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NOU A.BONA.MENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1886 st. v., s’au începutu un* nou 

abonament*, la care învitămu pe toți onorați! amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulti Abonamentului:
Pentru Austr o -Ungaria;

pe trei lunî 3 fi. 
„ șese „ 6 ,,
„ unu anu 12 „

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

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

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cupon* numărul* fâșiei sub care 
au primită diarulu.

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

Administrațiunea.

Ungurii și libertatea popdreloru.
II.
Brasovu, 4 Octomvre 18S6.

Niciodată când este vorba de libertate nu 
ne putem* înțelege cu conlocuitorii noștri un
guri. Ei au unu deosebită concepții despre li
bertate.

Libertatea la Unguri nu însemnă decâtu 
supremația, domnirea loră absolută în stătu. 
Acesta stăpânire, se’nțelege, nu mai e acli îm
brăcată în haina ei vechiă feudalistă, ci a tre
buită să și-o schimbe. Forma este nouă, dâr 
spiritul* este totu spiritul* vechiului esclusivismă 
și alu vechei supremații, al* căror* cerc* s’a 
lărgit* în aparință. In loc* de nobil* se dice 
acuma Maghiar*. Totu grofii și baronii domnesc* 
însă și 'astăzi în Peșta. Ei conduc* administrația, 
ei justiția, ei financele și comerciul* statului, ei 
conduc* și parlamentul*, ei aduc* și reformăză 
legile și tot* ei au făcută și constituțiunea ac
tuală ungară.

Starea actuală de lucruri, absolutismulă par
lamentară ală acelei elice, care se numesce par
tidă dela putere, ne spune f6ia oposițiunală ma
ghiară, este libertatea și independența ungurâscă.

Mărturisimă că nu-i invidiămă pe Unguri 
pentru acesta, ne pare insă rău că clica dela 
putere a isbutită a-le ameți așa de multă cape
tele cu totă feliulă de frase și de idei șovinistice, 
încâtă poporulă maghiară pare a-și fi pierdută 
semțulă și consciința propriei sale libertăți.

Și dâcă Ungurii n’au adevărata pricepere 
pentru libertatea loră propriă, cum o se pdtă ei 

•"-seniți pentru libertatea altoră popdre ?
Să ne arate cei dela „Ellenzâk11 ună par

tidă maghiară, fiă câtă de mică — afară de 
acela ală „Corbului albă,11 care încă nu s’a for 
mată — c’ună programă în adevără liberală și 
democratică, în spiritulă adevăratei libertăți și e- 
galități, precum este înțelâsă în statele civilisate 
ale Europei apusane?

Ne voră răspunde, că au pe Iranyi și pe 
Helfy, p6te și pe Apponyi și Szilagyi. Dâr 
6re nu s’au întrebată ei vr’odată cu t6tă serio- 
sitatea, dăcă acești corifei parlamentari oposițio- 
nalî, acești oratori geniali servescă în realitate 
causa libertății poporului maghiară, ori numai 
interesele grofilor* și a-le baronilor* din Țâra 
ungurăsă ?

Să ne spună cei dela „Ellenzâk11, ce au 
întreprinsă numiții conducători de partidă pănă 
acuma, ca să emancipeze poporulă maghiară 
rurală de sub jugulă celoră ce-lă esploatâză 

făr’ de nici o milă în numele libertății și ală 
naționalismului ?

Ceremă să ne spună cu atâtă mai vârtosu, 
cu câtă credem* că țăranului ungur* nicidecum 
nu i se ajută prin aceea, că domnii Iranyi, 
Apponyi și Szilagyi proclamă de pe tribuna par
lamentară, între aplausele elicei dela putere, că 
ei nu recunosc* celor* trei miliâne de Români 
din acest* stată dreptul* de a-și desvolta indi
vidualitatea loru națională.

Nu i se ajută țăranului ungur* nici cu 
aceea, că matadorii strigă în gura mare în dietă 
că este în interesul* Ungariei să fiă mănți- 
nută libertatea și independența popdreloru din 
Balcani.

Cei dela fdia clușiană au avută prin urma
re cause destulă de întemeiate de a evita o dis- 
cuțiune principiară asupra neesistenteloru stăru
ințe pentru libertate ale corifeilor* unguresc! 
și a ne veni cu-o sofismă nesărata, vorbindu-ne 
de „legile și de constituțiunea11 romănă, bulgară, 
sârbă, muntenegrână și ungurâscă.

„Cum se potrivesce — amă întrebat* noi 
— entusiasmul* pentru libertatea și indepen
dența popdrelor* din Orient* cu principiele, ce 
le profesâză și cu politica ce-o urmăresc* cori
feii politici maghiari față cu poporele nema
ghiare din statul* ungar* ?“

Vede ori și cine că noi aici am* vorbit* 
de principii, am* înțeles* spiritul*. Dâr „Ellen- 
zâk“ nu se p6te avânta la înălțimea spiritului a- 
devăratei libertăți, pentrucă e frică de amețâlă, 
și de aceea ne vine cu forma, și cere dela noi 
ca să privim* câja drept* sâmbure.

„Dâcă vestim* “ — elice „Ellenzâk11, — li
bertatea și independența statelor* balcanice, ves
tim*, că constituțiunea acelor* state trebue să 
fia luată în apărare11.

De aici ar urma ea consecință logică, că, 
dâcă Bulgarii adi n’ară avă constituțiune, pe Un
guri nici capul* nu i-aru mai dură de libertatea 
și de independența Bulgarilor*.

La acest* resultatu ajunge chiar și „Ellen- 
zek“, când pretinde, deși indirectă, că Românii 
din regatul* s-lui Ștefană, neavându o consti
tuția a loru deosebită, n’au nici drept* a-și des
volta individualitatea loru națională și prin ur
mare nu se potu bucura de aceeași libertate ca 
Bulgarii.

Și dâcă Ungurii voru să se mănțină numai 
constituțiunile existente ale popâreloru balcanice, 
cum rămâne atunci cu libertatea Macedonenilor* 
și a Albanesiloru, cari n’au nici o constituțiă. 
Voru ei ca aceștia să rămână în veci slugile 
Turcilor* ?

Au trecută cu vederea cei dela fdia oposi
țiunală din Clușiu, că ministrulu-președinte Tisza 
în cunoscuta sa declarațiă a vorbită nu numai 
de constituțiunile esistente, ci și de viitdrele con- 
stituțiuni ale popâreloru din Balcani, când a 
disu: „interesele Ungariei pretindă ca făcându-se 
schimbări în peninsula balcanică, poporațiunile 
ce trăescă acolo să se formeze în state de sine 
stătătâre, corăspuncjătoră individualității loru.11

Dâcă prin urmare li se recunâsce Macedo
nenilor* și Albanesiloru acest* dreptu, de ce să 
nu se recunâscă Românilor* de aici celu puțină 
dreptul* de a-și desvolta liber* individualitatea 
lor* națională între marginele statului ungar* ?

