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Brașovd, 12 Decemvre 1886.
Vomă trece acli în revistă evenimentele ul

time cele mai importante din afară.
Deputațiunea Sobraniei bulgare, ajungându 

în Berlină a fostă întîmpinată aici cu o râcâlă 
demonstrativă, spuindu-li-se membriloră ei îna
inte, că voră putâ fi primiți numai ca persdne 
private.

Așa s’a și întâmplată. Fiiulă cancelarului, 
secretarulă de stată conte Herbert Bismarck, în- 
tr’o conversațiune privată, ce a avut’o cu dele
gații bulgari, le-a dată sfatulă să alâgă ca domnă 
alu Bulgariei pe candidatulu Rusiei prințulă de 
Mingrelia și să se împace cu Rusia.

Cu alte cuvinte, guvernulă germană nu vrea 
să se abată în cestiunea bulgară dela linia de 
conduită, ce și-a tras’o dela începută. Principele 
de Bismarck părtinesce și adi ca și mai înainte 
politica rusăscă față cu Bulgarii și organele lui 
repetâză aprăpe în fiecare c|l asigurarea, că Ger
mania n’are interese de apărată în Bulgaria.

De curendă s’au schimbată între fiarele de 
frunte oficiale din Petersburgă și Berlină nisce 
cuvinte de amicițiă, cari ne dovedescă, că de 
amândouă părțile esistă dorința de a susțină le
găturile de amicițiă între cele două împărății 
nordice pe câtă numai va fi cu putință.

Tactica cancelarului germană de a accen
tua din când în când „interesele comune" ale 
Germaniei și Rusiei și de a pleda prin organele 
sale pentru păstrarea alianței cu acestă stată, a 
deșteptată în cercurile influente dela Viena în
grijiri în ceea ce privesce relațiunile Austro- 
Ungariei cu Germania.

Acestoru îngrijiri li s’a dată nutremântă și 
prin strania manieră cu care s’a discutată în co- 
misiunea militară a Reichstagului germană ces
tiunea forțeloră armate ale Austro-Ungariei, do- 
vedindu-se prin acâst.a lipsă de încredere în des
toinicia armatei monarchiei dualiste.

La nedumeririle produse prin tactica Ger
maniei s’au mai adausă acum și amenințările 
de răsboiu ale organului oficiosă din Londra 
„Morninff Post,“. Guvernulă britanică vrea să 
intimideze pe Turcia și să o depărteze de Rusia, 
cu care ea a legată în timpulă din urmă o prie- 
tiniă atâtă de grdsă. Articululă (jiartilui me
morată amenință pe Turci cu măsurile cele mai 
energice reale nu numai în Europa, ci și în 
Asia, dâcă voră mai continua politica rusofilă.

Răspundândă la articululă fdiei englese, 
„Journal de St. Petersbourg" (|‘ce> că ace^a 
are de scopă a paralisa încercările cele mai nouă 
dintre cabinete de a împăca interesele diver
gente în cestiunea bulgară.

Interesantă este, că f6ia oficială rusăscă de
clară categorică cu acâsta ocasiune, că Turcia 
și Rusia suntă pe deplină înțelese asupra resol- 
vării cestiunei bulgare.

In Berlină a făcută mare sensațiune arti
cululă (jiarului „Morning Post," ce ’lă repro- 
ducemă mai josă, pentru că pune la ordinea 
cp lei cestiunea tureâscă. Acelă articulă, dice 
„Național Zeitung", ne arată, că punctele de 
litigiu dintre puteri nu suntă încă de locă cu
noscute.

Era de prevăzută, că pactulă specială, ce 
l’a încheiată Turcia cu Rusia cu privire la so- 
luțiunea cestiunei bulgare, va deștepta oposițiunea 
puteriloră celoră mai deaprdpe interesate. Nici 
Angliei, nici Austro-Ungariei nu-i p6te conveni, 
ca Țarulă în unire cu Sultunulă să reguleze afa
cerea bulgară unilaterală, fără a mai țină sâmă 
de interesele loră.

Demersurile cabinetului englesu semnalate 
de „Morning Post" potă să provdce prin ur
mare nisce grave conflicte și este semnificativă, 
că organulă principelui de Bismarck, care vrea 
să mijlocăscă înțelegerea dintre cabinete, de cară 

vorbesce „Joarnul de Petersbourg," își îndreptă 
atacurile sale nu numai în contra foiloră polone 
și a celoră oposiționale germane, ci și în contra 
foiloră englese, împutân'du-le și acestora că voră 
să provdce ună conflictă între Germania și 
Rusia.

Cu mare** încordare astâptă lumea politică 
desnodământulă încurcăturiloră diplomatice, ce 
o țină atj! în continuă agitațiune.

Amenințările Angliei contra Turciei.
Firulă telegrafică ne comunicase despre 

ună articulă inspirată ală fdiei engleze oficiăse 
„Morning Post", în care se atrage atențiunea 
Porții asupra periculeloră ce o amenință din 
causa actualei sale politice rusofile. Etă în ră- 
sumată cuprinsulă acelui articulă :

A venito timpulă, ca Anglia să oprâscă pe aliata 
ei de a continua o politică, care ar sili pe Anglia se pro- 
cădă mai energica. Amenințările Rusiei provocă pote 
consternația în Constantinopolă, dâr o procedere a An
gliei va deschide ochii Turciei cu mai multă efectă și 
mai repede, ca să vadă primejdiile, ce le provâcă prin 
procederea ei de astătjl. Anglia e pregătită a continua 
politica tradițională a menținerei imperiului turcă, der 
față cu situația seriăsă din Orienta nu pâte permite de 
loca Sultanului și consilierilorâ săi de a urma o politică 
echivocă, care ar mări numai dificultățile existente. Dâcă 
Turcia va sta la îndoială în acestu momentă, guvernulă 
britanică va fi silită se întâmpine amenințările Rusiei 
prin resoluții și mesurî, care voră face repede pe Portă 
să înțelegă, că politica ei de adî e prea perniciăsă inte- 
reselorO ei în Europa și Asia. Politica, urmată acum 
de Turcia, îndemnă imperiosăpe Anglia, se caute mijlâ- 
cele cele mai bune spre a’și apera interesele, fără q lua 
în sămă sârtea imperiului otomană".

piarele vieneze facă următdrele apreciări 
asupra stărei relațiuniloră dintre Englitera , 
Turcia și Rusia, luândă ca normă articululă 
din „Morning-Post:

Aspru și amenințătorO este limbagiulO articulului 
publicate de oficiosulO „Morning Post" contra Porții. 
Decă acesta articula exprimă nu numai părerile cabine
tului englesă, ci este și expresiunea unei voințe, apoi cei 
din ConstantinopolO trabue să țină sămă de elO. Căcî 
elă arată Porții că decă va urma cu politica ei în doi 
peri, Englitera, fără a mai ține semă de sârtea imperiu
lui otomana, va căuta singură cele mai bune mijlăce 
spre a’și apăra interesele. Cu chipulă acesta Sultanulă 
este pusa directa in nevoiă de a’și alege între Rusia 
și Euglitera și, spre a’i arăta calea pe care să âsă din 
această dilemă, ’i se spune, că actuala ei politică este 
vătămătore pentru interesele Porții atâtă din Europa cât. 
și din Asia.

