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Brașovu, 18 Octomvre 1886.
Gânditu-s’a ministrulă de interne Tisza Kal- 

man la urmările, ce le pdte avâ rescriptulă s&u 
dela 19 Octomvre a. c. prin care aprobă darea 
pentru Kulturegylet votată în adunarea comita
tului Târnavei mici ?

Cu motive temeinice a foștii arătată părin
tele protopopii Iacobil Macaveiu nedreptatea ce 
li se face celoru 84% de locuitori nemaghiari 
din numitulu județă, impuindu-li-se o contribu- 
țiune pentru o reuniune privată maghiară cu 
scopuri specifice maghiare; a arătată câtă ne
mulțumire pdte nasce o asemenea dare, când 
bietulu poporă nici dările ordinare cătră stată 
nu le mai pdte plăti, și a terminată cu urmă- 
tdrea seridsă apostrofare:

,,....Maiorității maghiare din representanța 
comitatului nu-i este ertată a-și esercia potes- 
tatea temporală așa, ca Nemaghiarii să-o consi
dere de-o tiranisare constituțională, ce în’ urma 
urmeloră este în stare a spulbera tdtă încrederea, 
dr aedsta din urmă împrejurare nu pdte fi de- 
câtă în detrimentulă concordiei dorite de fiăcare 
patriotă adevărată." (A se vedd „Gaz. Trans.“ 
nr. 224 și 225 din 1886.)

In terminii cei mai moderați și aleși a des
fășurată așaddr părintele protopopă icdna tris- 
teloră urmări, ce le pdte avă hotărîrea Ungu- 
riloră din D-Sân.-Mărtină. Și ce’i răspunde mi- 
nistrulă ?

— îngrijirea vdstră nu este nicidecum justifi
cată, căci eu, Tisza Kalman, vă asigură, că kul- 
turegyletulă nu are nici o intențiune ostilă față 
cu diferitele naționalități.

Niciodată ună ministru nu a luată o răs 
pundere mai gravă asupră-și, ca ministrulă de 
interne ungurescă prin aedsta afirmare. Pe ce 
și-o întemeidză d-lă Tisza? Pe asigurările ce le-a 
primită dela kulturegyletiștii din Clușiu?

Ei bine, kulturegyletiștii abia au aflată 
despre rescriptulă din vorbă ală lui Tisza și 
l’au și desmințită în ceea ce privesce afirmarea 
lui de mai susă.

Avemă înaintea ndstră articulele, prin cari 
fiarele maghiare din Clușiu au salutată decisi- 
unea ministrului dela 19 a lunei curente. Să 
vedemă care este înțelesulă bucuriei loră.

Guvernamentalulă „Magyar Polgar" vede 
în cuvintele ministrului promisiunea, că va aproba 
în viitoră preliminarea de aruncuri la dare, mai 
aleșii în acele comitate, unde trăiescă Maghiarii 
între Români și Sași. De aceea recomandă în 
deosebi comitateloră din Arddlă, să urmeze esem- 
plului dată de comitatulă Ternavei mici, ca în- 
mulțindu-se prin contribuțiuni de aceste averea 
kulturegyletălui, acesta să-și pdtă întinde pro
paganda sa de cucerire (hoditâs).

In altă numără numita fdiă vorbesce de 
problemele relațiuniloru schimbate ale comitateloră, 
îmbărbătândă pe membrii Kulturegyletului, ca 
agitațiunea socială să-o schimbe cu agitațiunea prin 
iurisdicțiuni; Jn fine își esprimă dorința ca esem- 
plulă celoră din Ternava-mică să le dea Kultur- 
egyletistiloră putere, încredere și însuflețire nouă 
pentru continuarea luptei. („Magyar Polgar" 
nr. 248 și 249 din 1886).

„Kolozsvari Kbzlbny,11 (J’aru subvenționată 
de guvernă, stă să-și sară din piele de bucuriă, 
că Tisza, „bărbatulă de stată liberală și dreptă“ 
a rupt’o cu reserva, ce a observat’o până acum 
față cu nisuințele kulturegyletului și fără a țină 
sămă de sgnmotulă „agitatoriloră" din sînulă 
naționalitățiloră, a trecută cu totulu în tabăra 
șoviniștiloră, dându-le o a doua carte de iertare 
(szabadalomlevelet) și declarându-i de 6meni păci- 
nici și fără de nici o prihană. „Acum," <jice 
numita f6iă, „reuniunea ndstră de cultură, care 
fă primită la începută cu atâta temere pipăitdre 
(tapogato fălenksăggel) este prin acăsta acceptată. 

In fine spune, că Ardălulă e amenințata (de 
cine? — Red. Gaz. Trans.) și de aceea kultur- 
egyletulă trebne să adune cu ori-ce preță ună 
fondă mare; comitatele să jertfdscă și să ajute 
Ardealului . . .

Oposiționalulă „Ellenzăk“ dice, că s’a ac
centuată necurmată, că Arddlulă se fiă întărită 
în contra ori-cărei eventualități: „eată acum se 
oferă ocasiunea, s’a aflată modulă consolidării 
lui..." „Kulturegyletulă voiesce să dea cultură 
acestui bastionă de apărare ală statului maghiară. “ 
De aceea felicită comitatulă Ternavei mici, că e 
primulă, care și-a impusă o dare în „interesulă 
comună'1 și regretă, că comitatulă Sătmarului a 
rămasă îndărătă, dedrece o parte din membrii 
iepresentanței lui au protestată în contra prin
cipiului de ași impune înșiși astfelă de (dări. 
(„Ellenzek" dela 28 Oct. a. c.)

Foile maghiare ne vorbescă de „relațiuni 
schimbate" de „agitațiuni prin comitate" de 
„continuarea luptei pentru cucerire", de „Ardd- 
iulă amenințată" de necesitatea de-a se aduna 
bani pentru Kulturegylet, „ca să pdtă da cultură 
Ardeiului," nu numai poporului maghiară din 
Arddlă.

Nu este aedsta o desmințire flagrantă a a- 
firmărei lui Tisza Kalman, că Kulturegyletulă 
nu are intențiuni ostile față cu naționalitățile 
nemaghiare ?

Crisa bulgară.
— Sosirea năiloră ruseșcî la Varna confirmată, 

n’a produsă pănă acum mare impresiune în Bulgaria. 
Ca răspunsă la nota generalului Kaulbars, care spune că 
Rusia va considera ca o provocare condamnarea ofice- 
riloră implicați în lovitura de stată, e posibilă că guver- 
nulă va pune în libertate pe acești oricerl, cu condi- 
țiune ca Rusia să recunâscă puterile Adunării.

— Șcirile despre trimeterea unoră năi de răs- 
boiu ruse la Varna și descoperirea unui complotă la 
Lompalanka suntă luate în Berlină fdrte multă în se- 
rfosă. „Nordd. Allg. Zeitung“ seriei Prin aedsta se con
stată simptome de o iritațiune mare și critică.

— Oficerulă bulgară Kodeakoff, care primise dela 
Kaulbars în Șumla o recompensă de 1000 napoleoni spre 
a se duce la Vidină să agite acolo în sensulă Rusiei, 
a fostă dusă legată în Sofia și dată în paza sentinelei 
palatului.