Nu văd* domnii dela „Ellenzâk11 contrazi
cerea în care se află politica esteridră a Unguri
lor* cu politica lor* interidră ?

„Constituțiunea maghiară41, dicu ei, „oferă 
scut* locuitorilor* de orice rassă“. Ddcă ar fi 
așa atunci ce lipsă ar mai fi avută domnii Tisza- 
Apponyi-Szilagyi-Iranyi să declare astă primăvdră 
sărbătoresee în cameră, că în statul* ungară nu
mai o desvoltare maghiară și o cultură maghiară 
p6te fi admisă?

In România, <|icețl, „care are mai multă ca

o miiă de locuitori maghiari11, nu esistă drepturi 
deosebite pentru aceștia. Acdsta e ușor* de în
țeles* mai întâiu fiindcă-su prea puțini, apoi fi
indcă nu-su autohtoni. Ce om* cu minte va 
pretinde însă ca Românii din regatul* s-lui Ște
fană, cari sunt* mai mulți decâtu Bulgarii de 
nordu și de sudu, decât* Grecii și decât* Sâr
bii din regat* și cari pe lângă aedsta sunt* ună 
popor* autohtonă, să n’aibă mai multe drepturi 
ca Ciangăii din Moldova și ca Tătarii din Do- 
brogea ?

Din espunerile lui „Ellenzâk11 ar mai urma, 
că ddcă constituțiunea bulgară se va schimba cu 
timpul*, negreșit* cu concursul* Rușilor*,—ceea 
ce nu este imposibilă —astfel* ca ea să devină 
asupritdre pentru Bulgari, ar fi și atunci datoria 
Ungurilor* de a o apăra. Nu vădu cei dela 
fdia clușiană la ce paradoxuri îi facă să ajungă 
sofismele loru?

(Ună articul* finală urmă(jă).

Crisa bulgară.
— Generalul* Kaulbars a sosită la Rusciucă cu 

ună trenă specială, Nu s’a produsă nici ună incidență 
la plecarea sa din Varna, nici pe timpul* întorcerii. 
Generalul* a renunțată la călătoria sa în Rumelia. El* 
se va întărce probabilă la Sofia prin Tîrnova, dăr numai 
peste câteva (file. Pănă atunci elă va sta în Rusciucă 
fi p6te în Bucureșci.

— „Noua presă liberă" scrie, că punctul* de ve
dere rusesc*, care consistă în a considera Sobrania ca 
nulă și neavenită, nu pdte fi și ală celorlalte puteri. 
Alegerile s’au făcută conform* constituțiunii și în tdtă 
regula, și tratatul* dela Berlină nu oferă nici o rațiune 
pentru ca Rusia să protesteze. E chiară îndoiosă ca ale
gerea prințului să pătă fi anulată prin refusul* unei sin
gure puteri, presupunând* că Pdrta o sancționăză și că 
celelalte puteri o recunosc*. Pdte că Bulgarii, cari dau 
deja probe așa de mari de moderațiune, voră surprinde 
diplomația, ce zăboveșce, prin alegerea loră. Fără pa- 
triolismulă și prudența Bulgarilor*, care rădică Rusiei 
orice pretextă pentru o măsură coercitivă, pacea ar fi 
mult* mai compromisă decât* cum e acuma. Tinărulă 
popor* bulgar* pare a întrece bătrânile națiuni din oc
cident* în abilitate politică.

— „Epoca" scrie: Soirile privitore la numerdsele 
concentrări de trupe ruseșci în Basarabia iau din ce în 
ce mai multă consistență.

— După spusa „ Vocei Govurluiului" din Galați, 
scrisori sosite din sudul* Rusiei anunță, că acolo se face 
o fOrte activă mișcare de trupe rusesci spre mare.

— 0 telegramă din Novoselitza comunică: Dincolo 
de granița rusăscă se crede și acum într’o ocupațiune a 
Bulgariei. Oficeri ruși de geniu inspectăză drumurile și 
podurile și primarii au fost* înștiințați să aibă la dis- 
posițiă trăsuri și cai. Manevrele, ce erau să fiă la Ki- 
șinău, s’au oprită prin telegraf* acum opt* (file și tru
pele de acolo au plecat* la Ungheni și Odesa. GarnisOna 
din Hotin va merge de asemenea spre sud*. Dela nord* 
au venit* la ledicze 3000 Omeni. GarnisOna din Novose
litza a mai primită 500 omeni cavaleriă.

Apelul* partidei guvernamentale bulgare.
Partida guvernamentală din Bulgaria a adre

sată alegătorilor* din Bulgaria și Rumelia orien
tală, înaintea alegerilor* pentru marea sobraniă, 
următorul* apelă :

Fraților* Bulgari! Peste o săptămână veți merge 
Ia urnă ca să alegeți deputați pentru marea adunare na
țională, care are se se sfătuiască în privința grelei si- 
tuațiuni în care a ajuns* patria nOstră. Prin ce vremuri 
grele a avut* să trăcă poporulă nostru! Dăr și acum 
atârnă d’asupra Bulgariei sabia lui Damocle, și V'itOrea 
fericire a țărei atârnă numai dela înțelepciunea nOstră, 
întocmai precum greșelele nOstre ar pută provoca neno
rocirea ei.

Frați Bulgari! Totă lumea îndrăptă acum ochii ei
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șeni o adunare. Dr. Franz Fekete-Solyom s’a încercată 
să jdovedăscă», că valea Jiului era pe timpulă lui Vla- 
dislav II nepoporată, că Mihailă Kendeffy a obținută la 
1504 dela acestă rege permisiunea, d’a colonisa acolo 12 
Țigani ambulanți din Moldova. Va să dică nu i-a dată 
mâna «învățatului" Ungură să Zică că Valahii d’acolo suntă 
Unguri valahisați, dăr ca să-și dea arama pe față, a gă
sită dumnălui că suntă „Țigani". Prin urmare o punemă 
la dosară! Jnvețatulă» Kun a încercată și elă să «do- 
vedâscă», că revoiuțiunea lui Eforia «n’a isvorîtă» din 
apăsarea iobagiloră. La dosară și cu acesta!

—x—
Fiscalatulii financiară ală domenieloră erariale din 

Sibiiu se desființdză cu (Țua de 1 Noemvre n. și se con- 
topesce cu celă din Clușiu.

