestă onorabilă comisionară intră în rându
rile acelora ce ne discreditâză în străinătate. Tribuna- 
lulă comercială de Uf o vii a fostă încunosciințată de acăstă 
dispari țiune.“

—x—
Astă seră Joi se va juca la redută „Der Jourfix“, 

comediă originală în 4 acte de Hugo Burger. Sâmbătă 
pentru ântâia dată se va juca „Halbe Dichter*,  cea mai 
nouă comediă de Rosen.

Impresiuni plăcute și folositore 
dela Preșmerfit.

23 Septemvre 1386 st. v.
Domnule Redactoră ! In dilele 9 și 10 de 1. c. st. v. 

reuniunea învățătoriloră români gr. or. din districtulă 
Brașovului și-a ținută în opidulă Preșmeră adunarea ge
nerală de districtă a sa. Am participată dela începută 
a ședințele acestei corporațiunl culturale și pănă la sfâr

șită m’am adăpată de cele bune și folositore întâmplate 
cu ocasiunea acâsta. Pe deoparte pertractările din șe
dințe ale învățătoriloră membri, pe de alta unele lucruri 
și surprinderi neașteptate întâmplate afară de ședințe 
ml-au fostă totă atâtea impresiuni plăcute și folositâre 
despre cari voiă a raporta ceva.

Conformă programei învățătorii membri ai acestei 
corporațiunl în frunte cu președintele, d-lă directoră gim- 
nasială Ștefană Iosifă, au participată în corpore la ser- 
viciulă divină împreunată cu parastasă pentru membrii 
decedați ai reuniunei, precum: protopresbiterulă Iosifă, 
preotulă Ștefană, lână etc. celebrată în biserica din 
ocă. De aici amă mersă într’una din șalele de învăță- 

mântă ale frumosului edificiu ală șcâlei române, unde a 
urmată deschiderea șed nței prin presidiu. In cuventulă 
de deschidere s’a spusă istoriculă acestei reuniuni, care 
e cea mai vechiă in archidiecesă, de care istoriă on. 
presidiu a legată biografia unuia dintre membrii mai 
vechi decedați ai acestei corporațiunl, fericitulă Ioană 
Petrică, fostă directoră la una din scâlele capitale din

Satulungă (Săcele). Astfelă de bărbați devotați cu trupă 
și sutletă șcâlei .și înaintârei nâstre pe acestă terenă 
precum a fostă și directorulă răposată Ioană Petrică 
merită a fi reamintiți din cănd în când urmașiloră, ca 
să le fiă lucrările loră de imitată acestora.

După deschiderea adunărei s’a constatată numărulă 
membriloră presenți și absenți. Din fote patru proto- 
presbiteratele din cari e compusă reuniunea acâsta, în
vățătorii membri s’au presentată într’ună numără îndes- 
tulitoră și ceea ce m’a impresionată mai multă a fostă, 
că șefii tracturiloră protopresbiterale înșiși au luată 
parte mai multă seu mai puțină la ședințele reuniunei; 
așa păr. protopresbiteră Demetriu Coltofeanu din tractulă 
Treiscauneloră în fruntea învățătoriloră de sub inspec- 
țiunea d-sale a participată pănă la sfîrșitulă ședințeloră, 
âr părintele protopresbiteră Ioană Petrică din tractulă 
I și II ală Brașovului și Traiană Mețiană din tractulă 
Branului la o ședință a acestei adunări. Am văzută și 
preoți, din cari unii destingându-se și pe terenulă pe
dagogică.

Afară de lucrările (agendele) reuniunei așa tjicândă 
ofiiciâse pertractate cu multă băgare de sâmă în ședințe, 
amintescă ca obiectă mai nou disertațiunea d-lui Ioană 
Dima Petrașcu: «Critica limbei în manualele nâstre de 
scâlă,*  prin care combate limbagiulă, stilulă și ortografia 
celoră mai multe cărți întrebuințate în scâlele nâstre. 
Disertațiunea d-lui Petrașcu s’a ascultată cu ună deose
bită interesă din partea membriloră; era dorința să i 
urmeze și ârecari reflesiunl aci în ședință lucrărei din 
cestiune, însă seurțimea timpului cum și îngrijirea că o 
critică formală totă nu i se putea face cu acestă oca- 
siune, elaboratulă a rămasă să se publice în fâia reu
niunei „Șcâla și Familia*,  unde apoi îi pâte urma cri
tica ce ar fi de dorită. S’a mai vorbită și despre stu- 
părită ca obiectă aparținătoră grădinei școlare din partea 
preotului Constantină Dimiană din Brețcu, care după 
cum sciută este a și începută să publice în tâia reuniu
nei cunoscințe din acestă ramă economică.