— Candidatura ducelui lohann Albrecht de Me- 
cklenburg pentru tronulă bulgară se desminte în Ber
lină; din contră, decă Sobrania va alege pe prințulă 
Waldemar ală Danemarcei, acestă actă s’ar pute accepta.

— Foia oficiâsă rusă „St. Petersburgskia Wiedo- 
mosti“ află, că Rus:a în curând va pune să se ocupe 
Varna, Dobrogea său o insulă aprope de Dardanele, >ca 
de aci să influințeze nemijlocită și necontenită asupra 
afaceriloră din peninsula balcanică." Și ofîciâsa Novoe 
Vremjali însereză acăstă șcire.

— In Constantinopolă se aștâptă dela noulă am
basadorii englesă, Sir White, că dânsulă va rupe cu po
litica nehotărîtă de pănă acum a Angliei în Orienta și 
va observa o atitudine mai energică. Silințele sale voră 
fi îndreptate pote contra tendințeloră ruse de alianță, o- 
ferindă Porții vre-ună prelestă bine-venită spre a res
pinge acele tendințe.

— „ Telegrafului11 i se scrie din Odesa, că în diua 
de 13 Octomvre v. generalulă majoră Kazansky a ple
cată la Petersburgă, fiindă chemată acolo de cătră ge
neralulă Vanovsky, ministrulă de resboiu. Generalulă 
Kazansky este pomojniculă șefului armatei casermate 
lângă Odesa și Nicolaeff. Acăstă plecare se esplică la 
Odesa ca fiindă în legătură cu evenimentele din Bul
garia.

— Se scrie din Petersburgă, că Țarulă a alcătuită 
pe lângă persona sa ună consiliu intimă de generali, cu 
care se sfătuesce în tăte cele privitore la afacerile bul
gare. Acestă consiliu se compune din generalii Gurco, 
Radetsky, cornițele Șuwaloff, Roop, Petrașevsky, Alcha- 
zoff și principele C'avciavadze.

Sfințirea catedralei dela Cartea de Argeșft.
Dămă după .Voința Națională" câteva amărunte 

despre actulă sfințirei măreței Catedrale dela Curtea de 
Argeșă, ce s’a săvârșită Duminecă în 12 Octomvre:

Duminecă desă de diminăță întregulă orașă fu în 
piciăre.

La 6ra 8 s’a dată prin clopote semnalulă deschi- 
derei bisericei. In spațiâsa curte a Catedralei deja plină 
de mulțime, care acoperise și tătă câmpia din jurulă 
grădinei, se aflau înșirate două bataliăne de dorobanți, 
ăr afară din curte o bateriă de artileria. Grilagiulă care 
înconjără curtea era împodobită cu drapele tricolore, ăr 
la intrarea principală era rădicată ună prea frumosă arcă 
de triumfă.

Mai nainte de sosirea regelui și reginei, s’a făcută 
în cuvuclionulă din fața bisericei, de cătră arhimandri- 
tulă Haritonă, vicarulă episcopiei Râmnicului și Noului- 
Severină, sânțirea apei. După acăstă ceremoniă, salve 
de tunuri anunțară sosirea Suveraniloră. Dela părlă 
pănă la ușa bisericei ună frumosă covoră era așternută 
pe josă, ăr pe o parte și pe alta erau înșirați preoți îm- 
brăcați în sf. odăjdii. La 9 6re sosiră Suveranii în tră
sura de gală a Curței regale, escortată de ună escadonă 
de călărași, intrară în curtea Catedralei în sunetele clo- 
poteloră, ale musiceloră și ale urăriloră mulțimei rădi
cate la cea mai de susă notă a entusiasmului. La scară 
Suveranii fură întâmpinați de d-nii miniștrii, de ambasado- 
rulă francesă Coutouly, germană Busch, italiană Tor- 
nieli, belgian Hooricks, însărcinatulă de afaceri Austro- 
Ungară. Egeregg, T. Maiorescu, Gr. Tocilescu, etc. de 
mai multe dămne, printre cari d-na Coutouly, soția am
basadorului francesă, purtândă ună prea frumosă cos
tumă română națională; etc. ăr la ușa bisericei MM. LL. 
fură întâmpinate de Episcopulă Ghenadie cu Crucea și 
sf. Evanghelia, înconjurată de Metropolitulă Moldovei, 
Episcopii Dunărei de Josă și Buzăului, de Vicarulă sf. 
Metropolie Ungro-Vlahiei locțiitori de Metropolită Pri
mată și de ună numerosă cleră.

Dupăce Suveranii sărutară Crucea și sf. Evangheliă, 
intrară în biserică îr. cântările corului. Regele fu luată 
la brață de Episcopulă de Argeșă și condusă la Tronulă 
Regală așezată la drâpta, ăr Regina fu condusă la 
brață la Tronulă din stânga de Metropolitulă Moldovei. 
După aceea Episcopulă Ghenadie cu clerulă, intrândă 
în sf. Altară, au ocolită sf. Pristolă, cântândă Isaia 
Dănțuesce; apoi Episcopulă cu Regele și Regina, clerulă, 
persânele oficiale și publiculă eșiră afară, unde sub 
cuvuclionulă bisericei, se începu sfințirea bisericei mai 
întâiu prin cetirea apostolului și evangheliei; în totă 
timpulă [acesta Suveranii, clerulă, armata, și în
tregulă poporă stăteau în genunchi. Era ceva fârle îm- 
punâtoră. După terminarea acestei rugăciuni toți se scu
lară și se făcu prima ocolire a bisericei, în timpulă că
reia arhimandrilulă Haritonă stropia cu aiasmă poporulă 
și armata. Acâstă ocolire s’a făcută de trei ori și la 
fiăcare rugăciune înălțată Celui de susă înaintea bise
ricei, Regele și Regina cu clerulă și cu totă poporulă 
stăteau în genunchi.

După a treia ocolire, Episcopulă de Argeșă cu Su
veranii și întregulă cleră fi poporă au urcată treptele 
bisericei, ale cărei uși erau închise de arhimandritulă 
Haritonă, care, însoțită de duoi diaconi cu chivotele în 
mâni, intrase de mai nainte în biserică. Suveranii și 
Episcopulă ajungândă la ușa bisericei, s’au rostită ur- 
mătorele de Episcopulă: — Rădicați boerl porțile vâstre 
și veți rădica porțile veclnice și va intra împăratulă 
mărirei.

Arhimandritulă Haritonă a întrebată: Cine este 
acesta împeratulă mărirei?

Episcopulă răspunse: — Domnulă celă mare și pu
ternică, Domnulă celă tare 'în răsboiu, acesta este împă- 
ratulă mărirei.