In Yildiz-Kiosc, unde pănă aci Englitera era pri
vită ca fărte blândă, voră trebui acum să cugete, dăcă 
au făcuta bine de s’au aruncata în brațele : Rusiei, pen
tru a cărei dragoste au ațîțată chiar pe Mohamedanii 
din Rumelia Orientală și Bulgaria, și decă acum numai 
rechemarea lui Gadban-pașa este de ajunsă spre a sa
tisface pe Englitera. Amenințările Rusiei, dice articululă 
în cesliune, au ingrijată pote pe Sultan, der și procede
rea Engliterei pote să fiă multă mai eficace.

Decă față cu aceste amenințări ale Engliterei pu- 
nemă în paralela înarmările rusesc! dela Odesa și Se- 
vastopolO, apoi nu putemă decâlă să ne arătămă ,în- 
grijați.

Alianța austro-ungaro-germană.
fiarele prusiane, raportândO despre desbat.erea noului 

proiecta militară, se ocupă și de puterea armată a mo
narhiei nâstre înlr’ună modă forte reservat.ă și nu prea 
favorabila. Acăstă împrejurare îndemnă pe „Armee-und 
Marine-Zeitung" din Viena să facă următârele observa- 
țiun!:

.Cumcă noi nu estimăma esagerată propriele nâs- 
tre puteri combatante, cumcă noi nu ascundemă lipsurile 
ce esistă în armata nășiră și îngrijirile ce ni le deșteptă 

efectivulă nostru prea mică în timpă de pace, numărulă 
mică ală cavaleriei, artileriei și trupeloră tehnice, ama 
arătata de curendă. Și noi avemă nevoiă de ună ,pro
iectă militară", și nu >puscile cu repetiț.iă< și gloatele 
suntă singurele dureri ale armatei nâstre. Der acele lip
suri și părți slabe nu ne potă răpi consciința, că armata 
năstră, Ia care se înrînduescă landwehrurile din amân
două părțile ca factori egale îndreptățiți și în multe pri
vințe de egală valăre, pe care în fine glâtele o pota puter
nica întări, va păși în fața puternicului inimică cu vite- 
jesculă și vechiulă curagiu austriaca. O armată de o 
astfelă de însemnătate, ale cărei steaguri le încununâză 
laurii unoră victorii câștigate în grele timpuri, se cade 
să s’aștepte la mai multa decâtă la «amintirea lăudabilă* 
a ministrului de răsboiu «aliată". Dâcă dâră calitatea 
morală a armatei austro-ungare e peste orice îndoială 
ridicată, nu vedemă pentru ce acăstă armată să se dea 
perdută, înainte d’a fi intrata în luptă. Ore în faptă ci
frele le decidă tote și e âre lucru făcuta, că colosula 
rusă — dâcă și-ar îndrepta odată puterea sa contra pa
triei nâstre, in lâtă acea tăriă numerică strivitâre, pe 
care administrațiunea germană de răsboiu le-o pune la 
inimă deputațilorâ amenințândă — apare pe acelă teatru 
de răsboiu, pe care ar trebui ela (colosula rusO^ să ’ntâl- 
nâscă armata austro-ungară și p6te și o parte a celei 
germane? Ore acăstă armată rusă n’a fostă totdâuna 
in avantagiu numerică și âre totdâuna a avuta să înre
gistreze numai victorii? Ore e de necredută în istoria 
răsboiului —se răsfoiască numai cineva în cea prusiană 
— casulo că o putere numerică mai slabă pregătesce 
celei coverșitâre perderl decidătâre? Se ’nțelege de sine, 
că ne-amă bucura fârte multă, dâcă într’o încurcătură 
răsboinică cu Rusia, afară de alțl aliați pe cari putemă 
conta cu ârecare siguranță, amă vedâ o parte a glori- 
âsei armate germane alăturea cu noi sâu celă puținO în
tr’o posițiune ce insuflă respectă la granițele ostice ger
mane, sâu — chiar în easulă nu cu totulă eschisă, că 
amă ave să ne luptămă cu Rusia fără sprijinulă Ger
maniei — atribuimă armatei și patriei nâstre atâta pu
tere, tăriă și abnegațiune, ca să se pâtă apăra imperiulă 
cu succesă. Pe o puternică cooperare a armateloră ger
mane cu ale nâstre putemă ^conta într’ună astfelă de 
răsboiu cu atâtă mai puțina, cu câtă ar fi de așteptata 
cu siguranță nerăsturnabilă în același timpă ună răsboiu 
ală Germaniei cu Francia. Cumcă noi, dâcă ar esista 
pericululă unui răsboiu rusă, care momentană abia ame
nință, n’amO fi cu totulă părăsiți, credemă că putemă 
spera; fiinda însă și numai o parte a armatei ruse le
gată aiurea, atunci Austro-Ungaria va sci, ca atâtă de 
adeseori în timpuri grele, să oscileze sabia sa puternică 
și nicidecum fără speranță în luptă chiar contra unui 
contrară coverșitoră".

Cum vedemă, alianța între monarhia nâstră și cea 
germană nu prea stă pe base tari și ună sprijină din 
partea Germaniei în casă de răsboiu nu e speranță să 
aibă monarhia nostră. Lipsesce și de o parte și de alta 
încrederea reciprocă. Curiâsă alianță !

SOIRILE DILEI.
Ministrulă de comerțu austriacă primindă pe mem

brii unei deputațiuni venite în numele «Associațiunei 
pentru esportă", a spusă că delegații români pentru 
trădările comerciale suntă așteptai! săptămâna acâsta, 
și că elă speră, că negociările voră răuși înaintea a- 
nului nou.

—x—
In urma unei circulăr! a departamentului vamală 

rusescă, s’a permisă transportulă de mărfuri din Austro- 
Ungaria în România pe căile ferăte rusesc! via Volo- 
cisk-Unghem.

—x—
In ministeriu se înființâză dela 1 Ianuariu o nouă 

secțiune, avendO ca președinte pe consiliarulă ministe
rială Paulă Trifunacz, care să esecute ca prima instanță 
legea asupra comuniuniloră de casă în fostulă ținută 
grănițărescă.

—x—
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Comisiunea administrativă a comitatului Hont a 
tractatfl la 15 Decemvre n. afacerea aceloru funcționari 
comitatensi, pe cari tribunalul^ din Ipolysagh îi pusese 
în stare de acusațiune pentru abusti de putere* în oficiu 
și pentru vătămarea libertății personale, comise în tim- 
pulă alegeriloră. Acești funcționari suntă trei solgăbirăi, 
ună magistru pădurarii comunala, una notară cercuală, 
cari s’au și suspendata din oficii.

—x—
„Sudung. Ll.‘ află din Fiscută, că la 14 Decemvre 

n. a fosta acolo o bătaiă sângerâsă. In acea di s’a 
sfințita scola comunală, sferșindu-se serbarea cu una 
«âldomâs». Săra se născu cârtă între Mitru Rista și 
între judele comunala Vasilie Velni, care degeneră în 
bătaiă. Juratulă Theodor >Andrâs“ luă partea judelui, 
ăr mai mulți Români luară partea lui Rista și se încăe- 
rară. Mai multe persâne au fosta rănite. S’a pornita 
cercetare. Nu scima, dâcă lucrurile s’au petrecuta ast- 
fela, dâr întrebăma: cum ajunga Românii la scâla co
munală?