Adunarea generală a acestei corporațiunl în șe
dința posmeridiană a sa dela 10 Septemvre a. c. st. 
v. avu rara fericire a saluta în mijloculă seu și pre 
Escelența Sa Inaltpreasfințitulă Archiepiscopă și Metro- 
polilă Miron Romanul însoțită de Preacuvioșiele loră Dr. 
Ilarionă Pușcariu archimandrită, Nicanor Frateșă proto- 
singelă și Rev. domnă Ioană Popescu, profesoră semi- 
narială, și alții, cari cu mare atențiune au ascultată ra- 
portulă specială ală comitetului centrală asupra temei 
pertractate în despărțeminte „Disciplina în șctilele popo
rale și mijlocele positive de a o susținea11, cetită de mem- 
brulă și redactorulă lână Dariu.

Escelența Sa Archiepiscopulă nostru, care tocmai 
acum călătorea prin țera Bârsei în afaceri canonice, în- 
țe'egândă de adunarea reuniunei învățătorescl, ce se ține 
în Preșmeră, a binevoită dela Brană a veni de-adreptulă 
la Preșmeră ca să ne cerceteze. Aci a fostă primită 
de poporă în frunte cu preoții locali Alexe Frateșă și 
George Ludu, ornați bisencesce, și de representanții Sași 
ai opidului Preșmer, apoi de întrâga corporațiune învă- 
țătorâscă în frunte cu președintele ei d-nulă Ștefană 
Iosifă, directoră gimnasială. Escelența Sa a cercetată 
biserica română, a rostită ună cuvântă pastorală popo
rului, a cetită molitva de deslegare la mormântulă ră
posatului preotă de acolo Nicolae Frateșă, a trasă apoi, 
dupăce a cercetată reuniunea, la casa parochului locală 
Alexe Frateșă, de unde după o âră a plecată la 
Săcele.

Primirea învățătoriloră în opidulă Preșmer a fostă 
din tâte punctele de vedere dintre cele mai bune. Co- 
mitetulă parochială, bravii preoți și învățători de aici, 
lăsândă la o parte orice afacere pentru sine, au îngrijită 
ca noii âspețl sosiți din tâte părțile să r.u sufere de 
nici o scădere. Cuartirele erau designate, șalele de în- 
vățământă ale șcâlei, unde să se resolve afacerile reu
niunei, curățite, aerisate și chiar decorate, preparativele 
pentru alimentare la hotelulă locală făcute etc. etc. așa 
că nu rămase nimică de dorită.

FOILETONU.

Moții și Istrienii
ii.

Unele particularități limbistice în graiulu poporului mun
ților^. apuseni,

de G. CANDREAf.

Limba română, ce răsună adi de pe buzele a 12 
miliâne de Români, deși trecută prin atâtea furtune se
culare, abstracțiune făcândă de unele diferințe accidentali, 
proprii tuturoră limbiloră, ’și-a păstrată constituțiunea și 
caracterulă său atâtă de uniformă în tâte părțile locuite 
de Români, încâlă cu dreptă se pâte numi: una și aceeași 
limbă nedespărțită.

La acăstă uniformitate a limbei nâstre, escluijăndă 
zelâsa și tradiționala alipire a Românului cătră limba sa, 
fără îndoială a contribuită multă limba bisericâscă Escep- 
țiune dela acesta face numai limba Româniloră din Ma
cedonia, Mesia, Tracia, Epiră și Albania, precum și ace- 
loră din Istria, cari, din causa unoră particularități, se 
potă considera ca dialecte ale limbei române.