—x—
Recolta viitorii in ț'nutulă Sighișărei lasă fârte multă 

de dorită, strugurii suntă peste totă acri.
—x—

Cetimă în „Epoca»: I. P. S. Iosifii, Metropolitulu 
Moldovei, cave prin încetarea din viăță a Metropolitului- 
Primată, este de dreptă președintele Sf. Sinodă, adâncă 
mișcată de descoperirea, că însuși Episcopulu papalii 
Camilli din Iași este autorulu broșurei „Pravoslavia" 
prin care se injuriază intrega Ierarchiă ortodoxă, a or
donată o rigurosă anchetă, spre a aduce în Sf. Sinodă 
dela începutulă sesiunei viitâre cestiunea propagandei pa- 
pistașe, și a provoca pe guvernă, de a lua măsuri de re
presiune contra agitaloriloră,

—x—
De mai multe ori s’a publicată prin unele Ziare, că 

marele patriotă maghiară Ludovicu Kossuth îșl petrece 
în mare sărăciă cjilele vieței. Știrea acesta o confirmă 
din nou diarulă engleză «North Britich-Advertiser» din 
Edinburg, spunândă că marele patriotă maghiară îșlcâș
tigă amara pâne de tăte dilele prin aceea, că dă âre de 
instrucțiuni.

—x—
Ună epilogă veselă a pusă capăt.ă“afacerii Christen- 

Komjathy. Secundanții amândurora s’au întrunită Ia 
ună prândă, care a decursă în mare veseliă, nelipsindă 
nici toastele.

—x—
Afacerea Christen-IIerbert are și ea ună epilogă, 

der neplăcută. Secundanții lui Christen. fiindă întrebați 
de secundanții lui Herbert, decă e adevărată că ei s’ară 
fi esprimată că Christen înzadară a întrebuințată tdte 
mijlâcele permise ca să provăce pe Herbert a da satis- 
facțiune cavalerescă, n’au dată nici o esplicare, cj'cendă 
că acestă cestiune n’are nimică a face cu cele întâm
plate în Cincl-Bisericl. Representanții lui Herbert de
clarară din parte-le ca terminate trădările. Herbert însă 
declară acum din parte’i pe numiții oficerl ca nisce omeni, 
cari în dosă calumniază, der nu stau chezași pentru cele 
ce Zică.

—x—
Ună colaboratoră dela „Pești Ilirlap* a avută în 

săptămâna acesta două dueluri într’o di cu doi colabo
ratori dela «Nemzet". Duelurile s’au terminată cu câte-o 
sgârietură. Causa a fostă ună foilelonă apărută în «Nem
zet» despre chemarea Ziaristicei, prin care colaboratorulă 
lui „P. H.“ se simțea lovită.

• —x—
Tergulu de l.âmnă din Oreștia a fostă slabă ca și 

cele dinainte. O vacă cu vițelă s’a vândută cu 19 fi.
—x—

asupra corăbiei bulgare, care luptă cu valurile ce o ame
nință cu cutropire. Cârmaciulă a părăsită cârma și 
corabia caută prin furtuni și valuri puternice să ajungă 
la țărmă, unde este arborată ună stindartă cu următârea 
inscripțiune: „Bulgaria și libertatea.» Frațiloră! puneți 
mânile și ajutați’i să ajungă la acestă locă, pentru ca 
multă cercata Bulgariă să-și potă dobândi în fine liniștea 
și să potă striga: «Totă nu mi-au lipsită fiii bravî.“ Ale
geți pe aceia, cari^suntă oțeliți și probați, cari iubescă 
Bulgaria mai pe susă de tâte și numai în ală doilea 
plană manifestă simpatiă pentru străini, și spuneți-le: 
Fiăcare palmă din pămentulă nostru ne-a devenită pre- 
țiâsă în urma sângelui vărsată pentru ea; pregătiți dăr 
țărei ună viitoră totă atâtă de mare, pe câtă este de 
mare prețulă patriei.

Frați Bulgari! P6te că se voră găsi și printre voi 
proroci falși, omeni cari voră încerca să vă cumpere 
cu argintă. Fiți însă deștepți, țineți fruntea susă și ară- 
tați lumei că sunteți mai pe susă decâtă prețulă ce vi 
s’ar oferi, ori câtă de mare ar fi, și că Bulgarulă, în 
timpulă suferințeloră sale, a învățată să prețuiască li
bertatea... Alegeți astfelă de deputați, cărora să le pu
teți <Jice: «Voimă ună principe, care să fiă gata d’a muri 
pe câmpulă de luptă pentru Bulgaria, precum a fostă 
eroulă nostru principe ; voimă ună principe care să iu- 
băscă patria mai multă decâtă pe sine. Voimă ună prin
cipe, care să se devoteze Bulgariei cu trupă și cu 
sufletă.

Frați Bulgari! S’au găsită omeni cari au îndrăsnită 
să rădice mâna loră contra coronei sfințite a bravului 
nostru principe. S’au găsită asemenea 6menl, și conști
ința loră nu i-a făcută să se cutremure când au arun
cată poporulă în nesiguranță și anarhiă... S’au rădicată 
câteva ființe sinistre contra aceluia care în fruntea bra- 
viloră noștri oficerl și soldați au scăpată Bulgaria; contra 
aceluia care era gata să-și sacrifice elă însuăl vieța când 
binele patriei ar fi cerută. îndepărtați neghina din grâu 
și daț.i-i loculă cuvenită. Acești omeni au amăgită pe 
câțiva concetățeni, der mai pe urmă s’au ascunsă și 
acum trebue să sufere omenii nevinovațî,

Preoți și învățători! Voi a-țl fostă conducătorii 
poporului în timpurile cele mai grele, mergeți înainte și 
nu lăsați ca cei vănduți să amăgescă poporațiunea 
bulgară.

Soldați în reservă! A-țl luptată la Pirotă pentru 
libertatea Bulgariei; acăsta este acum văduvă, er voi 
sunteți cetățeni liberi. Și voi sunteți chemați să dați 
votulă vostru. Alegeți ămeni cari să fiă mai întâiu Bul
gari și apoi Slavi; astfelă de Bulgari, cărora libertatea 
patriei, pentru care a-ți luptată, le esțe dragă și scumpă; 
astfelă de Bulgari, cari au spălată pata de pe țâră, care 
pată i-o aruncaseră câte-va ființe desperate, ridicându-se 
contra acelui principe care ne-a condusă. Frațiloră! La 
28 1. c. (10 Octomvre n.) Bulgaria va declara dăcă vo- 
eșce să trăiască liberă și independentă seu dăcă voeșce 
cu trupulă său rănită să primăscă din nou jugulă. Bă
gați de sămă, câ nu cumva ultima greșelă să fiă mai 
amară de cum a fostă opera aceloră ființe sinistre. 
Avemă cea mai mare speranță că Bulgarii, cari au 
știută să conducă corabia prin atâtea stânci și pericule, 
o voră conduce și d’astă dată la țermă.