—x—
Banca poporală din Losonțu a fosta spartă de hoți 

și jefuită de 10,000 fl. Pentru descoperirea hoțiloră, 
direcțiunea a promisa una premiu de 600 fl.

—x —
La Banca poporală din Billet, lângă Gyertyamos, 

s’a descoperilă o defraudare colosală ; din 30,000 fl. ca- 
pitalulă acțiuniloră și din 60,000 fl. banii depuși, numai 
o mică parte va mai fi scăpată. Tribunalula din Chi- 
chinda mare cerceteză. Creditula împrumutătorului nu 
atârna de solvabilitatea lui seu de garanția poliței, ci 
de graduia de amicițiă ală aceluia cu directorulă. Se 
împrumutau banii fără poliță, fără obligațiune și fără 
nicî o asigurare.

—x—
D-lă Dr. Alexiu Laurionessi din districtul^ Năsău- 

dului a depusă cu bună succesă la 1 Decemvre v. cen- 
sura de advocată la tabla r. din Târgu-Mureșului. Feli
citările nâstre!

—x—
Se tjice că prințulă Alexandru de Battenberg va 

sosi pe la începutulă lui Ianuariu în BucurescI, unde va 
fi câteva dile âspele regeiui Carolă.

—x—
Mai mulți notabili bulgari au sosită în BucurescI, 

dice »Românulă," spre a întră din nou în tratări cu 
mai mulți bancheri, pentru contractarea unui Împrumută 
de câteva miliâne pentru Bulgaria. Garavelov, fostă re
gentă bulgară, trece prin BucurescI, ducându-se în 
Rusia.

—x—
Mercur! a fostă alegerea a trei Episcopl în România, 

de colegiulă specială compusă din cameră, Senată și Si- 
nodă. Ședința a fostă presidată de Metropolitulă pri
mată, avândă la drepta pe președintele Senatului, și la 
stânga pe ală Camerei. PresențI 13 Sf. Prelați, 65 se
natori și 106 deputați. Scaunele declarate vacante erau: 
Dunărea-de-jo?ă, Huși și Râmnicu - Vâlcei. La Dunărea 
de josă s’a alesă P. S. S. Partenie Clinceanu Bacaoanu. 
La Huși P. S. S. Silivestru Piteșteanu. La Râmnicu 
Vâlcei P. S. S. Ghenadie Craioveanu.

„Voinței Naționale" i se scrie dela Paris: „D-lă Dr. 
G. Assaky, care se află ca agregată ală Facultăței de 
medicină dela Lilie, unde este însărcinată și cu cursulă 
de anatomiă, în lipsă de profesoră titulară, a fostă acum 
din nou numită pe o periodă de nouă ani șefulă lucră- 
riloră de anatomiă dela aceea Facultate, în urma unui

distinsă concursă. Nu putemă decâtă a trimite tenorului 
și ilustrului nostru compatriotă căldurose felicitări.“

— x—
Se vorbesce, că fiiulă cela mai mare ală d-lui Mi- 

hailă Cogălniceanu va fi numită în curândă secretară 
la legațiunea din Petersburgă.

—x—
Obiectulă învățământului primară în România, dace 

„România Liberă», este astfelă specificată în noulă pro
iectă de lege asupra instrucțiunii publice: Art. 24. Invă- 
țământulă primară cuprinde; instrucțiunea morală și re- 
ligiosă; vorbirea, cetirea și scrierea în limba română; 
elementele limbei române; calcululă mintală; sistemulă 
numerației; operațiile cu numere întregi și fracționare; 
regulele de trei; sistemulă legală de măsuri și greutăți; 
noțiuni de geografiă și de istoria țării; noțiuni de geo
grafia generală; noțiuni de sciințe naturale; cunoscința 
sumară a fenomeneloră celoră mai obicinuite; desem- 
nulă; cantulă ; gimnastica; pentru băieți, exerciții ma
nuale pentru fete, iucrulă de mână; îu comunele rurali, 
noțiuni de agricultură și de zootechniă practică.

O nouă, espedițiune în Africa centrală.
In urma unei telegrame a regelui Leopold II ală 

Belgiei, Henry Stanley, care tocmai întreprindea o călă
toria prin America nordică, a pornită la 15 Decemvre n. 
îndărătă spre Europa. Scopulă chiămărei sale este o nouă 
și mare espedițiune în Africa centrală, a cărei ideă a 
pornită dela regele Belgiei. Corespondentulă lui „P. LI.» 
raportăză despre acesta următârele din Bruxela :

„Espedițiunea, care se va pune în mișcare — pre
cum se (jlice — la sferșitulă lui Februariu 1887, urrnă- 
resce ună îndoită scopă. înainte de tote e vorba de li
berarea esploratorului africană Dr. Schnitzler, germană, 
care sub numele de Emin Bey, administreză o provinciă 
sudsudaneză în numele guvernului egiptână. Emin Bey 
e rău strîmtorată în provincia sa de diferitele seminții 
dă Negri, cari locuescă jură împrejură, așa că viăța sa 
e în periculă, cu atâtă mai multă, că legătura cu‘Egip- 
tulă îi este tăiată. 0 telegramă de curândă sosită anunță 
chiar, că setosulă de sânge Muango, rege ală Negriloră 
din Uganda, a năvălită pe teritoriulă Unioro, care e li
mitrofă cu provincia lui Emin Bey, și a măcelărită 10,000 
de indigeni. Dâcă acâslă scire se va adeveri, atunci greu
tățile espedițiunei lui Stanley suntă în modă însemnată 
rhărite, deârece o espedițiune în contra puternicului rege 
ală Negriloră Muango numai cu o armată tare se pâte 
întreprinde.

Stanley are acum problema să pătrundă prin Egip- 
tulă de susă și prin Sudană pănă ia Emin Bey. Chel- 
tuelile preliminate cu vr’o 30 milione franci se voră purta 
de guverriulă egipteană, de regele Belgiei, de guvernulă 
engleză și de avuții particulari Mackinnon din Glasgow 
și Hutton din Manchester.»

»Deodată cu espedițiunea lui Stanley, se întoc- 
mesce o a doua espedițiune sub conducerea îndrăsnețu- 
lui esploratoră losefă Țhompson Iotă pentru liberarea lui 
Emin Bey. Acâsta însă va apuca altă drumă și anume 
va evita trecerea prin teritoriulă Uganda. In casă când 
eliberarea lui Emin Bey arisbuli, atunci espedițiunea mai 
are o problemă, anume o. îndrăsnăță trecere dela lito- 
ralii Zanzibarului spre Congo de susă, curățirea acestui 
teritoriu de comercianții arabi de sclavi și recucerirea 
stațiunei principale a aceluia, cataractele lui Stanley. Es
pedițiunea acesta din urmă, ale cărei cheltueli le va purta 
singură regele Leopold II, va pretinde vr’o 10 milione 

franci. Henry Stanley se aștâptă aci Ia finele lui De
cemvre, ca să se’nțelâgă cu regele asupra amărunteloră 
acestei întreprinderi fârte îndrăsnețe*.