Dâcă cu tâte aceste aflămă unele mici abateri în 
graiulă nostru românescă, din ună ținută față de altă 

ținută românescă, acâsta este a se ascrie influențeloră 
externe și împrejurăriloră locaii sub cari s’a desvoltată 
limba ținutului respectivă. Așa bunăâră, unde Românii 
suntă în mase mai compacte, precum în jurulă Blajului, 
Bistriței, Orăștiei, Sebeșului, Sibiiului, Făgărașului și 
Brașovului, acolo graiulă românescă a rămasă mai in
tactă de ingrediențe străine. Peste totă putemă afirma, 
că limba poporului săsescă în mijloculă cărora, cu o 
mică escepțiune, petrecă Românii din ținuturile de mai 
susă, n’a avută nici o influință stricăciâsă asupra des- 
voltărei graiului românescă ; fiă că Românulă avea an- 
tipatiă față de acestă dialectă stricată nemțescă și se 
potrivea mai puțină cu firea și vorbirea lui, fiă încă și 
din motivulă prin care acestă poporă cerca în tâte re
ferințele sociale, economice și industriale a se esclude și 
separa de Români. Șcâla germană n’a putută să lase 
decâtă prea puține urme și aceste numai în vor
birea foștiloru grănițeri, cari erau ținuți a frecuenta 
școala.

Din contră, graiulă Româniloră din acele părți, 
unde petrecă împreună cu Ungurii seu în nemijlocita 
apropiere cu dânșii este mai puțină curată. Dovadă des
pre acâsta este graiulă Româniloră de pe lângă Clușiu, 
Gherla, Deva, Hunedâra, și părțile cari se mărgi- 
nescă cu Ungaria, cum suntă unele ținuturi din munții 
apuseni.

Românii din Secuime aprâpe mai toți ’șl-au per- 
dută limba loră românâscă, âr vorbirea acelora de pe la 
Satmară, Baia-Mare, Careii-MarI, Oradia-Mare, Beiușă și 
alte părți din Ungaria e tare stricată. Unele frase din 

aceste din urmă ținuturi ne voră arăta în de ajunsă 
starea tristă în care în 4iua de a$ se află limba 
nostră.

Așa Românulă-sătmărână, Ungaria, <}ice: a venyit 
ârvizul și nyia dus boroșhordaiele— a venită povoiulă și 
ne-a dusă buțile de vină; mergemu pe drumu Icerestul 
= mergemă peste drumă; unde se ne tălăluimu = 
unde să ne întâlnimă; hai se băsăduimă — aide să 
vorbimă

Nu se pâte nega că și în ținuturile transilvane în
șirate mai susă suntă multe cuvinte străine mai cu 
sâmă maghiare; ceea ce e a se atribui stărei asupritâre 
sub care Românulă a gemută pănă mai ieri alaltăieri; 
căci nefiindu-i permisă a cerceta șcâla, graiulă și res
pective limba a trebuită să sufere în desvoltarea sa, 
âr dânsulă pentru a-și pută esprima tâte trebuințele 
vieței, cari cu timpulă s’au înmulțită, a trebuită să îm
prumute dela cei mai de aprâpe de elă și în casulă 
nostru dela Unguri.

Multe din aceste cuvinte străine șcâla cil timpulă 
le-a înlocuită prin altele mai potrivite; multe însă au ră
masă întrupându-se așa c^icândă în limba nâstră, căci 
nu-i mai este iertată nici șcâlei să le dea afară, dâcă 
voesce să nu ne despartă de poporă.

Cu cuvintele împrumutate, nolens volens, dela con
locuitorii noștri Unguri, a trecută totodată și modulă es- 
primărei în vorbirea nâstră, care a rămasă permanentă 
pănă în diua de astătȘI, așa d. e. consonantele t, g, n, 
urmate de vocale sună pururea ca consonantele ungu- 
resci iy, gy, ny; asemenea d urmată de vocala i sân e
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0 disfracțiă. plăcută a causată corporațiun si învă- 
țătorescl și poporului preșmereană „teatrulă de diletante" 
de timpuriu arangeată la inițiativa d-lui George Ludu, 
preotă și învățători, spriginită de colegii săi Irodionă Fră
țești și George Șurariu — din partea «scâlei adulte11 a 
junimei țărane din Preșmeră Meritele corpului didactică 
dela scola română din Preșmeră cu desvoltarea însușiri- 
loră frumâse și la partea adultă a poporului română din 
Iocă nu se potă trage la îndoălă, după ce mai în totă 
anulă tinerimea adultă se scie presenta societăței culte 
cu câte ceva nou. Mai anii trecuțl junimea română din 
Preșmeră cânta în patru voci cântările (răspunsurile) li
turgice în biserică, acum iată-o aceea și pe scenă— cea 
mai practică sc61ă a limbei și a nobilitarei simțului de 
totă ce e bună și frumosă. Piesele representate au fostă: 
Mare lucru e scâlă, scenă socială cu cântece și declama- 
țiunl, acum pentru prima dată representată în Preșmeră, 
și Oinel-Cinel, comedie cu cântece într’ună actă de V. 
Alesandri. Amândouă piesele au fostă cu deplină suc- 
cesă representate. Intre persânele diletante amintescă pe 
d-na Maria Ludu, carea multă a contribuită la reușita 
acestui teatru diletantă moralminte și materialminte. Ve- 
nitulă curată a fostă destinată pentru scopuri de bine
facere