SOIRILE PILEI.
Reuniunea arheologică a comitatului Ilunedira a 

ținută, după cum am comunicată mai nainte, în Petro

La congresulu hirurgicalu, ce se va țină în Parisu, 
facultatea de medicină din București va fi representată 
de d. Dr. Severeanu, care a și plecată Ia Parisă, scrie 
„Răsboiulă1.

—x—
Asță sără Sâmbătă se va juca la teatrulu german 

«Der verwunschene Prinz» său ,Traum, Rausch și 
Wirklichkeit.", comediă în 3 acte de I. Plotz. Mâne sără 
Duminecă se va juca «Der verlorene Sohn" său „Vaga- 
bund und Ehrenmann", piesă poporală cu cântece de 
Bergen.

Din dieta ungară.
(Urmare din ședința dela 11 Octomvre.}

August Pulsky nu primesce propunerea lui Apponyi, 
căci nu numai partea ungară a armatei trebue să res
pecte constituțiunea ungară, ci întrega armată. Abia 
suntă douăzeci de ani de când a reînviată constituțiunea 
ungară, prin urmare nici timpă n’a avută armata să 
uite trecutulă. AbusurI și conflicte singuratice se în
tâmplă și în alte părți, nu numai la noi. Vorba e, că 
să uitămă și noi trecutulă față cu armata. Spiritulă 
armatei germane e resultatulă espedițiunei victoriose din 
1870. Dâca vr’odată ar fi armata nostră binecuvântată 
să iasă victoriosă într’o espedițiune...

Const. Olay: Asta n’ar fi nici o binecuvântare!
Aug. Pulszlcy: Speră că și d-Iă deputată va privi 

ca o binecuvântare dâcă se ivesce acestă casă, care ar 
pută sosi în împrejurări nedorite de noi; atunci multe 
se voră schimba, căușele multoră conflicte și nențelegerl 
voră înceta de sine. Trecândă la moțiunea comisiunei 
de petițiuni, Zice că acăsta spune destulă, ea nu Zice 
că niciodată nu va fi nevoiă de disposițiuni legislatorice, 
ci că nu e nevoiă acum. Elă primesce moțiunea co
misiunei.

Ignatz Ilelfy observă mai ântâiu, că partidulă său 
niciodată n’a făcută responsabilă armata pentru actele 
singuraticiloră; ei acusă numai nepedepsirea acestoră 
acte în modă dreptă. Ba unii pentru astfelă de acte 
au fostă înaintați (Așa e! în stânga estremă.) și ună ast
felă de casă a iritată deunăZI națiunea. Autografulă Zice, că 
înaintarea s’a făcută din considerațiunl de servițiu; ce 
considerațiunl de servițiu trebue să fiă acelea, ca 44 
de persăne să se trecă cu vederea și să se înainteze 
unulă, care a ofensată atâtă de tare națiunea? (Așa e! 
în stânga estremă.) Autografulă contraZice în fiăcare 
espresiune dreptulă publică ungară. In elă nu se vor- 
besce de Ungaria și de regele Ungariei, ci numai de 
„țările coronei mele ungare." Se Zice apoi că «spiri
tulă armatei pote fi numai acela ală supremului coman- 
dantă/ Deja „comandantulă supremă" nu corăspunde 
dreptului publică ungară. Spiritulă armatei într’ună 
stată constituțională trebue să fiă acela ală națiunei. 
(Vii aprobări In stânga estremă) Predecesorulă Maies
tății Sale încă a jurată pe legile din 1848, fără însă ca 
acestă jurământă să-lă împedece a apuca pe alte căi... .

Președintele'. Acâslă afirmare nu corăspunde ade
vărului istorică; căci regele care a domnită în 1848 a 
rămasă pănă la sfârșitulă domnirei sale pe calea pe care 
se afla. E datoria mea să observă acesta. (Aprobări 
în drâpta.)

Ignatz Ilelfy. Nu merge ca spiritulă armatei să se 
lege de o persână, fiă acăsta ori câtă de susă situată, 
încă n’a decăZută națiunea atâtă de multă, ca să-și fi 
săpată atâtă Ze adâncă în inimă ună astfelă de auto-

FOILETONU.

O nopte într’o cârciumă, din Prahova.
(Fine.)

Noi sperămă, că nu va fi nimenea așa de delicată 
și de răsfățată, ca să câră mai multă comfortă. Cine 
vrea să așternă mai mole pentru șoldurile și spatele 
sale, acela să-și pună mantaua său șialulă dedesuptă. 
Dăcă cu tăte acestea îlă glodesce — îlă doră ăsele, 
cum Zice Românulă —, îșl păte îmbunătăți posițiunea 
întorcându-se desă de pe o parte pe cealaltă său chiară 
și pe spate.

încă tare tâi’Z’u mai veniră și nisce cărăuși cu 
boi și câteva femei de totă ude, cari așișderea voiau să 
capete sălașă în odaiă. Toți aceștia se culcară la pi- 
ciârele acelora, cari durmiau deja, pe priciă și adormiră 
îndată așa de bine, încâtă nici tușea nici aruucatulă 
său întorsulă încăce și încolo nu-i mai turbura horcăi- 
tulă loră cel uniformă.

A arde lumină ară fi conturbătoră. Mai multă 
economiă ca din ori-care altă causă ia cârciumăresa 
săra de vreme sîngurulă muculeță de lumânare și-lă 
duce cu sine în odaia ceealaltă, dupăce o stinge pe 
pragulă odăii aruncândă o privire veselă asupra nume- 
roșiloră ăspețl, cu care ocasiune se nasce ună abură, 
ce lasă după sine o neplăcută aducere aminte.

într’ună întunerecă completă trebuiau să aștepte 

pasagerii în linisce pănă diminâța, când toți dormitorii 
trebuescă să se deștepte la nouă activitate. Noi din 
parte-ne nu puteamă, decâtă să compătimimă pe omenii, 
cari suntă așa rău învățați, încâtă nu se putâu deda cu- 
rândă cu împrejurările, și se plângău, că din câte și 
mai câte cause n’au putută durmi tâtă noptea, âră că- 
tră trei ore diminâța, când în fine li-se închidâu ochii 
de ostenâlă, îi ocnturba erăși deșteptarea celoră ce dor
mea împreună cu ei. Dăr ce suntă ei de vină la a- 
câsta? Zăcândă pe pământulă golă, de sine se înțelege, 
că voeau să se deștepte mai curândă, căci astăZI avâu 
ună drumă lungă de făcută și nu puteu durmi ca boerii 
pănă în diua albă. Pofta de mâncare se deștepta îm
preună cu dânșii. Ei se așăză povestindă cu voe bună 
la masa cea lungă de lemnă, pe care nu se află nici 
ună felă de pânzătură, și-și scotă merindea din straița 
cea învărgată de lână. Pe ună discă de lemnă ce-lă 
ceră dela cârciumăresa, ei taiă căpă în bucăți fârte 
mici și o sară sdravănă. O bucată de mămăligă rece 
ține loculă pânii și, fiindcă nu este tocmai Zi de postă, 
mâncă cu mare poftă slănină și brânză. Patru pănă 
in cinci grăsunași (șoldani, porci de ună ană) folosiră 
ună momentu neobservată și săriră cu cutezare peste 
pragulă celă înaltă în odaiă.