Soiri militare.
Din Savastopolă se anunță, că la admiralitatea d’a- 

colo domnesce mare activitate. In arsenale se lucrăză și 
noptea, pentru a se termina câtă mai repede cu cuira- 
satele puse în lucrare. La Sevastopolă și Balaclava partea 
navigabilă este închisă prin mine de mare și la țărmă 
se înființăză stațiuni de observațiune cu mașini electrice 
și cu camere obscure, care stau în legătură cu torpilele, 
La Ho'in a sosită ună regimentă de cavaleriă. In urma 
unui ordină din Petersburg, toți comandanții trupeloră 
de cavaleriă, artileriă și trenă, din guvernamentuiă 
Vistulei au trimisă jumătate din echipamentulă loră 
la Chișineu pentru armata de sudă. Pe linia Radzivilov, 
fortărăța Dubno și Rosovo se observă o însemnată con
centrare de trupe. Rusia, după cum i se telegrafiază tjia- 
rului „Kolniche Zeitung", umblă să facă pe pieța Pari
sului ună împrumută de 500 de miliâne, pentru a’șl com
pleta înarmările. Pentru arsenalulă rusă Js’a angageată 
în Boemia ună mare! numără de măeștri și repa 
ratorl de pusei. Mai mulți de aceștia au plecată din 
Praga la Varșovia. Angageamentele le facă agențl ruși 
și în contracte se dice, că cei angageați întră in servi- 
ciulă de stată ală Țarului. Din mai multe provincii ruse 
sosesce scirea, că diferite părți de trupe se echipâză ca 
de răsboiu, se cumpără cai și se țină strictă in evidență, 
reserviștii.

Valea Bârgăului, 20 Decemvre 1886.
Domnule Redactoră 1 La 17 Noemvre n. c. s’a în

tâmplată în Sân-Georgiulă română din valea Someșului 
alegerea a 7 representanțl comitatensi pentru congrega- 
țiunea comitatului Bistrița-Năsăudă, în loculă acelora, 
cărora în urma sorțirei din] ăstă-limpă le-a espirală 
mandatulă.

De cerculă electorală ală Sân-Georgiului se țină și 
cele 8 comune din valea Bârgăului și astfelă majoritatea 
absolută a acelui cercă — abstragândă de câțiva Jidani, 
Armeni și „pâtrioțl11 dela oficiulă montanistică din Rodna 
— o formâză Românii.

Ar urma deci, ca și cei 7 aleși ce au să ne re- 
presenteze și apere interesele în Congregațiunea muni
cipală să fiă Români și încă Români cu abnegațiune, 
curagiu și râvnă de a lucra. Cu durere însă — și nici 
decâtă spre cinstea nășiră — vină a constata, că ale
gerea de representanțl comitatensi dela 17 Noemvre a. c. 
nu s’a întâmplată astfelă, după cum amă dorită și ar fi 
trebuită să se întâmple. Ci contrarii noștri — profi- 
tândă de nepregătirea, constituirea și deplina înțelegere 
a alegătoriloră români și îndeosebi a celoră de pre valea 
Someșului, precum și de neparticiparea loră la aclulă ale- 
getfei în numără după cum s’a așteptată, folosindu-se 
apoi de îndatinatele loră presiuni, intimidări și corleșiri, 
precum și de slăbiciunea unoră Români de pănura no- 
tariloră Nagy, Sânjoană și părintele Coșbucă, precum și 
câțiva învățători ca cei din comuna Maieră, cari îșî bată 
jocă de pânea din carea trăescă — au reușită să scălă 
din urnă ca aleși 4 ,,patrioțl“ patentați din Rodna, kul- 
luregyletiști per escelentiam.

Alegerea din eestiune însă, în urmarea protestului 
insinuată de alegătorii Români pre basa abusuriloră și 
corteșiriloră întâmplate într’ună modă de totă vădită și 
cutezătoră din partea pretorelui saso-ungurită ală cer-

FOIIJE TONU.

Scrierea istoriei la Unguri.
Se scie că societatea slovacă „Matica« din Ungaria 

de nordă a fostă desființată de ministerulă ungurescă, 
sub pretextă că agita și făcea panslavismă, — precum 
a fostă desființată societatea studențiloră români »lulia< 
din Clușiu, sub pretextă că făcea dacoromânismă. Banii 
»Maticei' îi folosesce o reuniune de maghiarisare pentru 
a scrie și tipări cărți »patriotice" și a le răspândi prin
tre Slovaci.

Cum se scriu acele cărți, pretinse patriotice, se scrie: 
ori ce altă poporă din monarchiă n’a fostă și nu este 
nici la degetulă mică ală Unguriloră ; numai ei, Ungurii, 
au fostă și suntă poporă de viță nobilă și vităză, po
poră liberală și constituțională, patriotică și politică, 
cultă și tobă de carte, încât ă nu lă mai încape sciința, 
ci trebue să o reverse și extra Hungariam, în Orientulă 
celă barbară.

Ună uou exemplu de aceslă soiu de scriere a is
toriei la Unguri ne dă Svetozar Ilurban- Vajonskij în 
„Narodnie Noviny» despre o broșură cu care începe 
acelă șiră de scrieri menite a patriotisa și civilisa pe 
Slovaci, cari altmintrelea, vecji Dâmne, n’ară mai eși 
din înlunereculă ignoranței. Autorulă e Moriț Jokai, 

care pote fi bună romancieră, numai istorică nu. Să 
lăsămă să vorbâscă Hurban:

.Maurus Jokai, liberalulă arhiscriitoră, archifilologă 
și archipolitică maghiară, totodată intimida amică ală 
atotputernicului ministru-președinte Tisza, scrie istoria 
Ungariei! Deocamdată a apărută în Budapesta prima 
fasciculă a părții I în editura .reuniunei de cultură ma
ghiară pentru Slovaci."

.Trebue să ne ținemă firea și să ne gândimu la 
sârmanulă nostru poporă slovacă și Ia suferințele lui, 
ca să nu cădemă într’ună tonă iritată, dâcă vremă să 
judecămă luerarea lui Jokai. Decă amă fi liberi, adecă 
dâcă amă ave libertatea culturală și națională, două 
vorbe ale unui scriitoră slovacă recunoscută ar fi de 
ajunsă a omorî pentru eternitate opșorulă lui Jokai. 
Dâr în 4»ia de a<p trebue să luămă în seriosă și astfelă 
de lucruri, spre a ilustra trista stare a Înaltă dotatului 
poporă slovacă și modulă de scriere maghiară istorică a 
unui Jokai <

„Ântâiulă capitulă ală scrierei lui Jokai are titlulă: 
Leagenulu poporului, anume ală celui maghiară, căci o- 
riginalulă este maghiară; ori dâră nu cumva ală celui 
slovacă, decă s’a editată cartea slovăcesce pentru Slovaci 
de o reuniune »slovacătt din banii fostei nostre Matice?*

»Și îndată cea dinteiu proposițiune în cartea lui 
Jokai ne învăță, că înainte de o miiă de ani (așadâră cam 

în anulă 862) acolo, unde zace acum Ungaria, era mare 
(apă)! Nu vreți să credeți? S’ar părea că vremă să glu- 
mimă, și de aceea citămă vorbă de vorbă: «înainte cu 
o miiă de ani, când înțelepții din Orientă (sie!) numiau 
Europa unu teritoriu necunoscută, nelocuită, era acolo, 
unde zace acum Ungaria, mare — și departe de noi, în 
inima (sic!) Asiei nordice, în dosulă pustiului de stânci 
și a munțiloră de zăpadă trăia ună poporă, care în sfa- 
tulă lui Dumnezeu fu destinată să numâscă cu timpulă 
fosta suprafață cuprinsă de acestă mare patria sa“. Nu 
e necesară, mulțămită Domnului, a spune publicului nu 
celui nesciutoră, că înainte cu o miiă de ani au 
venită la noi Slovacii, cari locuiamă în Ungaria], 
sfinții apostoli Cirilă și Metodiu, au învățată pe stră
moșii noștri încă atunci Azbuehe, au tradusă sfânta 
scriptură în limba slavă. înainte cu o miiă de ani 
aveamă pe proprinlă nostru pământă în Ungaria orașe, 
sate, agri. Și acum vine Jokai și ne spune, că Ungaria 
înainte cu o miiă de ani era — o mare 1 Este ore a- 
câsta o ignoranță naturală, brutală, ori ună modă de 
scriere intenționată, calculată a prosti poporulă nostru 
slovacă ?"