Acâsta s’a repetată de trei ori și ușile bisericei s’au 
deschisă și au intrată Suveranii, Episcopulă, clerulă și 
poporulă, îndreptându-se spre altară, unde s’a începută 
aședarea sf. Mâște sub piatra sf. Pristolă; er într’ună 
tubă de metală masivă, Regina a pusă hrisovulă recon- 
struirei mânăstirei semnată de Regele și Regina, de Epis
copulă de Argeșă, Ghenadie, și de Sturdza, ministrulă 
culteloră. Acestă tubă a fostă așezată totă sub piatra 
sf. Pristolă, unde s’a turnată peste elă din aromatele de 
târnoseală și s’a acoperită cu o placă de metală. In urmă 
s’a începută spălarea pietrei sf. Pristolă cu apă și săpună 
de către înșiși Regele și Regina, cari au fostă încinși cu 
câte ună șorță albă de atlasă, de Episcopulă de Argeșă, 
care s’a îmbrăcată cu o cămașă de atlasă samanie. Mi- 
tropolitulă Moldovei, Episcopii Dunărei de Josă și Buzău, 
de cei 4 arhierei, cari au oficiată sf. Liturghia împreună 
cu Episcopulă de Argeșă, și de celâlaltă cleră; la acâstă 
spălare a luată parte și ministrulă culteloră. Totă a- 
ceste persâne au ștersă cu buretele apa aromată. După 
spălare și ștergere Episcopulă de Argeșă a aședată cei 
4 Evangeliști la cele 4 colțuri ale pietrei sf. Pristolă, 
apoi a însemnată cu sf. Miră în semnulă crucei sf Pris- 
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tolîi și s’a acoperită piatra sf. Pristolă cu pânză de inO 
și cu pole de stofă făcută anume pentru acestă oca- 
siune.

După acesta, Episcopulă de Argeșă înmuindândă 
în sfintele aromate și în sf. Miră vârfurile a patru pră
jini acoperite cu bumbacă, dete câte una din ele Rege
lui și Reginei, ministrului culteloră, er una o opri Epis
copulă. Suveranii, Episcopulă de Argeșă și ministrulă 
cultelorO făcură cu aceste prăjini semnulă crucei în 4 
părți ale altarului, apoi în biserică la tâmplă, d’asupra 
ferestrelor^, d’asupra interiorului bisericei și în fine d’a
supra intrărei principale a bisericei După aceea Epis
copulă, însoțită de Suverani și de ministrulă culteloră, 
intrară din nou în altară, facândă trei închinăciuni îna
intea sf. Pristolă și sărutândă sf. Evangeliă, scrisăgde în
suși augusta mână a grațidsei ndstre Suverane, Crucea 
și sf. Pristolă, după care Suveranii eșindă din altară tre
cură la tronurile regale, er episcopală eși în mijloculă 
bisericei 'unde era așteptată de cei 4 arhierei și 2 ar- 
chimandriți îmbrăcați în sf. odăjdii și s’a începută ofici- 
area sf. liturghii.

Intregulă serviciu a ținută aprâpe trei ore, în tim- 
pulă căruia nu se audia decâtă rugăciunele și cântările 
ce se înălțau lui D-deu. Arareori s’a mai vedută ună 
asemenea serviciu, care a fostă ascultată cu cea mai 
mare religiositate de Suverani și întregulu poporă. Mi 
niștrii străini cari asistau au rămasă adâncă mișcați de 
magnificența solemnităței acestui serviciu divină și au 
esprimată la eșire Episcopului neștearsa impresiune ce 
le-a făcută acâstă pomposă solemnitate religiâsă.

După terminarea sf. liturghii, Episcopulă de Argeșă 
Ghenadie, îmbrăcată în vestmintele sacerdotale, cu mitră 
pe capă și cu cârja în mână, eșindă din sf. altară și 
venindă între sfeșnicele cele mari, în fața suveraniloră 
și a poporului rosti urmălorulă cuvântă :

„Sire, Dâmnă și iubiți creștini! Astăzi, când tre
saltă în ceră de bucuriă sufletele primiloră fundatori ai 
acestui minunată monumentu, Neagoe Vodă și Despina 
D6mnă, vâdendă la câtă mărire s’a ridicată biserica de 
cătră demnii Loră urmași și iubiții Suverani ai poporu
lui română, sufletulă meu , mișcată mai multă decâtă 
ori și când în viăța mea, simte și este pătrunsă, de cea 
mai adencă bucuriă.«

„Sire! Nici-odată acestă sf. locașă n’a fostă mai 
strălucită ca în acăstă oră. Nici-odată n’a simțită po- 
porulă română mai mare bucuriă sufletâscă ca acum 
când Vă are în mijloculă său în acestă sfântă și strălu- 
citâre biserică, care reedificată, în dilele Vostre, s’a și 
ridicată în vechea ei splendore. Voi, alesulă poporului 
română și unsă ală lui D-deu, n’ați fostă decâtă o ade
vărată fericire a acestei de D-deu păzită țâ ă credinciosă 
creștină. Prin Voi și faptele Vâstre se glorifică D-deu, 
se mărește și mândrește poporulă română. Fapte de 
acestea lucrau vitejii de odinidră ai neamului nostru. 
Voi pe câmpulă de resbelă a-țT condusă pe fii Roma 
niei, și i-a-țl incununată cu laurii victoriei, a-țl îndepli
nită ultima voință a străbuniloră, a-țl complectată opera 
loră, a-țî împlinită visulă Româniloră și în sfârșită a-țl 
împodobită țâra ca pe o mirăsă cu corâna ce i se cuvine. 
Acestă mărire, acăstă gloriă se vede că Provedința Vi 
le păstră Vouă încă de când marele patriotă Ioană Con
stantină Brătianu, primulu ministru, care ca altă pro- 
fetă Samuilă a fostă trimisă să Vă aducă trumosa veste 
de chemarea ce D-(jeu și țera Vă făcea încă din cea 
mai fragedă verstă.

„Sire ! Toți Românii dămă atențiune asupra mun- 
cei Vâstre dela 1866 și pănă astădl; toți suntemă con
vinși de mărirea și progresulă la care a ajunsă în țera 
timpulă de fată. Ne bucurămă mai alesă, că biserica 
a începută să’și ia sborulă cătră vechia ei splendore. De 
aceea glorificămă pe D-deu cu tâtă inima și cu totă su
fletulă în totă minutulă di §• năpte. Vomă păstra der 
Vouă și guvernului Vostru pururea recunoștință.*

»Faptele stau de față; ceea ce nu s’a putută face 
de secule, se face astăzi în dilele Vostre pentru întărirea 
și mărirea nâstră. Cele mai multe biserici monumentale 
s’au readusă în starea loră primitivă prin inițiativa și 
augusta vâstră patronare. La Iași s’a reedificată bise
rica sf. Mitropolii și biserica Trei-Ierarchi, la Tergoviște 

biserica vechei Mitropolii, și aici în vechia reședință din 
Eparchia Argeșului s’a ridicată falnică și mândră acăstă 
biserică catedrală, care face fala României și admirația 
tut.uroră popdreloră. Istoria ne spune, că fapte de aces
tea cu cari M. V. împodobiți tronulă și asigurați viito- 
rulă țârei, au mărită totdeuna neamurile. Biserica ne-a 
salvată totdăuna; cu biserica ați lucrată și biserica V’a 
ajutată.*