Nu trebue omulă să-și strice somnulă, decă câr- 
ciumărâsa, îngrijată de ospeții cari dormă, se ivesce în 
odae cu o japiță (jârdă sdravănă) și aplică îndrăsnețiloră 
năvălitori vr’o câteva de-alungulă șoricului celui grasă. 

Grăsunașii guițescă, firesce, înfricoșată, dâr totă nu voră 
să deșerte tărâmulă, fiindcă aci aflară multe bucățele 
bune. Acuma însă se nasce o gdnă înverșunată. Ospeții, 
cari ședă la masă, sprijinescă din partele stăruințele câr- 
ciumăresei prin aceea, că de câte ori trece ună grăsu- 
nașă pe lângă ei, îi dau câte-o lovitură țâpănă, căreia 
îi urmâză firesce totdeuna câte ună țipetă din gura ce
lui lovită. Acuma se chiamă ambii câni mari de curte, 
și aceștia îi iau la gână cu energiă, încâtă în curândă este 
golită odaia și o momentană liniște și odihnă plăcută ur- 
mâză. Cânii încă credă a fi meritată o plată pentru os- 
tenâla loră și înghită cu mare poftă bueăturile, cari li
se aruncă de unulă seu altă ospe. Acuma apucă Bur- 
cușă celă pestriță (bălțată) o bucătură, o căjă grâsă de 
brânză dela botulă Iui Brezoiu celui negru. Acestă a- 
tentată revâltă simțămentulă de dreptă ală tiranului de 
curte așa de tare, încâtă cu mușcături și lătrături înfri
coșate dă năvală asupra camaradului său. Acesta, firesce, 
se apără din răsputeri. In fine suntă despărți ți și alun
gați și acești combatanți. Dâr acuma este și timpulă de 
sculată, fiindcă ceilalți âspeți au plecată deja și cărăușulă 
nostru încă anunță, că a înhămată caii. Afară de aceea 
trebuirămă să ne grăbimă, ca să ajungemă încă înainte 
de amâZI Ia vama din Predelă, deârece domnii amplo- 
iațl suntă fârte punctuali și închidă îndată, așa că atunci 
călătorii trebueau să aștepte pănă după amâZ> în drumă 
istorisindu-și pățaniile trecute și viitâre probabile.

Din norocire ajunserămă în pace la vamă cu pu- 
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grafii. (Aplause’n stânga estremă.) Numai atunci ar fi 
pututO linisci acesta autografii, când în același timpii 
unii ordina de <Ji cătră armată ar fi lămurită pe soldați 
asupra datoriiloră lord cătră constituțiune; în schimba 
însă s’a împrăștiata în armată acela autografa pre înalta, 
care s’a adresata archiducelui Albrecht și care conține 
mai tota aceleași cuvinte, ca și cele din toastula archi
ducelui în Serajevo. Și fiindcă altfelă se vorbesce cătră 
armată, și altfela cătră cetățeni, se nasce acela spirită 
de demoralisare politică pe care-lă combate partidulă 
oratorului; acesta spirita îlă atacă, nu pe armată ori 
vitejia ei. Când de curândă ună generala a obținută 
dreptula de cetățenă ungara, o înaltă personalitate, de- 
ciijătore în afaceri militare, i-a disd: „Celă ce pârtă tu
nica împăratului, e mai multa decâta cetățăna ala sta
tului, e servitoruia împăratului." (Mișcare). Acesta spi
rita nu-la putema îndrepta, decâta împărțindă armata 
în două. Oratorulă primesce moțiunea minorității din 
comisiunea de petițiuni. Aplause’n stânga estremă).

Ministrula-președinte Tisza: Antevorbitorul^ a a- 
mintita însă una autografa. Cu acela n’am nimica, nu 
e în ela subscrierea mea. Pentru cela cu subscrierea 
mea iau răspunderea cu deplină consciință. (Așa e! în 
drăpta.) D-la deputata se legă de cuvintele „în țările 
corânei mele ungare." Der așa se obicinuesce pretutin- 
denea; acâsta espresiune se pote afla și în legi; prin ea 
se înțelege una tota unica sub corona ungară. (Apro
bări în drăpta.) Deputatulă atacă espresiunea »supre~ 
mulă comandanta." Nu sciu decă acăâtă espresiune e 
în lege. (Mai multe voci: Este !) E o espresiune ce amă 
folosit’o, fără ca prin ea să se nege constituțiunea. Ea 
însemneză că spiritula nu pote fi altulă decâta acela 
ală regelui încoronata. însemneză că spiritulă națiunei 
și ala regelui e egala.

Gabrieia Ugron: Dăr amenințarea?
Ministruta lisza: Sunt convinsa că d-la deputata 

n’a văduta îu ea nici o amenințare pentru densula. Căci 
ce se cuprinde în ea? Trebue să repeta, că acela care 
agită pe căi nelegale, va simți asprimea legii.

Paul Hoitsy: Atunci în ce scopa e acolo ame
nințarea ?

Ministrula Tisza: Am mai dish odată că nu e su
perfluu, decă regele încoronata aduce, oricui ar fi, a- 
minte de împlinirea datoriei sale, fiă chiar și ministru. 
(O voce’n stânga estremă: Superfluu!) A mai qțisti d-la 

■ deputata, că de ce nu s’a data și una ordina de 4’ 
cătră armată de același cuprinsa ? Apoi dăcă autogra- 
fula e atâta de rău, cum a d-la deputata, atunci 
să ne bucurăma, că nu s’a data și una ordina de 4b 
(Ilaritate în drăpta.) Vorbindă de petițiuni, acelea, 4ise 
oratorula, sunta resultatula agitațiunilora. Fără să se 
ia dispositiunl legislative, se .pote îndrepta lucrulă, în- 
trânda câtu mai mulți tineri unguri în armată și făcân- 
du și carieră de ofițeră. Recomandă moțiunea maiori- 
tății spre primire.