In amândouă dile ale adunărei generale a reuniu- 
nei învățătoriloră români din districtulă Brașovului în 
hotelulă locală a fostă prândă comună ală membriloră 
unde asemenea s’a întărită simțulă de convenire în ase
menea întruniri. Adunarea generală a acestei corpora- 
țiuni pe anulă viitoră a fostă invitată la Feldiâră.

Unulu din cei de fată.

Ultime soiri.
Orchanie, 5 Octomvre. Generalulă Kaulbars 

a sosită ert seră la Orchanie la 9 âre. A fostă 
primită de o deputațiune a locuitoriloră cu stri
găte de: „Trăiască Impăratulă11 ! „Trăiască Bul
garia independentă11 ! Apoi deputațiunea explică 
generalului că populațiunea are încredere în pa- 
triotismulă regenței și că râgă pe Impărată să 
primăscă data alegeriloră stabilită de acâsta pen- 
trucă e urgentă să se alăgă unu prință și să 
pedepsăscă culpabilii. Generalulă se neliniștește 
de starea recolteloră și a impositeloră, apoi dete 
locuitoriloră motivele pentru cari Impăratulă con
sideră ca imposibilă viitârea întrunire a marei 
adunări, din causa lipsei de candidată, a cărui 
alegere e reservată Europei, de unde prima ne
cesitate de a întârzia data alegeriloră. Elă își 
termină alocuțiunea strigândă : Trăiască Bulgaria ! 
Cu tâtă ruperea negociăriloră între consulatulă 
Rusiei și guvernă, asupra celoră două punte cari 
facă obiectulă neînțelegerei, se constată cu tâte 
astea o ârecare slăbire. Se liberâză puțină câte 
puțină ofițerii compromiși în lovitura de Stată, 
după promisiunile făcute de guvernă.

Rerlinu, 5 Octomvre. „Gazeta Germaniei 
de Nord11, combătândă pe „Pester Lloyd11, care 
continuă a considera alianța cu Germania din 
punctulă de vedere ală unei supuneri absolute 
intereseloră Ungariei, dice: Garanția duratei 
unei alianțe constă în aceea, că acâstă alianță a 
fostă încheiată între monarclii și nu între par
lamente. Germania are trebuință de asigurarea 
că raporturile cu streinătatea suntă independente 
de schimbările ce suferă maioritățile parla- 
menteloră.

Sofia, 5 Octomvre. — Se consideră prin 

cercurile diplomatice că decă alegerile s’ar face 
cu 8 clile mai târdiu de câtă data fixată de gu
vernă acesta ar micșora încordarea raporturi loru 
dintre Rusia și Regența și ar evita mai cu sâmă 
incidentele ce s’ar putea produce la Rusciuciî și 
Varna, unde generalulîi s’ar găsi de sigurii Du
mineca viitâre, diua alegeriloră. Se speră că 
guvernulu va consimți a accepta acostă amânare, 
dâcă e cerută în modu oficială de Rusia, ceea 
ce ar fi pâte punctulă de plecare alu unei în
țelegeri mai depline.

Viena, 5 Octomvre. Clubulu austro-ungaru 
a presintatu Camerei deputațiloru unu proiectă 
de lege ce crează Camere de lucrători, cu o or- 
ganisațiune conformă Cameriloră de comerciă. 
Aceste Camere de lucrători vor trebui să nu- 
măscă 9 deputați în Reichsrath.

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

SOFIA, 7 Octomvre. — Guvernulă a ho- 
tărîtă să renunțe la amânarea alegeriloră. Ale
gerile se voră face necondiționata Dumineca viitore.

Se vorbesce, că generalulă Kaulbars nu se 
mai reîntorce în Sofia, ci pleca în Rusia.

MADRIDtJ, 7 Octomvre. — Din causa de- 
•misiunei ministrului de răsboiu și de marină, a 
isbucnită o crisă de cabinetă. Starea de ase
diu s’a ridicată ne’ntâr^iată. Pedăpsa cu mdrte a 
oficeriloră revoluționari s’a schimbată în închi- 
s6re pe viăță.