„Devisa văstră «Nimică fără D-deu* duce la feri
cire și la mântuire pe orice poporă. Acestă cale pe care 
mergeți M. V. s’o îmbrățișeze cei actuali ca generațiele 
viitâre să potă avea temeliă de credință, de frumăse 
obiceiuri și de fapte virîuose, prin cari sâ ne urmeze și 
cu cari să ne glorifice și ei pe noi ca și noi pe părinții 
noștri. Credința strămoșâscă și bisericele năstre monu
mentale și-au găsită sprijinulă cuvenită și s’au ridicată 
și se ridică cu fruntea strălucită spre ceră pentru gloria 
sfintei Treimi și a Maicei D-lui și pentru fala neamului 
românescă.*

»Și ce devedă mai mare despre dragostea glorio
sului nostru Rege și a grațiosei năstre Regine pentru 
cele sfinte și naționale, decâtă reedificarea și împodobirea 
acestei case DumnedeescI cu tătă strălucirea cea vechiă? 
Mulțumescă Prea Curatei și pururea feciâreî Maria, pro- 
tectorea acestui sf. locașă, că m’a învrednicită și pe 
mine smeritulu să ridică sub acestă acoperementă divină 
glasulă meu și să rogă pe celă A Totă Puternică ca să 
ajute Suveranului și Suveranei nostre să mârgă înainte 
pe acăstă cale și să sporâscă șirulă fapteloră mărețe 
și virtuăse, cu cari s’a împodobită tronulă României. 
Clerulă și poporulă română, pururea credinciosă Suve
ranului. care a condusă țăra pe calea prosperității și a 
reînviată virtuțile strămoșesc! pe câmpulă de gloriă ală 
independinței, aduce mulțumirile sale respectuâse și devo
tamentul său cătră acelă ce n’a uitată nici în timpulă 
resbelului datoria cătră sf. Altar și ridicarea acestui 
sacru monumentă din ruina în care căduse de deciml 
de am.“

»Cu multe odăre noui și frumose s’a împodobită 
acăstă biserică mărăță, cu care se mândresce Eparchia 
Argeșului și România întrăgă. Der nici unulă nu în
trece acăstă sfântă evăngeliă scrisă cu o răbdare înge- 
răscă de aceeași mână Augustă, care a legată ranele 
vitejiloră noștri căduțl pe câmpulă de gloriă.*

* Binecuvântată fiă acestă sfântă odoră! Binecu
vântați fiă acei ce o voră asculta și se voră adăpa din 
acestă isvoră ală cuvântului Dumnetjeescă, care a scă
pată omenirea de sclăviă și a deschisă porțile cerului 
tut.uroră credincioșiloră.

„Binecuvintăză Dumnedeule A Totă Puternice pe 
iubitule și vitâzulă nostru Rege Carolă I, pe grațiăsa și 
piăsa nostră Regină Elisabeta, pe miniștrii țărei, pe cle
rulă nostru, pe vitejii noștri ostași, urmașii credincioși 
ai străbuniloră loră, și pe totă poporulă română, ca să 
învingă tofe răutățile și să pue sub piciore pe totă vrăș- 
mașulă și pismașulă, pentru fericirea acestei scumpe țări 
și întărirea credinței părinților^ noștri “

(Va urma.)

SOIRILE PILEI.
Nu arareori cetimă în foile unguresc! acte de bar- 

bariă comise de gendarmii d-lui Tisza. Ună nou actă 
de acăstă natură ni-se comunică din Șimonulă Branului 
cu data 25 Octomvre. n.: »Eri, Duminecă în !24/10 a. 
ci, șl-a serbată nunta locuitorulă din acăstă comună, a- 
nume George Tătulea, la care a luată parte ună numără 
mărișoră de omeni și tocmai când se aflau în voia cea 
mai bună, pe Ia 4 ăre p. mer., se înfățișâză înaintea 
jocului ună gendarmă, carele era armată numai cu sa
bia, fără de a fi în serviciu; însă spre a se face »ves
tită,* se ia în vorbă cu ună individă, anume Vasilie 
Munteanu, carele era după cum se dice cam lovită cu 
leuca, și după ce au schimbată amândoi câteva vorbe, 
voinicosulă gendarmă iritată de sângele ungurescă, scote 

sabia și începe a lovi pe bietulă Română de mai multe 
ori, causându-i mai multe răni grave la mâni, așa în- 
câtă decă s’ar și vindeca cu mare greutate, mân! săne- 
tose nu va mai avea în veci. In urma acăsta se duce 
.vestitulă* gendarmă și raportăză comandantului «nobila 
faptă“ și acesta trămite o patrulă de 2 gendarmî înar
mați ca să aresteze pe bietulă omă, carele din causa 
scurgerei sângelui abia mai putea sufla, și după ce și 
aceștia i-au mai dată nenorocitului ca medicină câteva 
palme, l’au pusă pe nisce ruduri cumpănită și așa l’au 
transportată la casa de siguranță (casarmă) ca pe ună 
animală mortă. S’a făcută arătare la locurile compe
tente. Ce va eși vomă vedea/— Când voră înceta d-le 
Tisza asemenea sălbătăcii?

—x—
«Kolozsvâri Kozlony“ scrie că o persână demnă de 

totă încrederea îi împărtășesce din Gurghiu, că preotulă 
rom. cat. de acolo, Bâlint Gergely, printr’o predică a 
combătută scâlele de stată maghiare cjicândă, că „șcâla 
de stată nu e altceva, decâtă unu pecătosă cuibă ală res- 
pândirii nereligiosității, pe care ară trebui se o despre- 
țuiască ori-ce creștină și se-și feriscă de ea copiii spre 
mântuirea loră sufletâscă. — Se înțelege că „patrioții* 
s’au făcută focă și cătrană contra preotului.

—x—
Comitetulă dameloră din Viena pentru provederea 

studențiloră săraci cu mâncare înființată în anulă tre
cută a adresată ună apelă cătră inimile generâse, d’a 
contribui cu ban! pentru a se cumpăra mărci de abo- 
namentă la mâncare pentru studenții săraci din țările 
ungare, car! se află în Viena în numără de 200. Con- 
tribuirile se trimită d-nei Ida Barber în Viena II, Was- 
nergasse 5. Banii ce se voră trimite din țările ungare 
se voră întrebuința numai pentru studenții din aceste 
țări aflători în Viena.

—x—
£răș! a apărută o listișâră de câțiva preoți ,pri- 

copsiț!“ de ministrulă Trefort. Ore și Christosă a cer
șită de pe la Treforți?

—x —
Solyom-Felcete din Deva a propusă să se schimbe 

în unguresce numele mai multoră comune din comita- 
tulă Hunedârei. Ce să facă bieții șoviniștl? După atâtea 
fiascurl, barem! atâta consolațiă să aibă, căci comunele 
totă ce suntă rămână!

Acum se esplică și sinistra scire ce s’a împrăștiată 
în Brașovă despre regele Carolă ală României. Familia 
unui lustruitoră (Lackirer) anume Karl Konig din Bra
șovă, care lucra în BucurescI, primi din capitala Româ
niei o telegramă de cuprinsulă: „Konig Karl am Schlag- 
fluss plotzlich gestorben* (falsă înțelâsă: Regele Carolă 
muri repede de apoplexiă.) Nu înțelegemă cum și cine 
a mai putută face asemenea glume prâste.