„Acestă mare a dispărută și în loculă ei veni o 
a doua — poporulă .ungureseă." Așa ne învață Mau- 
rus Jokai! Și acesta era — nomazi pănă la granițele 
japoneze Apoi descrie pe acești — „Unguri» ; ei să fi 



Nr. 279. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886

cului Rodnei ,,Kirschner“, precum și a mai susă amin- 
tițilorQ notari cari abusâză de sudârea cruntă a opinca- 
riului română din carea trăescă— s’a anulată din partea 
oficiului vice-comitatensă, lăsându-se celoră nemuițămiți 
termină de 15 c|ile de apelare în contra acestei decisiunl.

După cum însă e sciută, pretinșii mari „patrioțî" 
din Rodna, pre lângă tâle opintirile nu voră reuși a răs
turna protestulă din deajunsă motivată ală alegătoriloră 
români și astfelă nici anularea alegerei întâmplate din 
partea vice comitelui, ci în celea mai deaprâpe dile spe- 
rămă, că se va escrie o adoua alegere.

Ar fi de dorită acuma — pre basa celoră pățite și 
esperiate la alegerea din 17 Noemvre a. c. — ca elegă- 
torii români să nu mai aștepte alegerea adoua cu mânile 
în sînă, lăsându-se în mâna întâmplărei, ci punândă 
umără la umără în bună înțelegere să se constitue și să 
lucre toți ca unulă și unulă ca toți, într’ună cugetă 
și o simțire să purcâdă la actulă alegei, ca deoparte să 
p6tă da o viuă dovadă adversariloră noștri de ceea ce 
p6te Românulă, lucrândă în înțelegere; âr de altă parte 
să potă reuși alegerea așa după cum pretindă interesele 
nostre și nu după cum o voescu acesta contrarii noștri, 

înainte de a termina însă, una ml-ași permite 
de a pune la inima alegătoriloră români din acestă 
cercă, și adecă: de a candida și alege ca representanțl 
în adunarea municipală numai astfelă de bărbați, cari 
îșl pricepă pre deplină chiămarea și suntă independenți, 
cu ținuta românâscă pre deplină pronunțată și cari nu 
umblă cu 2 bani in trei pungi, cari sunlă mai departe 
Români de inimă și de simțăminte nu numai din gură, 
ci și în faptă, cari suntă activi și curagioși er nu șo
văitori. Și acâsta o recomandă cu atâtă mai alesă, cu 
câtă au de a combate pre ună neîmpăcată dușmană ală 
nostru, pre Bânffy-pașa, care din răsputeri lucră de a 
ne aduce și pre noi acolo, unde a adusă pre confrații 
noștri din Comitatulă vecină Solnocă-Dobâca.

— bârgăuanulu. — 

Din comitatulă Solnocă-Dobeca, 19 Dec. 1886.

Am vorbită în Nr. 249 ală acestui prețuită (Jiară 
despre modulă înființărei, precum și motivele aduse ca 
pretestă pentru înființarea unei scoli unguresc! de stată 
în comuna Panticeu, din comitatulă Solnocă-Dobeca.

Comuna acesta este comună românâscă și în sus
ținerea scâlei sale confesionale a avută a întîmpina nu
mai dificultăți și urgisire din partea organeloră statului. 
Câtorva streini aședațl în acestă comună li-s’a făcută 
scolă de stată, pentru ca să se „lumineze* și adape din 
isvorulă maghiarisărei și pentru ca statulă să’i mântu- 
escă de .pericu'.ulă valachisărei." Bine dâră! Facă-se 
maghiari din creștetă pănă’n tălpi toți Evreii de pe su
prafața pământului cu Armeni cu totă, căci nouă nu ne 
pasă; elementulă românescă are cu multă mai mare 
forță de vieță, decâtă să fiă avisată la ajutorulă și asi
milarea străiniloră pentru susținerea naționalității sale.

Ceea ce însă m’a îndemnată pe mine se scriu cu 
ocasiunea mai susă 4'^ au f°qt apucăturile și reaua voință 
prin cari străinii din Banticeu umblă să paraliseze și ’să 
nimicâscă activitatea scdlei confesionale românescl, âr 
pe copii de Română se nisuescă ai înstrăina dela scola 
loră românâscă și a-i duce la scola ungurescă. Nu 
.frica valahisărei" a fostă așaderă adevăratuiă scopă 
ală înființărei scdlei de stată din Panticeu, ci dorulă 
maghiarisărei. Acâstă am dis’o pe cale publică, pentru 
ca să vedă iscusiții maghiarizatori, că noi le pricepemă 
intențiunea și scitnă că ce voescă. Scrisorea mea însă 
a produsă multă sânge rău între „patriotă" din Panti-

numilă pe căpeteniile loră »Fejedelem« (principi). Con
stantină Porfirogenitu, care singurulă scie raporta auten
tică despre Maghiarii sulei a noua și a 10-a, desemneză 
pe căpeteniile maghiare cu espresiunea slavă >Vojevodî," 
care espresiune așaderă pare să se fi întrebuințată a- 
tuncl esclusivă la Maghiari. Dâr apoi Jokai numesce 
erășl pe amintiții noma4l »Seiț.I“ și aceștia să’șî fi su
pusă loră 96 de popore, să fi distrusă zidurile chineze 
(1!) și deodată cjice apoi: .0 miiă trei sute de ani a 
esistată imperiulă Huniloră pe pămânlulă loră părintescă. 
Dâr Hunii se împărțiră încetulă cu încelulă în partide. 
Mai întâiu au năvălită asupra loră Chinezii și după aceea 
și Tartarii și așa poporulă Huniloră în urma desvoltă- 
rii lui interne a perită în suta întâia după Christosă. A- 
cista încă arată, că ei erau Unguri." Pote să pricâpă 
omulă păcătosă acestă insanitate fără D-deu, acestă a- 
tentată huronică la mintea omenâseă I Dâr vină încă și 
mai bune lucruri. îndată după ce a 4isă înțeleptulă Jo
kai, că Hunii au perită, cștimă nrmătorele: .Acolo (?) 
singuraticile partide se ’mpărtășiră de sdrte diferitei.' 0 
parte (a Huniloră cart au perită!!!) rămase în vechia 
patriă, cealaltă se duse în imperiulă chineză și sărută 
acum mâna împăratului chineză, și a treia parte se duse 
spre vestă >spre a profeți stateloră perirea."

»Nu faceină glume, așa stă în scrierea lui Jokai." 
(Va urma).

ceu, cari prin învățătorulă scdlei ungurescl de stată au 
dată o nouă năvală asupra scdlei românescl. Acâsta 
din nou a începută a stărui prin totă felulă de apucă
turi, ca să seducă pe copiii români dela scola loră pro- 
priă confesională la cea ungurâscă de stată, care are 
vr’o 30 școlari, ună mixtum compositum de streini, pe 
când scola românâscă are peste 52 de școlari.