A șâsea tragere la sorți publică,
a scrisurilor^ fonciare de 6°/0 ale Institutului de credită 
și de economii „Albina" a urmată în 1 Octomvre 1886 
înpresența Domnului notară reg. publică, Dn. Gabrielil 
Zâgoni, și a doi membri ai comitetului de supraveghiare 
ală institutului. S’au trasă în valărea totală de 53,300 fi. 
următorii numeri:

ăfl. 100: Nr. 12, 15, 19, 52, 56, 57, 74, 76, 
90, 103, 116, 120, 121, 123, 125, 129, 142, 153, 158, 
162, 191, 198, 205, 226. 232, 244, 246, 249, 262, 269,
272, 306, 314, 316, 322, 333, 335, 337, 338, 340, 351,
361, 372,. 376, 379, 393, 395, 400, 405, 414, 431, 434,
437, 438, 441, 445, 448, 449, 452, 453, 467, 503, 506,
510, 513, 517, 526, 530, 535, 543, 547, 548, 563, 568,
573, 588, 611, 619, 628, 639, 642, 647, 651, 654, 655, 668 
669, 680, 684, 685, 690, 694, 699, 705, 707, 722, 749,
750, 758, 761, 765, 766, 769, 770, 778, 780, 782, 784,
786, 788, 792, 801, 802, 806, 815, 842, 845, 850, 852,
853, 861, 868, 875, 878, 906, 911, 915, 926, 927, 928,
934, 939, 950. 952, 970, 975, 997, 998, 1007, 1031, 
1041, 1045, 1053, 1055, 1058, 1086, 1089, 1091.

ă jl. 500: Nr. 19, 30, 38, 60, 123, 152, 161,
184, 214, 273, 274, 283, 284, 353, 380, 383, 417, 455,
459 463 501.

ă fi. 1000: Nr. 45, 50, 58, 110, 156, 163, 197,
203, 214, 227, 259, 276, 281, 318, 387, 392, 397, 436,
453, 497, 500, 502, 517, 549, 614, 630, 680, 699.

Cu începere dela 1 Aprilie 1887 aceste scrisori 
fonciare se rescumpără la cassa institutului în Sibiiu, la 
Filiala sa în Brașovii și la „Banca comerc. ung. de Pesta" 
în întrăga valâre nominală împreună cu interesele cu
rente ; aceleșl să rescumpără și mai nainte ori când prin 
escomptare, seu se potă schimba cu alte scrisuri fon
ciare după cursulă Qilei.

Cu 1 Aprilie 1887 incătă interesele loră mai de

parte și cuponii de interese scădătorl mai târziu, dăcă 
la presentarea scrisurilor^ fonciare lipsescO, se subtragă 
din suma acestuia

Din scrisurile fonciare eșite la sorți la tragerile de 
mai nainte nu s’au presentată încă pentru rescumpârare 
următârele:

ă fl 100: Nr. 128, 177, 270, 345, 346, 419, 657, 
666, 672, 711, 719, 781 803, 812, 903, 904.

ă il 500: Nr. 129, 149, 231, 361.