—x—
Sc6la de stată din Sebeșu, ce s’a deschisă în a- 

nulă acesta, numără, gâcițî câți? — 21 de școlari.: 12 
băeți și 9 fetițe!

—x—
In Seghedinu s’a descoperită o bandă de falsifica

tori de bani Li s’a confiscată 133 bucăți de bancnote * 
falsificate, parte terminate de totă, parte numai de ju
mătate, de câte 100 fl., mai multe presse litografice cu 
utensilie cu totă. Falsificarea e complectă isbiitită. Fal
sificatorii au fugită.

—x—

FOILETONU.

Aehisiținni coloniale ale puterilor europene.
(Studiu geografică-politică)

de
W. Hausmanu.

(F i n e.)

Rivalitatea marchisului de Brazza și a lui Stanley 
a conturbată multă timpă lucrurile, deorece interesele și 
nisuințele loră se încrucișiau adeseori. încă multă timpă 
va mai dura, pănă ce referințele din basinulă Congului 
se voră consolida într’alâta, încâtă se se potă efectui 
acolo o colonisațiune regulată. Pănă în timpulă de față 
âmenii s’au mărginită numai la crearea de așa numite 
stațiuni, cari, fiindă împrăștiate pe întinderi forte mari 
și locuite de puțini Europeni, au putută obțină numai 
puține resultate. Comerciulă cu osă de elefantă se va 
întinde, după cum se prevede, aprăpe și mai multă în 
lungulă Congului, însă acuma chiară se constată o scă
dere din ce în ce totă mai mare a fildeșului (osului de 
elefantă), deorece indigânii momiți de prețulă celă mare 
ală fildeșului, procedară cu o furiă de stârpire fără mar
gini asupra biețiloră elefanți,așa încâtă pustiiră cu desă
vârșire revirele de vânată cele atâlă de îmbelșugate odi- 
niâră.

Yiitorulă va arăta, dâcă teritoriulu Congului se va 

dovedi aptă pentru cultura bumbacului. Multe greutăți o 
să fiă de învinsă cu procurarea de lucrători, deorece 
Negrii nu prâ suntă aplicați la lucru continuu și la timpă 
anumită, fiindă ei învățaț! a trăi mai multă cu vânată 
și cu pome. Lucrători europeni, chiară dâcă s’ară și 
pute căpăta, nu potă fi întrebuințați din causa climei ce
lei ucigătore.

Cultura urezului pote s’ar renta cu prisosă în șe- 
surile cele tare aședate,'umede și roditore ale Congului; 
dâră și la acâsta numai lucrător! colorați (Negri) potă fi 
întrebuințați, din căușele mai susă arătate.

Cumcă tutunulă cresce cu priință aci, se pâte pre
supune cu tâtă siguritatea și productulă, pe lângă o trac- 
tare corectă rațională, nu va fi cu multă mai inferioră decâtă 
tutunulă așa numită Haoanna și Manilla. La tractarea 
și lucrarea acestuia s’ară pută întrebuința de sigură Eu- 
peni, deorece la săvârșirea acestoră lucrări nu suntă si
liți a se espune arșiței sorelui, ci uscarea, sortarea, tes- 
cuirea etc. se potu de bună sâmă săvârși sub ună co- 
perișă umbrosă de palmi, într’ună șopronă mare fără 
păreți, espusă din tâte părțile curentului de aeră. Tutu
nulă în totă forma va face credă rentabilă în măsura 
cea mai mare transportulă pe drumulă celă îndelungată 
pe mare.

Afară de grupa de insule numite Caroline, de car! 
amintirămă pe scurtă, unde se voră face de bună sâmă 
numai stațiuni de corăbii și deposite comerciale, Germa

nia a mai luată deja în posesiune pe cea mai mare și 
mai însemnată în nordostulă acestora, marea insulă nu
mită Naua-Ghineea, care pe chartele mai nouă este în
semnată cu numele Kaiser Wilhelmsland (Țera-împăra- 
tului Wilhelmă). Prin Dr. Frutsch, care -a petrecută mai 
mulțl ani cu nevastă-sa ca colectoră și naturalistă în 
Noua-Ghineea, avemă scirl mai esacte despre acăstă țâră 
de altfelă așa de puțină cunoscută. După acestă învățată 
și în acestă insulă suntă ținuturile de pe lângă țărmuri 
umede și nesănâtose, pe când mai înlăuntru și pe înăl
țimi clima este stâmpărată și sănătăsă.

Intr’altă privință țâra strălucesce în celă mai încân- 
tătoră ornamentă ală lumii tropice. Palmi sulegețl își 
lâgănă în aerulă (celă călduță coronele loră cele învăluite 
în foi delicate. Lianele se întindă în încâlcitură său în 
împletituri încurcate dela arbore pănă la arbore și ser- 
vescă la multe soiuri de maimuțe ca fringhii (funii) de 
cățărată. Aici își au patria loră așa numitele paseri ale 
paradisului (Paradiesvogel), cari animeză pădurile cu pe
nele loră cele străluciose. AlcionI (paseri de ghiață= 
Eisvogel=alcedogigas) pândescă pe lângă apele limpeijl 
după pescii cei strălucitori ca argintulă și se aruncă nă- 
praznică în unde spre a apuca o pradă. într’ună gigan
tică arbore de pâne (Brotfruchtbaum) se jâcă vesele, nă- 
căjindu-se una pe alta ună cârdă de maimuțe iniei. Din 
fructele câpte ale arboriloră numiți pisangi (musa para- 
disiaca) ciocăiescă cu ciocurile loră cele încârligate, pa- 
pagai vereji și roșii, în vreme ce susă in corânele arbq-



Nr. 235. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Guvernulă italiană a publicata o lege prin care 
se desfiintfză mănăstirile. Ună cerculară ală ministrului 
de justițiă lajani interdice d’a se mai primi în mă
năstiri noviți și ordonă isgonirea din mănăstiri în timpii 
de dece dile a călugărițeloră, care au făcută votulă după 
publicarea legii.

—x—
Căpitanulă Dragica dela reg. de inf. 81 din Brunn 

primindă o telegramă din Viena, prin care era felicitată 
pentru înaintarea sa la gradulă de maioră — la ce nu 
se aștepta sigură — muri de bucuriă.

—x—
Corulu vocală română din Biserica Albă arangiază 

Sâmbătă la 25 Octomvre (6 Noemvre) 1886 în localită
țile societăței de cântă germană dela «Burg* o Serată 
ordinariă cu următdrea programă: 1. a) Marșă egipteană 
de I. Strauss b) „Consacrarea* ouverture de Keller, am
bele esecutate de musica militară 2. «Hora Sinaia“ coră 
bărbătescă de G. Ventura, esecutată de corulă vocală 
română. 3. «Valurile Dunărei*, coră bărbătescă de J. 
Ioanovici, esecutată de corulă vocală română. 4. ,Mar- 
șulă cântărețiloră", coră bărbătescă de C. G. Forum- 
bescu, esecutată de corulă vocală română. 5. „Călă
toria prin Europa*, Potpourie de Peter’s esecutată de 
musica militară. După acesta urmăză: Germania nouă 
în Africa, representațiune teatrală comică în două acte 
cu cântece de S. Wenzl, trad. în românesce de C. 
Strămbeiu. Persănele: Giorgiu Kolbe și Ernest Richter, 
ingineri germani. Erdmann, servitor de cancelăriă. Mawan- 
ketsi, vătavulă viței Betsuaniloră. Wauwauka, fica aces
teia, Matlatsa, damă de curte a acesteia. Zakomo și 
Upanda, ostași de vița Betsuaniloră. Ostași de vița Ma- 
wanketsianiloră. Locuia acțiunei: internulă Africei. Tim- 
pulă: presintele. In urmă se începe petrecerea cu 
danță.