Geza Polonyi 4ice, că adunările poporale au avuta 
scopula, să se apere contra reacțiunei militare și contra 
acelora învățături ale nihilismului politica, d’a se consi
dera armata în Ungaria ca stândă în afară de consti- 
tuțiune, și d’a cere satisfacere pentru onârea națională 
ofensată. 0 înaintare a unuia, a căruia procedere mi
nistrula președinte a declarat’o de necorectă și fără 
tacta, nu ne pâte liniști. Ungurula nu de geaba întră 
în armată cu una metus reverentialis. Oficerii din ar
mata comună 4ică: „Honvedulă este una lucru mijlociu 
între orna și soldata!" (Viiă ilaritate.) Dela 1867 nici

țină înainte de douăspre4ece ore. Pașaportuia s’a visitată 
în curănda, și noi credeama acuma, că voma pută porni 
repede și veseli spre dulcea patriă. Dăr vai, că tocma 
lângă frontiera austriacă caruia nostru este oprita de 
amploiatulfi de frontieră. Una suboficera româna din 
miliția de frontieră (plăiașă) trebui să mai vadă odată 
pașaportele, în vreme ce âmenii săi stau cu mare se- 
riositate și în adâncă tăcere la spatele lui și păreau a 
privi cu ochi bănuitori pe sărmanii călători. Atunci 
descoperi suboficerula, că în pașaportuia nostru tocmai 
la marginea de dedesubtă este o nulă mai puțina și că 
o nulă însămnă o persână. Așa dără „marșu“ înapoi 
la birou, ca să se pună încă o nulă său că omuia e 
despărțita de femeiă. După ce mă întorseiu cu pașa
portuia și cu nula, se escă o nouă opăcălă. Băătulă de 
opta ani ala cărăușului, nostru încă nu avea nula nece
sară în pașaportuia tată-său; și fiindcă nici decum nu 
voia să-și lase copilulQ său înapoi în România, trebui de 
asemenea să alerge la birou, ca să i se serie și lui o 
nulă în pașaporta. In cele din urmă sosi și cărăușula 
cu fatala nulă, --lua-o-ară naiba! vorba Românului!—în 
pașaporta și caravana se putu pune în mișcare. In cu
renda ajunserămă vama de frontieră austriacă, unde ără 
se începu vizarea pașapârteloră, dăr acăsta îndată a fosta 
săvârșită și încă săra în aceeași 4i sosiră călătorii în 
Brașovă voioși și sănătoși.

după W. Hatismann. 

una Ungura n’a fosta ministru comuna de răsboiu. Mi
nistrula actuala de honve4l face totula ca să se arate 
demna de spiritula tradiționala austriaca, pentru ca să 
ajungă și ministru comuna de răsboiu. Oratorulă cu 
partidulă lui voră lupta pentru idea armatei de sine 
stătătâre și recomandă spre primire votulă minorității.

Ședința dela 12 Octomvre. Teodor Matlcovics spri- 
jinesce propunerea lui Gyorffy, Elă n’are nimică contra 
armatei, numai să iubescă țăra, care’i dă fii și fructele 
sale.

Iuliu Gulacsy se plânge de slăbiciunea guvernului 
față cu atacurile militarului și critică jtradițiunile" ar
matei austriace. Ca aderentă ală armatei independente 
oratorulă voteză pentru votulă separată ală lui Gyorffy. 
(Aplause’n stânga estremă.)

Daniilă Iranyi declară că autografulă n’a mulță- 
mită pe petiționari. Dreptulă publică ungară nu recu- 
nosce ,comandantă supremă", ci rege încoronată. Spi- 
ritulă națională numai într’o armată națională p6te domni 
Jurămentulă armatei pe constituțiunea ungară, pe care 
a jurată regele, e o cerere îndreptățită. Numai într’o ar
mată independentă se pâte vorbi adevărulă despre Bocs- 
kay, Bethlen, Rakotzi și Kossuth. Oratorulă voteză 
pentru votulă separată ală lui Gyorffy.

Președintele face atentă pe oratori, cari să lâgă 
de espresiunea »supremului comandantă," că ară face 
bine se respecte mai bine legile indigene, care au adop
tată acestă espresiune, precumă în art. de lege XXXVI 
din 1879 (Mișcare.,)

Cornelă Abranyi 4ice că spiritulă armatei e sgren- 
țurosă, reservată. .Oficerii formeză o chastă separată, 
organisațiunea internă dă pricină la plângeri continue, 
elementele ungare patriotice întâmpină antipaliă. Acest 
spirita cuprinde încâtva și honve4imea. Autografulă nu 
resolvă cestiunea. La noi domnescu Jprivelegiele și în- 
fluințele unoră classe. In Roma a fostă numită consulă 
ună cală, la noi se pote întâmpla asta și Șunui măgară 
(Ilaritate și mișcare.) Plângerile îndreptățite ale popo
rului nu li să dă ascultare. Demonstrațiunile contra ge
neralului Ianski nu ară fi fostă atâtă de imposante, dăcă 
partidulă guvernamentală nu s’ar fi amestecată în ele. 
Trebue să se schimbe politica guvernului. Regimulă 
Tisza șl-a ajunsă scopulă: nu p6te fi răsturnată. Der 
fiindcă nu acesta e scopulă guvernului, primesce moțiu
nea lui Apponyi. (Aplause’n stânga).

Iuliu Horvath 4ice că prin desbateri să lămuresce 
cestiunea. Autografulă a liniștită; der a și provocată 
desbaterea. Armata comună împărțindu-se în două să 
desorganiseză și oferă inimiciloră noștri ’ocasiune d’a ne 
ataca. E contra interesului statului și armatei ca din 
cașuri singuratice să se sgudue încrederea națiunei că
tră oficerii armatei comune și să se tragă la îndoială 
patriotismulă aceloră oficerl, cari la cea mai apropiată 
ocasiune își pună înjocă sângele și vieța pentru patriă. 
Votâză pentru moțiunea comisiunei.

Coloman Thaly 4ice că oprirea uniformei de ofi
cerii de reservă e nejustifieă. Mai nedreptă e ordina- 
țiunea de curândă a ministrului comună de resboiă, 
care cere necondiționată cunâscerea limbei germane la 
esamenele de oficerl și prin aceea se ’ngreuăză posiț.u- 
nea Unguriloră. Oratorulă 4ice, că încă la începutulă 
educațiunei militare se manifestă spiritulă dușmană Un
guriloră. Directorulă unui institută militară a ruptă un 
reversă în limba ungurâscă, l’a călcată în piciâre și ofi- 
cerului care i l’a dată i-a spusă, că limba oficială e 
cea germană. Elă cere reforme în organisarea armatei, 
să se desparță armata. Primesce moțiunea lui Gyorffy.