DIVERSE.
Răsboie contra epuriloru de casă. — piarele din 

Australia spună că coloniele englese, cari se află pe câs- 
te, suntă amenințate de o nenorocire îngrozitâre, contra 
căreia locuitorii au luptată pănă acum în deșertă. Mili- 
âne de epuri de casă suntă răspândiți peste câmpii prin 
holde și prin păduri. Este o adevărată invasiune care 
pune în periculă esistența culturiloră de totă felulă și a 
grădiniloră în părțile despre Sydney, Melbournă și Vic
toria. Plantațiunile suntă devastate, {recoltele distruse 
de armate întregi de epuri de casă. Flagelulă este â- 
tâtO de îngrozitoră încâtă parlamentele australiane a tre
buită să ia măsuri estra-ordinare. Ele au alocată suma 
enormă de două sute mii lire sterline pentru a face res- 
belă epuriloră de casă ca să le estermine rassa. Dăr 
pare, că acesta sumă nu este indestulitâre, și pâte, că 
este nevoiă a o îndoi și întrei de și chiar astfelă nu 
este nici o siguranță ca să pâtă avea resultate defini
tive. Regimente întregi, echipate și armate ca în cam- 
paniă, ajutate de legiuni de câni dresați pentru vânătâre, 
au fostă trămise în districtele cele mai bănuite, unde a 
începută ună adevărată măcelă. Mai multă încă s’a fă
cută apelă la toți învățații cari au întrebuințată tâte 
mijlâcele chimice pentru a distruge acâstă rassă a roză- 
târeloră. Câmpii întregi au fostă săturate de substanțe 
veninâse, de otrăvurile cele mai tari. Dăr ordele cu u- 
rechile lungi nu se înspăimântă de tâte aceste; cadavrele 
soldațiloră loră umplu pământulă, și cu tâte acestea ni- 
mică nu’i face a se da înapoi. Ei înaintâză în colâne 
strînse și mergă nepăsători la luptă, desprețuindă mâr- 
tea, care seceră în rîndurile loră. Luptătorii căluți pe 
câmpulă de onâre suntă înlocuițl cu alții totă atâtă de 
otărîți de a învinge seu de a muri și Australienii cu 
tolulă desperați și desgustațl de a mai omorî, consultă 
cu durere orisontulă de unde neîncetată apară în bande. 
Cei mai fricoși dică, că au să se înbarce pe tâte vasele 
disponibile, cu tâtă averea loră, și să se întârcă în En- 
glitera. Decă desolarea este dâr la culme, dăcă neno- 
rociții Australieni se găndescă chiar 1a. o nenorocită că
lătoria dincolo de mari furia loră însă este fără mar
gini în contra imprudințiloră cari au fostă causa acestui 
flagelă îngrozitoră. Acești împrudenți suntă acei cari 
au introdusă în țâră pe cei dintâiu epuri de casă, căci 
acumă câțiva ani în urmă specia epuriloră de casă era 
aci cu totulă necunoscută, fără îndoială și amatori de 
dobitoce și vânători de plăcere. La începută totulă 
mergea bine, dăr âcă că deodată se răspândiră pretu
tindeni și deveniră cei mai periculoși inamici ai locuito
riloră. Astăcjl groza Auslralieniloră pentru epurele de 
casă este atâtă de mare încâtă în orașe și sate nu se 
mai pâte găsi nici unulă din rassa acestui rozătoră. Dăcă 
acâstă invasiune nu se sfîrșesce, este vorba în Austra
lia de a cere ajutoră vechiului continentă
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se preface în consonanta compusă maghiară gy, d. e. 
dinte=</i/m(ye; degetă=(///e(/e( etc.

Muntenii deși nu petrecă în mijlocita apropiere de 
Unguri, totuși și ei au felulă acesta de esprimare în vor
bire. Acâstă este a se esplica astfelă, că maioritatea din
tre dânșii își esportâză negoțulă, care constă din ciu- 
bere, în Ungaria, unde își petrecă cea mai mare parte 
din viâță, acâsta fiind-că Ungurii le plătescă mai bine și 
bucatele suntă relativă mai eftine; când se reîntorcă a- 
casă se întâmplă nu rareori de aducă cu sine cuvinte un- 
gurescl pe care le strecură în graiulă munteniloră și cu 
cari trece și forma de esprimare, care apoi se întrebuin- 
țâză și la cuvintele genuine române.

0 deosebită particularitate în graiulă munteniloră 
oferă împrejurarea prin care consonanta n, între două 
vocale, se preface în r, după cum se întemplă în dialec- 
lulă istriană, însă bine înțelesă, nu în tote cuvintele. 
Că acum 40 de ani sâu și mai multă, nse va fi rostită în 
tote cuvintele ca r, e mai multă decâtă propabilă. La 
acâsta ne îndâmnă a crede mulțimea de cuvinte, cari și 
astăcjl se rostescă cu r în locă de n, după cum se pâte 
vedea din Vocabularulă de mai josă. Credința nâstră 
se afirmă și mai tare, când vedemă că indivizii din a- 
ceeași comună nu esprimă toți pe unulă și același cu
vântă cu r, așa d. e unii tjică: diminâță, alții (JicO : di- 
mîrâță și alții gyibirâtă. Cei dântâiu se numără la ge
nerația mai tânără, cari au trecută prin scâlă, cei din 
urmă la generația mai bătrână, care n’a putută să cer
ceteze scâla, de ârece înainte de asta cu 20—30 de ani 
abia a fostă o singură scâlă în munți. Din cele pre