—x—
Garnisona din Sibiiu a? făcută în 28 Octomvre o 

strălucită ovațiune comandantului de corpă br. Schonfeld 
din incidentulă înaintării sale la gradulă de Feldzeug- 
meister. La vorbele br.-lui Schonfeld: «Trăiăscă împă- 
ratulă! Eljen a csâszâr!“ răsună pieța'de strigătele sol- 
dațiloră și mulțimei adunate înaintea edificiului comandei 
de corpă. După ce musica termină cu cântarea, lumea 
s’a împrăștiată. — Acum să vedeți pe șoviniști cum au 
să sbiere/

—x—
Elevele din institutulă Vautier voră da Vineri în 

12 Noemvre st. n. în teatrulă de aici o producțiune mu- 
sicală dramatică. Venitulă e destinată^ pentru familii 
sărace.

—x—
Cetimă în „Dreptatea* din Craiova: «S’a instituită 

ună comitetă pentru erigerea statuei marelui olteană 
Tudoră Vladimiresch, statua atâtă de admirată și care 
este opera distinsului d. G. Jolnay Marian. Statua va fi 
așezată în Craiova, va fi turnată în bronză și va avea 
piedestalulă de marmoră. Câtă pentru suma necesitată 
de acăstă lucrare, comitetulă va face apelă la toți Ro
mânii cari voră să venereze memoria âmeniloră mari și 
suntemă siguri că în curăndă acăstă sumă va fi rea- 
lisată."

—x—
Joia viitâre se va juca în teatrulă germană de aici 

in beneficiulă bravului regisoră d. Bocka piesa „Die 
letzte Liebe“ de Doczi.

—x—

riloră șede la săre cu multă tignă o mică cătă de caca- 
duși cu căițe galbene sulfurii.

Fluturi minunați, cu cea mai frumdsă croălă a a- 
ripiloră, sbără jucându-se din flore în flore. Gândaci de 
cea mai minunată strălucire se preumblă pe ramurile și 
pe trupinile arboriloră gigantici și despicați, său desbinați 
de vânturi, pe când alții luminăză năptea cu foculă fos- 
forică și speciile mai mici bâșbăescă ca mii de scântei 
preste întunecosulă plafonă ală odăii.

De sine se înțelege, că și aci pândescă șerpi pe sub 
flori și printre ramurile arboriloră. Șerpele celă mare 
numită „Pytlion“ (nu va fi 6re boa pi7/on=Kbnigschlange ?) 
care încolăcită după trupina unui arbore se încălcjesce 
la săre, abia pote fi periculosă omului, însă cu atâta mai 
vărtosă șerpii cei mici negri și vertji, pe cari adese ori 
nici că-i păte observa omulă.

In fine ni se impune întrebarea: Pentru ce nu par
ticipă și Austro- Ungaria la marea luptă de întrecere ? 
Mai este încă locă destulă pentru întemeiarea de colonii 
comerciale, și flota încă este destulă de mare, pentru a 
pută trimete icl-colea câte-o corabiă spre a apăra colo
niile mai depărtate. Importulă directă de producte tro
pice ară prinde forte bine și consumențiloră noștri din 
patriă. Și urcându-se comunicațiunea trans-ocănică, s’ară 
pută spori și bunăstarea în lăîntrulă țărei.

Scolarulă realistă din Viena, Siegfried Strassberger, 
încercândă să scie, cum e când cineva se spendură, își 
perdu consciința și muri. Mamă-sa vădendu-i cadavrulă 
îșl perdu graiulă de spaimă. Medicii speră a-i reda 
graiulă.

Astă sără se va juca la teatrulă germană comedia 
„Roșa und Răschen* de Birch-Pfeiffer, din repertoriulă 
Burgteatrului din Viena. Mâne sără, Duminecă, se va 
juca „Er und sein Spezi* său «Amicii răi si buni.* cea 
mai nouă comediă de Bruno Zappert.

Acrituri patriotice.
Lui «Ellenzăk" ’i se sfășiă inima de durere, vădend 

raportele ce ’i se facă din comitate despre procesulă va- 
lachisărei, despre care dice că în 10 pănă în 20 de ani 
a despoiată mulțime de Maghiari de naționalitatea loră.

E vorba despre Maghiarii din Câmpiă, ună ținută, 
care este și a fostă de când e lumea locuită esclusivă 
de elementulă românescă. Poporulă românescă a fostă 
și este acela, care îngrașă pe boerii cei cu pinteni din 
Câmpiă, muncindă la moșiile loră <j’ua Ș’ noptea, și 
ătă că astăzi dreptă mulțămire, că sufere a fi esploatată 
de câțiva boerl unguresc!, „patrioții" umblă a-le denega 
chiar și trecutulă loră istorică românescă băgându-i în- 
tr’ună cazană cu Maghiarii, ca „foști Maghiari.*

Pentru curiositate luămă și noi câte-va „informa- 
tiunl* ce le face ună ore-care Alexandru Karâcsony, ună 
«patriotă* după calapodulă lui «Ellenzăk* din comuna 
Agrișulă superioră.

Karâcsony (fice> că a locuită 6 ani în Țagulă 
mare de pe Câmpiă — cerculă Ormenișului, comitatulă 
Cojocnei — unde cu durere a trebuită să vădă, câtă de 
multă s’au valachisată Maghiarii din întregă ținutulă 
acela.

In Țagulă mare — dice Karâcsony — că mai de 
multă erau 20 familii unguresc! de confesiune reformată 
și acestea mergeau la biserică în Cătina, care este o 
comună din apropiere. Astăzi însă numai o văduvă, a 
lui Nagy Sândor, mai este țâre scie vorbi unguresce ; o 
fiică a acesteia, cu numele Iuli, și copiii ei minorenl: 
Feri și Gyuri nu sciu unguresce. Se mai află ună 6re 
care Kirâly Iânos și soția acestuia, cari încă vorbescă. 
unguresce , dăr fiii acestora numai valachicesce vorbescă. 
In fine se mai află ună Bânyai Ferencz, care încă mai 
vorbesce cam rău unguresce, dăr nevasta lui fundă 
Valahă și copiii lui vorbescă limba «valahă11. Afară de 
aceștia raportorulă mai aduce următorele nume, pe cari 
4ice că le portă nisce Maghiari cu totulă valahisațl: 
Szathmâri și fiii acestuia; doi inși cu numele Bânyai-, 
Fekete Ioană, care 4>ce că mai nainte a fostă Iânos și 
fiii lui: Vasilica și Teodoră; Ssâkely Ioană. La ceilalți 
dlice raportorulă că chiar și conumele le este valahisată.