N’ajută însă nimicu Nici promisiunile, nici ame
nințările nu suntă în stare a sparge buna unire și în
țelegere ce este între bravii poporenl români din Pan
ticeu. Pentru credința cu care dmenii aceștia țină la 
legea loră și pentru strădania cu care ei se îngrijescă 
de scola și biserica loră, vrednici suntă de lauda tutu- 
roră și fiă încredințați, că dâcă și de aci înainte voră 
pădi unirea de până acum, Dumnedeu cu ei va fi și 
nu-i va lăsa la perire.

Acestea suntă urmările binecuvântate pentru ună 
poporă, care se bucură de învățători harnici și buni 
păstori sufletescl. Câtă pentru meritele netăgăduite ce 
și-le face pe terenulă acesta d-lă protopopă respectivă, 
I. Hățeganu din Dergea, le-am amintită în parte cu altă 
ocasiune. Regretă însă fârte multă, că am trecută cu 
vederea pe venerabilulă bătrână, d-lă Demetriu Zdroba, 
preotulă română din Panticeu, care încă își are partea 
sa bine-meritată la lauda ce o seceră Românii din Pan
ticeu prin solidaritatea și atitudinea loră românescă. 
Fără îndoâlă, că omulă acesta a avută și are multă tra
gere de inimă față cu școla și biserica sa, er decă totuși 
ar mai fi ceva de dorită, acesta ar fi să se atribue sin
gură numai bătrânețeloră sale adânci. Nu vrâu să fiu 
nedreptă față cu bătrânulă acesta venerabilă, peste ală 
căruia capă trecură 80 de ani și mai bine, de aceea 
grăbescă a accentua că în decursă de 50 de ani ca păs- 
toră sufletescă și directoră ală șcâlei sale confesionale 
și-a câștigată multe merite prin îngrijirea părintescă și 
conducerea înțelâptă a turmei sale. Ba In mânia bălrâ- 
nețeloră sale adânci n’a întârdiată a desvolta în fața pe- 
riculului o activitate adevărată românescă și vrednică 
de numele unui bună păstoră sufletescă, isbufindă a ni
mici tendințele învățătorului ungurescă, așa câtă acesta 
n’a putută corupe nici într’ună chipă pe Români ca 
să-și dea copii la școla ungurâscă. Numai o luptă din 
inimă și în comună purtată din partea protopopului și a 
preotului pdte să ducă la o isbândă ca acâsta, âr dela 
o asemenea luptă nici unulă din acești părinți sufletescl 
pană acum nu s’a retrasă și suntemă siguri, că o voră 
continua cu același zelă pănă la ultima putere.

Pentru a dovedi și mai lămurită atragerea de inimă 
a d-lui preotă Zdroba, voiu mai aminti, că cu ocasiunea 
comasârei din 1885 prin zelulă său i-a succesă a do
bândi pentru biserică o moșiă de 21 jugăre pămentă, 
cari astădl aducă ună venită anuală de 1C0 fl. pe sâma 
bisericei. Nu mai puțină dovedesce tragerea de inimă a 
d-lui Zdroba față cu credincioșii săi ună faptă întâm
plată astă-vâră în comuna sa. învățătorulă ungurescă în
cepuse adecă a profeți poporului, că în anumită timpă 
se va ivi o tempestate mare împreunată cu grindină. Po
porulă începuse a-se înspăimânta și la cererea lui, bătrânul 
preotă fu gata numai decâtă a face în tătă diua slujbe 
și a se ruga lui Dumnedeu ca se ferâscă pe poporă de 
împlinirea acestei false profeții Dumnedeu a ascultată 
glasulă’ bătrânului preotă și acestă împrejurare i-a aju
tată multă întru a face pe poporă să-lă asculte și să 
fiă solidară. CuHtorulă. 

Ultime soiri.
„Potsdamer Nachrichten“ aduce scirea, că 

o persdnă înaltă (se 41Ge ca Țarulfl) într’ună mo- 
mentă de iritațiune a împușcată cu revolverul^ 
asupra atașatului militară germană din Peters- 
burgă. Generalulă. e greu rănită, dâcă nu chiar 
mortă. Acâsta scire o aducă și „Kreuzzeitung“ 
și „Național Zeitung“.

Biuroulu de corespondență nu ne-a comu
nicată acâsta scire, de unde se vede că are ne- 
voiă de confirmare, cu atâtă mai multă că e 
ună casă gravă. Așa se împrăștiase deunădile 
scirea, că Țarulă ’și-a împușcată pe adjutantulă 
său, scire care nu s’a adeverită. De aceea scirea 
de mai susă trebue luată cu reserva cuvenită.

Praga, 22 Deeemvre. — In ședința de a^i 
a dietei boeme deputății germani au făcută pro
punerea ca să se casseze ordonanța de limbă din 
Aprilie 1885 și rescriptulă ministerială din Sep- 
temvre 1886 și să se aducă o lege pentru îm
părțirea cercuriloră judecătoresc! și administrative 
după naționalități. Principele Carolu Schwar- 
zenberg a cerută ca dieta să trâcă la ordinea 
4ilei asupra acestei propuneri a deputatului Ple- 
ner. Fiindă primită de cătră maioritatea cehă 
moțiunea de trecere la ordinea dilei, acâsta a 
produsă mare amărăciune în sînulă deputațiloră 
germani.

Conducătorul loră Schmeykal a declarată în 
urmă în numele deputațiloră germani din dietă,

că, dedrece maioritatea cehă nu voiesce nici să 
discute asupra gravamineloră și dorințeloră po
porului germană din Boemia, pentru denșii nu 
mai este locă în acâstă dietă pănă ce nu li se 
va da garanția, că gravaminele loră voră fi dis
cutate în modă reală.

După acâstă declarațiune deputății germani 
din stânga, toți afară de unulă, au părăsită sala 
dietei. Astfelă representanții poporului germană 
din Boemia au inaugurată politica de abs
tinență, eșindă din dietă ca și la 1871, când 
au protestată în cnntra politicei ministrului 
Hoheuwart.

Pasulă acesta este de-o mare gravitate în 
momentele de față mai cu ’sâmă, când monarchia 
este amenințată de încurcătură estoriâră.

DIVERSE.
DiresulO și ascuțișulu cuțitelorO și altorO instru

mente tăetore. — Mai adeseori cuțitâria întrebuințată 
la țâră, ce se cumpără de obicinuită de prin târguri, 
provine din -Austro-Ungaria și metalulă loră e astfelă de 
prostă (ca mai tote obiectele ce ne exportâză vecina 
nostră) încâtă tăișulă după cea mai mică întrebuințare 
se strică. Următorulă mijlocă are de scopă d’a îmbu
nătăți și ascuți asemenea obiecte, fără de a se strica 
instrumentele precum s’ar părâ: Se țină, ca o jumă
tate de ciasă, îmuiate tăișurile aceloră instrumente în 
una din amestecăturele următore, ale căroră efecte suntă 
aceleași: 100 grame apă și 9 grame acidă chlorhydrică, 
sâu: 100 grame apă și 5 grame apă tare (concentrată.) 
După o jumătate de ciasă se scotă din acâstă ameste
cătură tăișurile și, după ce se usucă, se trecă pe o pâ- 
tră de ascuțită pe care se pică o picătură de untă-de- 
lemnă.