merse suntemă necesitați a crede, că cu câtă progresămă, 
cu atâtă dispare mai multă acâstă particularitate din 
graiulă munteniloră. Așa se mai pâte afirma, că vor
birea acâsta a trebuită se fia comună tuturoru munteni 
loru, escepțîonândă satele de lângă Abrudă. Acum însă 
abia se mai pote aucji în vre-o patru comune, dâr nici 
în acelea, după cum mai susă am observată, de toți 
indivizii, ci cu deosebire de cei cari își au locuințele 
susă în munte, cărora împrejurările nu le concedă a 
veni în contactă mai deaprâpe și timpă mai îndelun
gată cu poporulă mai deșteptă dela pâlele muntelui. 
Omenii din aceste părți își petrecă viâța mai multă în 
munte, aci pregătescă șindrile, ciubere, scânduri, pe cari 
le transportâză peste muntele Biharia în Ungaria, unde, 
fiindă graiulă românescă stricată, nu potă vedea greșâla 
ce facă omițândă pe n. Dâr nici în aceste locuri nu 
multă are să dureze vorbirea acâsta, de altcum frumosă, 
căci de și influința scolei străbate mai târziu în ase
menea locuri totuși nu se pote presupune că n’ar stră
bate nici când. Scola este dâr, care lucră din răsputeri 
a înlocui pe n la loculă său și a da pe r afară. Se 
înțelege că lucrarea acâsta va merge mai cu greu, de 
ârece omenii din aceste locuri suntă în depărtări de 
câte 3—4 chiar 5 ore de scolă, și astfelă nu se potă 
constrânge ca să-și trimâță copii la scâlă.

Comunele în cari se mai pâte auiji vorbirea acâsta 
suntă: Albacă-Arada, Lăpușulă, Scărișâra și o mică 
parte din Negra superiâră. In Vidre, Ponorelu, Secă
tura, Nâgra de josă abia ici colea mai poți audi dela 
câte ună omă bătrână câte ună cuvântă în care n să 

fiă înlocuită prin r; ba ce e mai multă, âmenii din a- 
ceste comune își bată jocă de ceilalți, cari au rămasă 
fideli graiului loră tradițională.

De când datâză acestă particularitate în vorbirea 
din munți? de unde este luată sâu împrumutată și pe 
ce basă, suntă nisce întrebări, cari negreșită voră da 
de lucru bărbațiloră noștri de sciință.

„ Vocabularulă de mai josă ce l’am compusă din 
2 părți, are menirea ca partea I. să arate cuvintele în 
cari muntenii prefacă pe n în r, la finea căreia am a- 
dausă și unele cuvinte în cari n rămâne nestrămutată ; p. 
Il-a cuprinde unele abateri limbistice precum și unele 
cuvinte particulare întrebuințate în graiulă poporului 
munteană. Trebue să mărturisescă, că lucrarea mea 
nu presintă ceva completă, voră fi negreșită încă multe 
cuvinte pe cari eu nu le voiu fi introdusă în acestă Vo- 
cabulară și mai cu sâmă de acelea, ce aparțină părței 
a doua. 0 asemenea lucrare reclamă timpă îndelungată 
pentru a-i cunâsce tâte particularitățile și idiotismele 
vorbirei. In partea primă pâte voiu fi mai norocosă, 
căci aci voră fi fârte puține cuvinte, dâcă voră mai fi, 
pe cari să nu le fi introdusă.

In fine am adausă și nomenclatura curată româ- 
nâscă a sateloră, păraeloră, văiloră, munțiloră, mineloră 
mai însemnate din munțî, prin cari să se pâtă argu
menta inimiciloră nâmului nostru, că pe pământulă a- 
cesta n’a putută să trăiâscă altcineva decâtă Românii.



Nr. 216. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursul îi la buraa do Viena
din 6 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 ■ ■ • 105 30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.25
Imprumutulti căilorti ferate

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

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.35

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.60 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.60 
B nuri rurale Banat-Ti-

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

Bonuri croato-slavone . . 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 aurii austr. . . 116 85 
Losurile din 1860 . . . 140 40
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 861 —
Act. băncel de creditti ung. 288.20 
Act. băncel de creditti austr. 276.— 
Argintulti —. — GalbinI

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

Bom de Buenrescl.
Cota oficială dela 21 Sepiemvre st. v, 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 94— 95—
Renta rom. amort. (5%) 961/a 97—

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

* 11 v (3%) . 871/, 87Va
» » urban (7°/0) . . 100l/2 101—

» (6°/o) • 92— 93—
> (5°/o) ■ - 82i/2 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 15.60
Bancnote austria ce contra aură. . 2.02— 2.03

Pentru o societate renumită de 
asigurare asupra vieței cu sediulu în 
Bucurescî se caută

Apoji sSiiih’i români
pentru România.