Câtă pentru comuna Cătina raportorulă dice că 
odimâră două din trei părți au fostă Maghiari, acum însă 
abia se află 15 familii, ai căroră membri mai bătrâni 
îșl vorbescă limba loră maternă, cei mai tineri însă vor
bescă mai bucurosă limba valahă. Câtă pentru ceilalți, 
partea mai bătrână din ei încă mai scie ceva unguresce, 
dăr partea cea mai tînără vorbesce numai valahicesce. 
Față cu comuna acăsta află raportorulă celă mai tristă 
lucru, că deși se află acolo o biserică rom. cath cu ună 
preotă bravă, ba înainte cu 5 ani se afla și ună preotă 
reformată, cu tdte acestea Maghiarii s’au valahisată 
cu totulă.

După acesta trece raportorulă la comuna Uilaculă 
de Câmpiă, despre care cjice că mai multă ca două din 
trei părți au fostă Maghiari; și astă-di se află preotă și 
dascală reformată, dăr abia se află în totă sătulă 10 
ămeni, cari mai vorbescă încă rău unguresce, ceilalți 
numai limba valahă o sciu, ba mare parte din ei și-au 
lăpădată chiar și confesiunea. Preotulă, învățătorulă și 
cu poporă cu totă vorbescă pururea românesce.

In Țagulă mică încă au fostă mai de multă vre-o 
10 familii unguresc!, dăr din acestea numai două familii 
au mai rămasă, cari sciu să-și vorbescă limba maternă.

In mijloculă Câmpiei se află comuna Chibulcută-, 
două din trei părți a locuitoriloră au fostă Maghiari 
înainte de asta cu 20 de ani. Acum numai jumătate 
suntă Maghiari. Aci află raportorulă și ceva îmbucură- 
toră, căci cei mai bătrâni (jice, că mai sciu încă limba 
valahă, dăr cei mai tineri vorbescă numai unguresce. 
Partea mai tînără dintre Valahi toți sciu unguresce. Se 
află ori câtă de mulți: Moldovân Miklos, Moldovân Iânos 
și alțl cu nume românescl, cari însă suntă curată Ma
ghiari de confesiunea reformată, însă Români tăcuți din 
Maghiari nu se află nici unulă. Acăsta se datoresce 
preotului reformată Bojte de acolo și patrioticei sale ne
veste, cari pre Valahi i-au făcută Maghiari, âr pe Ma
ghiari i-au făcută să-și păzăscă naționalitatea.

In Igreșulă superioră, pe marginea Cibleșului, încă 
s’au aflată Maghiari, se află încă și astăzi Valahi cu nu
mele unguresc!: Szigyârto Gergely și Benedek, dăr pănă 
acum așa de multă s’au valahisată, încătă nici propria 
origine nu șl-o sciu.

Acum, dupăce amă citată aiurările „patriotului*, 
întrebămă: N’a sosită 6re timpulă, ca acei Români, cari 
au nume ce sună a unguresce, să’șl reia frumosele nume 
românescl ale strămoșiloră loră, dăcă mai țină la nea- 
mulă și la legea loră? Nu vădă ei, că Ungurii mergă 
pănă acolo, încâtă pe Românii, cari vorbescă unguresce, 
îi declară de Maghiari valahisațl? E o insultă pentru 
neamulă românescă, să fiă pusă pe o trăptă cu Jidovii, 
singurii, cari se maghiarisăză.

Ultime soiri.
Nișă 28 Octomvre. Arangiamentulă inter

venită între guvernulu sârbescă și ce-lă bulgă- 
rescă obligă pe Bulgaria să evacueze Bregova, 
ală cărei teritoriu va rămână neutru pănă să se 
pronunțe o comisiune mixtă. In casulă când 
comisiunea ar fi să se pronunțe pentru ce
darea acestui teritoriu Serbiei, acăsta din urmă 
primesce în principiu să’lă cedeze Bulgariei în 
schimbulă unui altă teritoriu analogii. Comisi
unea mixtă se va întruni celă mai târziu în 2 
luni pentru a examina rapărtele comerciale ale 
celoră două state și să pregătăscă und tratată 
de comerciu, ce se va încheia înainte de 6 luni 
Pănă atunci contractanți se învoiescă a protege 
într’ună modă reciprocii interesele lorii comerci
ale. Bulgaria va interzice emigranțiloră sârbi, și 
Serbia emigranțiloru bulgari de a se stabili în- 
tr’o zonă de 60 de chilometri dela graniță, și 
cele două guverne se obligă a dejuca orice acți
une încercată contra celorii două țări. Bulgaria 
va termina linia dela Vakarelă - Sofia - Zaribrod 
pănă la juncțiunea drumurilor!! de ferii sârbesc!. 
Aranjamentulă întră în vigăre îndată după schim
bulu semnăturiloră. Regele a primită pe docto- 
rulii Stranski în audiență solemnă.

Viena, 27 Octomvre. (Depeșa întârziată în 
Bulgaria din ordină superiorii). Luni pe timpulii 
nopței o canonieră rusăscă a ancorați! în portă, 
anunțândti apropiata sosire a marelui cuirasată 
„Mercur “. Consululu Rusiei s’a dusă ier! pe 
bordulă canonierei și a foștii salutată prin cinci 
bubuituri de tund. Populațiunea indigenă alar
mată la începută, de acăstă salvă de artileriă se 
liniști îndată. Poporulă e cu totulă liniștită. 
Aceste corăbii au fostă trimise aci după cererea 
consulului Rusiei din Varna.

Tîrnova, 28 Octomvre. Consululă rusă din 
Varna a expusă prefectului plângerile sale contra 
intrigiloră autoritățiloră și ale unei părți din po- 
pulațiune. A amenințată să ia măsuri de sigu
ranță rigurăse, dăcă nu voră înceta aceste in
trigi. Deputății și miniștrii se miră de acestă 
limbagiu și spună, că faptele nu justifică întru 
nimică astfelă de amenințări.

Tîrnova, 28 Octomvre. In întrunirea ce au 
ținută ieri deputății, s’a făcută alusiune la 6re- 
cari condițiuni ce ar fi avută de gând Rusia să 
propună. După nisce informațiuni venite din 
străinătate, „Rusia ar cere ca ministrulu de res- 
belă să fiă ună generală rusă, ca direcțiunea 
afaceriloră străine să fiă în mânile ministrului 
din St.-Petersburg; afară de acăsta ea ar mai 
cere revisuirea Constituțiunei și alegerea unui 
candidată rusă. S’a crezută la începută că aceste 
propuneri erau formulate într’o nouă notă a 
Rusiei, dăr nu e nimică din tăte acestea și nu 
este vorba, decâtă de nisce sgomote oficiăse fără 
nici ună caracteră diplomaticii.

St.-Petersburgă, 28 Octomvre. Se crede în 
ărecari cercuri că cele 2 năi trimise la Varna 
au ună echipagiu de 400 de ămeni și că au 
ordină să ocupe Varna, dăcă Rușii arestați în 
modă ilegală nu voră fi liberați.