0 visită la unu bolnavii. — Celebrulă domestici- 
toră de, fiare Bidel, zace acum la Parisă, bolnavă d’o pa- 
ralisiă parțială. Leulă său gigantică »Sultan,< pe care-lă 
crescuse și domesticise Bidel însuși, esprimase atâtă de 
sgomolosă dorulă după stăpânulă său, că se luase ho- 
tărîrea a-i permite facerea unei visite la paralisatulă Bi 
del. Trei păzitori aduseră pe „Sultan" în lanțuri în ca
mera bolnavului. îndată ce leulă vâdu pe pătimașă, a- 
lergă la densulă și începu a-i arăta compătimirea lui, 
a-i linge obrazulă și mânile și a i esprima părerea sa 
de rău; apoi se culcă lângă pată și nu voi să mai pă- 
răsâscă pe iubitulă său stăpână. Numai după ce Bidel 
îi ordonă să se ducă, arătându-i ușa, visitătorulă eși su
pusă dâr întristată, uitându-se adesea înapoi la slăpâ- 
nulă său.

Văpsirea floriloru după voință. — Unelor flori na
turale potă a li se schimba colârea. Procederile suntă 
multe și în tratatulă de horticultură >Florile“ se arată 
vr’o câteva care lucrâză directă asupra plantei în pă- 
mânlulă cărea se pune substanța care va da floriloră, 
ce se voră ivi p’acea plantă, colărea schimbată. Dâcă 
florei tăiate după o plantă 6re-care i se doresce a’i se 
schimba fața, se înmâiă flârea în orecarl văpsell tari, 
care pătrundă în țeseturele ei. Astfelă, dâcă se tine 
vr’o jumătate de ciasă, pausele și micșunele în o solu- 
țiune de anilină verde seu în eosină, aceste flori îșl 
schimbă cu totulă colărea. „Gazeta Satinului."

0 posnă studențescă. — Marele vestibulă ală no- 
uei Universități vienese a fostă Sâmbăta trecută teatrulă 
unei posne studențescl isbutite. Gu câteva dile înainte 
apăru pe tabla neagră a Universității o încunosciințare, 
că li-se înter4ice studenților^ a lua cu ei câni. Pe la 
11 ore apăru ună studentă cu ună cotoiu mare și fru- 
mosă, pe care-lă plimba legată de ună lungă lanță prin 
vestibulă. ’Și pote închipui omulă rîsulă șî chilomanulă 
studențiloră, când vâ4ură cotoiulă în lanță, căruia nu’i 
prea plăcea rolulă acesta și făcea totă felulă de sărituri. 
Studenții urmăreau cu rîsete furtunose acâstă scenă, 
pănă când portarulă Universității apăru și provocă pe 
studentă se ducă de-acolo cotoiulă. Studentulă însă se 
provocă la afișulă rectorului, care numai cânii îi inter- 
dLice, despre pisici nu e vorba. Casulă era greu pentru 
portară, care se duse acum în cancelaria rectorului, ca 
să aducă o disposițiune dela căpetenia academică. Rec- 
torulă Zimmermann însă na era acolo. Intr’aceea stu
dentulă plecase de bună voiă cu cotoiulă, incidentulă 
însă formă încă multă timpă obiectulă unei vii dicuțiunl 

încercare de sinucidere. — >Liberalulă* din Iași 
spune că domnișâra Aneta B...., din strada Carp în e- 
tate de 18 ani, din cause necunoscute încă altoră mu
ritori, s’a hotărîtă ași curma zilele, și, în alaltă sâră pe 
la orele 6 se aruncă în fântâna din ograda d-1 i ingi
neră Cazabană, care are o adâncime de mai bine de 20 
metri. întâmplarea făcu ca să fie văzută de doi copii 
ai d-lui Brifă, chiar în momentulă când îșl îndeplinea 
fatala holărîre; copii spăriațl alergară la d, maioră Teo- 
dorescu și spuse ceeace vă4u&e. D. maioră încunusctnță 
imediată poliția, și mulțămită măsuriloră grabnice luate 
de d. comisură Harbas, ea fu scâsă din fântână numai 
cu nisce leziuni la piciore.

Editoră: Iacobii Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu



Nr. 279. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

OursuJu Ia burau do Vieaa
din 23 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 5 ,J/0 . . . 103 91
Rentă de hârtia 5°/0 . . 93.40 
Imprumutula căiloră ferate

ungare..........................151.50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma em isiune) ... 99 60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) . . . .119 30

Bonuri rurale ungare . . 104.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 105 52
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ —■—
Imprumutula cu premiu

ung.................................. 120 5Q
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122.50
Renta de hărtiă austriacă 82 25
Renta de arg. austr. . . 83 35
Renta de aură austr. . . 111 60 
Losurile din 1860 . . . 137.20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 876 —
Act. băncel de credită ung. 303.50
Act. băncel de credită austr.293.40 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc! ..................5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61 87 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cursutu pieței Brașovu
din 24 Decemvre st, n. 1886.

Bancnote romănescl . . . . Cump. 8.44 Vând. 8.46

Argint românesc . . . . > 8.40 » 8.42

Napoleon-d’orI . . » 9.94 > 9.97

Lire turcescl..................... 11.30 » 11.33

Imperiali......................... > 10.30 » 10.33

Galbeni............................. . . > 5.95 » 5.97

Scrisurile fonc. «Albina» • * 100.50 » 101.50

Ruble Rusesc!................. » * 116.— » 117.—

Discontulă . . . > 7— 10% pe ană.

:e> e l tti
3—4 ('litră, toți cetitorii acestei stimate foi.

Din causa totalei desființări a filialeloră mele din provinciă precum și luarea în primire a unei fabrice îmi
vândă tote mărfurile pentru a patra parte din valore, adecă: ___

------- 1 T6te cu 07 cr. ==-------

Espedarea se face cil rambursă; ce nn convine se schimbă seu se înapoiază banii prin:

97 cr.
1 Pălăria bărhătescă 

din pîslă mole în tote col.

97 cr.
12 lingurițe, 

arginta de britania ade- 
vgrata din Londra.

97 cr.
1 Cigaretă din 

spumă de mare.

97 cr.
1 Cârpă mare 

pe spate pentru dame.

97 cr.
1 Cutiă cu 10 basmale 
dif. colori adevărate 

englizeștf.97 cr.
1 Căinase p. dame 

cu broderiă, chifonu 
celti mai fină.

97 cr.
1 Lanță de cesornică 

aura artificiala.

97 cr.
3 Batiste din mătase 
fină de Lyon în dife

rite colori.

97 cr.
3 Șaluri din lână 

fină, in colori vii cu 
ciucuri.

97 cr.
1 Costumu împletită 

pentru băețl sâu fetițe, 
constând a din panta

loni și giletcă.

97 cr.
2 Sfeșnice, arginta de 

Britania ad. din Londra.
97 cr.

6 perechi ciorapi 
sadea seu vărgațl.

97 cr.
1 Inelă cil brilianta, 

peatră imitațiă.
97 cr.

1 Chibritarniță 
cu mechanisma97 cr.

3 cuțite de masă 
arg. de brit. adevâr. 

din Londra.

97 cr.
1 Cămașe bărhătescă 
din chif fina cretonU 

sâu exsford.