Recurși! contra dării pentru Kulturegylet
Dămă locă a4î și răcursului protopopului Iacobă 

Macaveiu din Dicio-Sânt-Mărtini, despre care a vorbită 
corespondentul^ nostru în Nr. 218 ală „Gazetei* și prin 
care numitulă d, protopopă a protestată în numele Ro- 
mâniloră din comitatulă Ternavei mici contra conclusu
lui represintanții comitatense d’a se da 10,000 fi. »Kul 
turegylât«ului, care sumă să se acopere printr’ună aruncă 
de dare de 2°/0. Recursulă are următorulă cuprinsă:

Sciu, că acestă recursă, avândă în vedere curen- 
tulă de astă4I, îmi va atrage Imputarea că sunt nepa
triotă, cu tâte aceste îmi țină de o datorință patriotică 
bine înțelăsă, de a-ml motiva votulă dată în adunarea 
generală, și de a-mi exprima după mine patriotica con
vingere, ce m’a condusă când mî-am dată votulă așa 
precum l’am dată, folosindu-mă liberă și amăsurată con
vicțiunii mele, de dreptulă ce-)ă am ca membru ală co
mitetului comitatensă.

N’am putută și nu potă adera la ună condusă, 
care, după convingerea mea de patriotă, este centrară 
legiî, este lipsită de dreptă, este nejustă și în cunsecin- 
țale sale avândă în vedere raportele nâstre locale și ge
nerale, e dăunosă și nepolitică.

1. Este contrară legii acelă condusă,, pentrucă 
art. de lege XV din anulă 1883, ce e dreptă, autorisă 
comitatele de a impune adausuri de dare și pentru sco
puri culturale, însS acestă adausă de contribuțiune cu- 
prindendă tâte scopurile înșirate în §-lă 9 ală legii ci
tate, nu pâte sâ trecă peste 3°/0 ale dăriloră directe; 
inse comitatulă nostru în ceea ce privesce adausurile de

dare, se află în timpulă de față așa de rău, încâtă nu 
mai pote arunca atari contribuțiunî și adecă: suntă a- 
runcate 3% pentru edificarea casei comitatense, l°/0 
pentru îngrijirea colnaviloră, 1lf/0 pentru expropriarea 
unoră intravilane necesare la loculă destinată pentru 
edificiele comitatense și așa adausurile de pănă acum 
întrecă măsura de 3°/0 prescrise prin lege, preste care 
după §-ulă 13 ală legii menționate numai după obține
rea prealabilă a concesiunii ministriloră de interne și de 
finanțe se pote trece, ceea ce în casulă de față s’a ig
norată cu totulă și decă acum la aceste 41/2°/0 vomă 
adauge cele 2°/0 votate pentru »kultur-egylet,“ atunci în 
comitatulă nostru arunculă de dare face la care
după alineatulă ultimă ală § ului 13 din legea citată 
se cere aprobarea, respective autorisarea legislativă.

Insă în casulă de față necumă să fiă autorisare 
legislativă, der nici concesiune prealabilă ministerială 
nu există, deâre-ce rescriptulă înaltului ministeră de in
terne privitoră la fundațiunea de 10.000 fl., nu învoită 
concesiunea prealabilă cerută de lege, mărginindu-se 
acelă rescriptă numai a arăta, că adunarea generală ex
traordinară din 26 Noemvrie 1885 n’a fostă competentă 
a vota astfelă de adausă de dare și a dispune de aco
perirea aceluia; prin urmare votarea aceloră 10,000 fl. 
implicită s’a întâmplată în faptă în adunarea generală 
de acum.

Este contrară legii acestă condusă, pentrucă acela 
nu conține nici o disposițiune despre administrarea su
mei votate, precând în sensulă §-lui 15 ală legii citate 
jurisdicțiunea dispune despre atari fundațiunl în înțelesulă 
statut Iui adusă în acestă privință, așadâră în conclusulă 
din cestiune se intenționeză ajutorarea unei reuniuni în
ființate de privați și afară de teritorulă comitatului nos
tru; acâsta disposițiune este în contra4icere flagrantă 
cu intențiunea legii de susă amintită, findcă scopulă vo
tării acestei sume nu e promovarea culturală a locuito- 
riloră din comitată, ci ceia a nnei reuniuni afară de te- 
ritorulă aceluia, fără de controlarea mai departe a co
mitatului ce a votată acestă sumă; cumcă acestă dispo
sițiune este contrară legii și sentimentului comună ală 
maiorității preponderante a locuitoriloră din comitată, 
dovedesce împrejurarea, că la adunarea generală de a- 
cuma abia s’au presentată 40 membri; cumcă conclusulă 
este ilegală, a dovedit’o însuși înaltulă ministeră de in
terne, când din incidentulă votării de l°/0 pe scama re
uniunii Szâcheny-ane din comitatulă Sătmarului a enun- 
ciată, că acelă aruncă după lege are sâ’lă administreze 
comitatulă adăugândă numai atâta, că comitatulă din 
suma incursă pâte împărtăși și reuniunea Szecheny-ană 
precum și alte reuniuni culturale din comitată, fără des- 
tincțiunede naționalitate și confesiune, și așa forulă su
premă competentă în casă analogă a anunciată, că a- 
dausurile de contribuțiune impuse pentru scopurile pre- 
vâ4nte în §-ulă 9 ală legii citate, se administrâză prin 
municipalitate și dîn când în când se întrebuințâză spre 
acoperirea lipseloră culturale ale comitatului.

_________ (Va urma.)

UJtime soiri.
BerlinU, 14 Octomvre. „Gazeta Germaniei 

de Nord“ vede în resultatulă alegeriloru din 
Bulgaria o nouă dovadă, că plecarea prințului 
de Battenberg n’a fostă motivată de disposițiu- 
nile națiunei bulgăresc!. Altfelă maioritatea n’ar 
fi votată în favârea regenței. Sâu prințulu de 
Battenberg n’a cunoscută disposițiunile ce i erau 
proprice, și acostă presupunere ar arunca o lu
mină defavorabilă asupra capacitățiloră sale ca 
omă de stată, sâu nu î-a mai plăcută fără în
doială să rămână prință, Dăcă ară fi rămasă, 
elă ară fi cruțată Bulgariei furtunile electorale 
cari, orl-ce resultată ar trebui să dea, voră in- 
fluință într’ună modu defavorabilă asupra des- 
voltărei ulteriâre a Bulgariei.

Pesta, 14 Octomvre. Camera deputațiloră a 
adoptată prin 162 voturi contra 76, propunerea 
comisiunei de a trece la ordinea cffileî asupra pe- 
tițiuniloră ce i s’au adresată în afacerea genera
lului Ianski.