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

VARNA, 30 Octomvre. — Incrucișăto- 
rulu rusu „Mercur" a sositu aci cu 418 
omeni și 18 tunuri.

TÎRNOVA, 30 Octomvre. — Guvernulă a 
hotărîtu să libereze pe oficerii compromiși.

DIVERSE.
Cununiă. — D-lă Nicolau logană, clericii abso

lută, și d-șăra Anna Rusu își voră serba cununia loră 
în 1 Noemvre n. c. în biserica gr.-cat. din Sibiiu.

SHSt** Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei1,1 ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu. 
Redactorii responsabilă Dr. Anrel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 235. 1886.

Ctarsuln la bursa da 'Uioma JSsarsa do SSuieurescL
din 20 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • • • 103 80 I
Rentă de hârtiă 5°/o • • 92.95 
Imprumutulfl căilorfl ferate 

ungare...........................151.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostfl ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.20

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostfl ung. 
(2-a emisiune) . . . . 115 —

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostfl ung. 
(3-a emisiune) .... 10459

Bonuri rurale ungare . . 104.40
Bonuri cu cl. dG sortare 1C4.50
B nuri rurale Banat-Ti-

znișfl . ..........................  104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 101.75 
Despăgubire p. dijma de

vinfl ung.............................98.50
Imprumutulit cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 123 59 
Renta de hărtiă austriacă 83.50 
Renta de arg. austr. . , 84 50
Renta de aură austr. . . 113 80 
Losurile din 1860 . . . 138 50
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 866 —
Act. băncel de credita ung. 292.25 
Act. băncel de creditfl austr. 279.90 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesc! .................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.88
Mărci 100 împ. germ. . . 61.25 
Londra 10 Livres sterlinge 125.05

Cota oficială dela 16 Octomvre st. v, 1886.
Cump. ven<i.

Renta română (5%). 91 — 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 95—

> convert. (6°/0) 88— 89—
tnapr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit, fonc. rural (7°/0) 103 10P/4

> 11 11 (5°/o) ■ 87— 88—
» > urban (7%) . . 101— 1011/,
> , (6%) • 92i/a 93i/4
> » (5°/o) • • 83*/4 84*/4

Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 270

« > » Națională 212 212
Aură contra bilete de bancă . . 15//2 16.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 30 Octomvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.44 Vând., 8.47
Argint românesc .... . . » 8.40 8.45
Napoleon-d’ori................. . . > 9.86 > 9.88
Lire turcescl..................... . . » 11.23 > 11.26
Imperiali......................... . . » 10.23 » 10.26
Galbeni............................. . . » 5.89 > 5.91
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 117.— 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

Se cautâ
Unii maestrulemnarucaruțașu!

Scdlă comercială privată.

1

1

Voescu s& cedeză gratis patru pogdne de pământu cul- 
tivabilâ și lemne pentru construită locuință

Unui maestru iemn&ru caratasu.
5 5

Asemenea mai cedezu gratis lemnăria de lucru din 
pădurea mea pentru facerea căruțelor^. în timpii de doi anî, 
din care lemnăria va lucra măestrulă căruțașii în beneficiuliî 
său. In schimbu va învăța maeștri a căruțăriei câte trei bâeți 
pe anii fără plată și va lucra pentru trebuința moșiei mele 
cărutăria necesară, încâtu se va atinge de meșteșugulii său.

Pământulu îlu cedezu pentru veciă.
A se adresa la P. N. Slăvescil în comuna Cepari Băr- 

județulti Argeșfl, său în comuna 
în România, său sub

Slăvescea,
la tribunalul!! Ilfovă.
Bucur esci.

La l-a Novembre an. c. s. n. deschidă cursulă dreloru de 
instrucțiune în comptabilitatea simplă și duplă cu exerciții 
în corespondință și matematică. Durata cursului cu câte 3 6re 
pe săptămână (dela 8—9 bre săra) este preliminată pe 6 luni. Ono- 
rariulu mensualii 5 fl. v. a. Doritorii de a participa la acestfl cursă 
suntu poftiți a să presenta în domiciliul^ subscrisului: târgul ă 
fiosului Nr. 19 parterre între brele 1—3 post meridiane, unde 
voril afla informațiunile necesare. .losifu Rații!,

comptabilu.
nmnrassHHmMai

3-3

3-3 Publicațiune.
sești, plasa Oltu-Topologu,
Șuiei, plaiulu Loviștei, județulu Argeșu, 
adressa:

„ judecătorii
în2—3

Impărțindu-se în fiă-care anu o parte din venitulfl fundațiunei 
princiare „Scliwarzenberg-Gruner" personelorii autorisate militare, 
se provbcă acele persdne militare cu serviciulu împlinită din vechiulă 
districtfl ală Brașovului dela gradulă de sergentu majoră în josă, — - 
cari să credit în dreptă a fi împărtășiți din acâstă fundațiune — a-și aș
terne petițiunile loră de ajutorare negreșită pănă la 10 Noemvre a. c. 
subscrisului oficiu, de 6re-ce petițiunile întrate mai târziu se voră refuse.

Brașovu, în 14 Octomvre 1886. Căpitanatulti orăș^nesett.

e e e e
s e e s e

CANCELARIA NEGRUȚIU.
în Gherla — Sz. tJjvâr — (Transilvania.)

DESCHIDE ABONAMENTE PE ANULU 1886 LA:
„Amiculd Familiei." piară beletristică și enciclopedică-literară cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei in numeri 

câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete dc bancă și în timbre poștale.

„Pl’eotulu Românii." piară bisericescu, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 2s/4—3V1 c61e; și va publica articuli din sfera 
tuturoră sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Puminecî, serbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl., pentru Rjmânia 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostrâ. 
—EE Colecta si ții primesciî gratis a 1 îi patrulea exemplar u. EE—

acolo au apăr util și se află de vândare:Toții

s s s
f e
s e

Biblioteca „Săteanului Română." Cartea I. II., I1L, 
IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre
țulă la t6le patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

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

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

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

Apologia. Discusiuni filologice și istorice maghiare 
privitâre 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 românescl 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-Bulicescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 cole. 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 anulu 1887.
17—20

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.

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.

Tesaurulîi dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archiologică, de Dionisiu 0. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptării teoretică și practicii pentru învăță- 
mentulu intuitivii în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învelătoriloră 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. Acestă opă cu devisa: 
l»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiuni a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprintfendă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nâstră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nâstre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu 

„Aniiculu Poporului" cu 50 cr. „Noulu Calendaru de casa/4 cu 30 cr. și 
„Calendarulu Calicului" cu 36 cr. — adausu câte 5 cr. de portopostalu.
k 4fo "fa 4S&.

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

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

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

Ce"e mai ieftine cărți de rugăciuni:
Miculfi Mărgăritaru sufletescu. Cărticică de ru

găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericescl. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 fl., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 11.; 100 exemplare broșurate 10 fi., legate 
17 fl., legate 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-catolici și altă edițiune pentru greco-orien- 
tali. S§ se noteze: care edițiune să cere.)

Visulă pră sântei vergure Maria, a Născătârei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumâse. 
Cu mai multe icâne frumâse. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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Tipografia ALEXI, Brașovă.-