Condițium forte avantagiose+ Ofer
tele se se adreseze sub:

„Achisitoru Eomânu“ post- 
restante. Bucuresd.

Publicatiune de licitațiune.
9 9

Publicarea de licitațiune apărută în fdia de față Nr. 153, 155 și 
156 sub Nr. 1263 (sz61gb.) referitdre la vândarea lemneloră din pă
durea „Dumbrava, “ pe hotarulu comunei Săcelti se înnoesce respect, 
se repetdză, de 6re-ce licitațiunea ținută în astă privință în 30 Septem- 
vre a. c. a percursu fără resultată și să defige a doua licitațiune pe 
<|iua de 30 Octomvre a, c. la 10 6re a. m. cu acelil adausu că la a- 
c£sta se voră primi oferte și sub prețulu de strigare, primirea resulta- 
tului însă depinde dela hotărîrea representanței comunei Săcelti.

Să li ște, 1 Octomvre 1886.

Pretorele supr. alu cercului.

(Avisu d-loră abonați!
Rugămd pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe fășia 
sub care au primitu (Jiarulu nostru până acuma.

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

jaA „Europa
BRASOVU

5

în cetate, Strada Vămii Nr. 11. 
clădire nouă din anulu 1885, înzestrată cu totu 

comfortulu.

Restaurațiune și hală de bere. 
Omnibusulu hotelului la gară. 

^niculă hotelă 
comfortabilQ din cetate în apropierea pieței.

R. BARTHA.

MBCEMW 8E6RBIC. |
în Gherla — Sz. Vjvâr — (Transilvania.) S

DESCHIDE ANULti 1886 LA^: |
„Amiculti Familiei." piaru beletristică și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 

2—3 cdle; și va publica poesii, romanurl, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis-câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanurl, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- w 
tracțiune ș. a. Prețulu de abonamentu pe anulu întregu e 4 fi. pentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale. W

Preotulu Românii.“ piaru bisericescu, scolasticii și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23/4—3x/*  cdle; și va publica articull din sfera O 
- - - - ' ................................. ’ - “ $

e i
• e e 
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”. . . . . . . • .tuturoru sciințeloru teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulu de abonamentu pe anulu întregu e 4 fl., pentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potti procura cu prețuri forte reduse tdte opurile din ediția nostră.
—EE C o 1 e c ia n ți i p r i m e s c u gratis a 1 îi patrulea exemplar u. ==—

Totu acolo au apărutu și se află de vândare:
Biblioteca „Săteanului Românii.1' Cartea I. II., III., Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 

vinară. Prețulă 20 cr.
Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 

mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.
Herman și Dorotea, după W. de Goethe, traduc- 

țiune liberă de Constantin Morar. Prețulă 50 cr.
Economia pentru scolele poporale de T. Roșiu. 

Ed. II. Prețulă 30 cr.
Petulantuld. Comediă în 5 acte, după Aug. Ko- 

tzebue, tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețulă 30 cr.
Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- 

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

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

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

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

„Amiculu Poporului" cu 50 cr.

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

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

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

IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Pre
țulă la t6te patru 1 fi.; 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. Discusiunî filologice și istorice maghiare 
privitore la Români, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. Partea I. Paulă Hunfalvy despre cro
nica lui Georgiu Gabr. Șincai. Prețulă 30 cr.

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

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giate. Prețulă redusă (dela 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. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

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

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

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

Calendare pe anulu 1887. „Amiculu Poporului" cu 50 cr. ..Noulii Calendarfi de casă” cu 30 cr. și
„Calendarulu Calicului" cu 36 cr. — adausu câte 5 cr. de portopostală.

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

15—20

Tipografia ALEXI, Brașovfl.

a

i
Miculii Mărgăritar^ sufletescu. CărLieică de ru- | 

găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 1 
prunci școlar! de ambe sexele. Cu aprobarea juris- | 
dicțiunii sup. bisericescl. Prețulă unui exemplară bro- i 
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., legale în pânză 22 fl.

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

Visulu pră sântei vergure Maria, a Născătorei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumăse. 

,Cu mai multe icpne frumose. Prețulu unui exemplară 
'trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
lexemplare 5 fl. v. a.
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