Londra, 14 Oc.tomvre. „Daily News“ de- 
elară că nici o amenințare nu va decide pe An
glia să evacueze Egiptulă. Acelașă (Ilară crede 
că gelosiile Franciei în astă privință nu întrecă 
cerculă politicianiloră de profesiune, dăr că Ru
sia a încercată să speculeze acestă sentimentă și 
că spiritulă nehotărîtă ală Sultanului a fostă în- 
torsă din spre Anglia cătră Francia și Rusia. 
Elă crede că Sir White va dejuca manoperile 
rusesc!.

Sofia, 14 Octomvre. Generalulă Kaulbars 
cerând> instrucțiuni la St. Petersburgă, guver- 
nulă rusă i-a răspunsă lăsându-i se întrevlcjă că 
elă crede, că generalulă păte să nu’șl mai ur
meze călătoria, der lăsându-lă în acelașă timpă 
liberă de a lua hotărîrea care ’i va părea mai 
preferabilă. Generalulă Kaulbars a plecată dela 
Sofia prin calea Dunărei său prin Târnova și 
Lowcia.
fiSS?" Numere singuratice din „Gazetă Transilva- 

niei“ ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, fi in librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editorii: Iacobă Mureșianu.
Redactor ă responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Oursulu la bursa de Vlaaa
din 15 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 35
Rentă de hârtiă 5°/o • • 92.25 
împrumutul^ căilortt ferate

ungare......................... 151.80
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.75

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

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 116J25 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................104.40
Bonuri cu cl. de sortare 104.40 
Bonuri rurale transilvane 104,25

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

vinii ung............................98.75
ImprumutulO cu premiu 

ung................................. 121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.60 
Renta de hărtiă austriacă 82.80 
Renta de arg. austr. , . 83 45
Renta de aurii austr. . . 114 35 
Losurile din 1860 . . . 138 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 867 —
Act. băncel de credită ung. 258.60
Act. băncel de credită austr. 278.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.90
Napoleon-d’ori .... 9.91
Mărci 100 împ. germ. . . 61.35 
Londra 10 Livres sterlinge 125.25

Cursidu pieței Brașovu
din 16 Octomvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Gump. 8.45 Vend 8.50

Argint românesc .... > 8.50 8.55

Napoleon-d’ori................. > 9.90 9.95

Lire turcesc!..................... > 11.24 » 11.27

Imperiali......................... > 10.22 » 10.26

Galbeni............................. . > 5.89 > 5.91

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50

Ruble Rusesc!................. > 120.— » 122.—

Discontulă . . . » 7— 10°/9 pe ană.

mwiihiwhiihim—BMaaMEssiisr < ' maBHOBnrannaB
Insciințare.

Comunicămă multa onor. publică, că dela 1 Sep- 
temvre n. c. pe pieța de acolo amă încredințată singura 
vendare de adevărată rufariă normală originală siste- 
niulă profesorului Dr. Gustav Jăger firmei

M. & L. Lăsz I o
fiinda obligați denșii a vinde fabricatele nâstre cu pre
țurile originale dela fabrică fixate de noi. — Catalâge 
asupra tuturora articuleloră de rufăriă a regimului lânei 
stau la disposițiunea fiecăruia la susă numiții domni.

W. Benger’s Sohne
Stuttgart și Bregenz

singurii fabricanți concesionați ai articuleloră nor
male ale profesorului Dr. Gustav Jăger.

DIGTIOWABVE. &EBBSATO-HOMAK
’ de TIOOUB 1LBXI

â 1 fl. 50 cr. s6u 3 Iei 50 bani exempl. etlițiimea antorîsată, se află pănă asta (l i de vendare la următorele librării:
Brașovu: Tipografia Alexi, D. Nicolae L Ciurcu, H. 

Zeiclner, A. Altstădter.
Bucuresci: D. D. Sotscliek &. Comp., E. Graeve & 

Comp., Ig. Haiman, R. Watzina. (A. Cerny.)
Budapesta: D. Gustav Grimm, strada Hatvan, D. 

Sig. Robicsek strada coronei.
Blașiu: Librăria archidiecesană, Tipografia semin.
Câmpulurțp i (Bucov.): D. Gabriel Storfer.
Craîova: D. IT. Zamitca.
Cernăuți: D. Romuald Schally, D. H+ Pardini li

brăria ’Universității.
Clușîu: D. Iohann Stein.

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

Fă^ărasius D. D+ Briider Thierleld.
Iași; D. 0. Hildebrandt, Frații Șaraga. 
laiigoșiu: D. Adolf Auspitz.
Năseudu: Librăria Concordia. 
Oravîcsa; D. I. E. Tieranu. 
Orșova: D. C. Bohme.
B»adautz: D. Iacob Niderliofer.
Sibiiii: D. W. Krafft, D. A. Sclimidicke. 
Timișora: Librăria Polatsek.
Wiena: 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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CANCELARIA NEQRUȚIU. 

în Gherla — Sz. Ujvăr — (Transilvania.)
DESCHIDE ABOHAMEBTTE PE ANULU 1886 EA:

„Amiculîl Familiei.“ piaru beletristică și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei in numeri 
câte 2—3 cdle; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prefulu de abonamente pe anulă întregii e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete de, bancă și în timbre poștale.

„Preotulu Bomânu.“ piarubisericescu, scolasticii și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23!t—3V1 c61e; și va publica articuli din sfera 
tuturoră sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulă de abonamentă pe anulă 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 tote opurile din ediția nostră.
—EE Colectau ții prim eseu gratis alîi patrulea exemplar ii. Ez—

Totu acolo au apărutu și se află de vândare:
Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro-1 plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 

vinară. Prețuia 20 cr. 1 1,_'“ v v
Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs-

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

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

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

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

țiunii, după Ernest 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.

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

îndreptară teoreticii și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randialî), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scâlă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.» 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acesta opă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 

.este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiunî a poporului română, 
|a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtu pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprin^endă 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.

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

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

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

Colectă de Recepte din economiă, industriă, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianțî. 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 111. 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 câle. Prețulă 60. cr.

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

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

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

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

Calendare pe anulti 1887. „Amicuhl Poporului" cu 50 cr. „Noulu Calendanl de casă" cu 30 cr. și 
„Caleildarulu Calicului" cu 36 cr. — adausă câte 5 cr. de portopostală.

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

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

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

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

găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlar! de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericesc!. Prețulă unui exemplară bro- 
șuratfl 
50 de 
pânză 
17 fl.,

e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
exemplare broșate 6 fl., legate 9 fl., legate în 
12 fl.; 100 exemplare broșurate 10 11., legate 
legale în pânză 22 fl.

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

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