97 cr.
1 pânzătură bună 

albă damasttl seu fețe.
97 cr.

1 Lingură mare p. 
supă, arg. brit.

97 cr.
jl Medalionă, fasonuia 
cela mai nou cu pietre.97 cr. 

Ismenăbărbătescă mare, 
apărare cqntra frigului.

97 cr. <
1 Pipă, spumă artifi

cială cu capacti.

97 cr.
1 Fustă p. dame 

împletită cu vărgl.
97 cr.

3 per. Ciorapi de dame 
cualitate bună.

97 cr.
6 Furculițe franț. 

arg. de brit. adevâr. 
din Londra.

97 cr.
G linguri do masă 

arg. brit. adevârata 
din Londra.

97 cr.
1 per. pantofi do casă 
eleganți din postavd.97 cr.

6 Șervete 
albe sâu colorate, de

sena de damasta.

97 cr.
1 Ismană de ernă 

bărbătâscă (sist. Jăger.)

97 cr.
1 Garnitură 

constânda din: 1 meda- 
liona, cercei, 1 ineia 

din bronza cu sinaragda 
și 1 per. nasturi de 

manchete.

97 cr.
1 Eventailft 

modernă, finu colorata.

97 cr.
1 laibtru dc ernă 

p. bărbați și dame.
97 cr.

1 Brasletă 
bogată de pietre.

97 cr.
1 Covorașu la pată 

din jutte cu desena.

97 cr.
6 otrepe pentru vase 

pânză cenușia cu vărgl.

97 cr.
G Ștergare cu desena 

cadrata și tivite.

JTf IHlHVDWlf'7 Vieim III. Boz, Jlintere• fii» V vv LVZij) Zolluiuitsstrasse Nr. 9.

|'20 Pischinger-Torte, |
o tortă, care a câștigată înalta recu- 

@ noscință a Maiestății sale Reginei și ® 
® care, nefiindă întrecută în calitatea ei ® 

escelentă, a ajunsu a li vestită pretutin- | 
@ dem, se găsesce în fie-care di prdspetă la @ 

Emil Porr, băcănia la steua ® ® rof?iă- i

$ Depositulu principală: Oskar Pi- ® 
| schinger, Viena, Brigittenau. j

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenu- 

merațiunei să binevoiască a scrie pe cuponulil man
datului poștală și numerii de pe fâșia sub care au 
primită (Jia-rulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să binevo
iască a scrie adresalămu”itu și să arate și posta ultimă.

ADMINISTR. „GAZ. 7RANSa

''cTfeXISaIU eic.
în 3 minute!

Celft care doresce aprăpe momentană in 
timpulă celă mai scurtă de 3 minute ca să-și pre
pare fără mașină de bucate, fără lemne seu căr 
buni cafeuă, cpaiu, friptură ouă etc să comande

Aparatulu de fierții cu spirtu

Nr. 6567/1886.

„RAPID
s

i. ..............
A\ fiertft eleganții dimpreună cu ceainicu și strecurător» argintită 11. 5. 1 Ra-

pid-Aparatft pentrn salonft completă dimpreună cu ceainicft forte finii po
W trivită pentru societăți, cu instruirea de manuare 11. 6.50. Fundă acestă aparată 
(v prin eftinătate, frumsețe și mânuare ușoră fărte agreabilă, se esporlăză în masse 

mari în t6te părțile lumei. Esclusivă de procurată contra rambursă seu plata ■ 
m înainte a prețului prin: 2—4 .
XX Wiener Coinmissious- u. Exportgcscliâft

Axxt. Gans, Wien, XII. Kolonitzgasse 8/66.

Forte importantă!

introdusă de mine și patentată în tăte statele, cu 7 flăcări ce se potă regula, 
fabricația supralină este o podăbă pe fiă-care masă, practicâ-înlesnitorfl și 

M/ oftinu, de ore-ce eu spirtă de aprăpe 1 cr se păte prepara cafea său ceaiu 
- 3 pentrn 9 cești. Manuarea ușură de totfl, fără periculă, fără fitilO, fără fumft, fără 
J mirosă. Pentru omeni privați, familii restaur. și cafen. în adevără indispensabilă !

1 Rapid, aparatti de fiertft elegantă fi. 3 50. 1 Rapid, aparatfi de

X 
X 
XX 
I 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
I

O
O

>3
&

® H

Mi-a sosită de totă prăspătă:
Halva adeveratti de Adriaiiopolu’
Racliattl cu f i s t i c ă , Vanilia, Chocoladă, Lă- 

mâe, Fragi etc. din renumita fabrică „Bellavista/4 pre
miată cu medalia de aură a D lui P. Dimitrescu în Ga
lați, dela care numai eu singură am depositulă pentru tătă 
Transilvania și Banată-

Portocale de o dulcăță estraordinară, precum nu s’?u 
mai aflată aci.

Mandarine de calitate superiâră.
SmOClline În cutii de primissima calitate.
Stafide, Sultanine și Elemă de călit, cea mai superiără.
Tăte aceste articole se află de vânzare și „en detail“ 

prețuri fărte moderate în filiala mea localulti

D-loru MUTZIG & SLAMIUEK
Strada Teatrului.

Comande pentru provinciă efectuezi promplti dela ’/a Kilo în 
susti cu rambursă.

Brașovă, 1 (13) Decemvre 1886. Cu totă stima

Nicolae N. Bidu.
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Forte importantă!

Pmlicatiune.
S’a observații fdrte desfi, cumcă în negoțulu cu materii combus

tibile — mai cu seină în negoțulu cu uleiuri minerale ardătdre — si în 
îngrijirea loru, nu se observă disposițiunile ordinațiunei înaltului Minis- 
teriu reg. ung. de interne din 20 Maiă 1870 Nr. 2970/1870 și §§-ii 8 
și 9 ai ordinei stingerei focului, publicate de repețite ori.

Reamintindu-se prin urmare din nou acele prescripte fie-cărui, 
care pdrtă negoțu cu amintitele materii, său acelora, care păstrăză său 
producă astfelu de materii, să publică din nou unele puncte din acele 
prescripte, și anume:

1. Tăte uleiurile minerale combustabile se concedu de a se 
vinde în negoțu mică numai atunci, dăcă aceste se vendu în vase her- 
metice închise, provădendu-se aceste vase cu inscripțiunea: „periculoșii 
pentru focu;“ astfelu de materii an ca să se golească din unu vasu 
într’altulu numai în o depărtare anumită de obiecte ce ardă.

2. In nici unu locu de vândare nu este concesii, ca să se vândă 
mai multă decâtă 5 chilo praffi de pușcă; 200 chilo de petroleu; 300 
cliilo de spirtu; 10—15 chilo de aetheru, de t.erpentinii, Ligroin său 
alte materii ardibile, și chiar și astfelu de cantități au ca să se păstreze 
numai în vase conformu prescripteloru.

3. Cantități mai mari de uleiuri minerale suntu să se păstreze 
numai în astfelu de magazine său pivnițe subterane, cari nu suntă si
tuate lipitu lângă locuințe, și trebue să fiă astfelă de adânci, încâtă să 
nu fiă posibilă scurgerea uleiului pe uliță, în curte său în alte scocuri 
menite pentru scurgerea altoru fluidități. Astfelă de localități au să fiă 
provădute cu uși de ferii și cu oblăne, să fiă cu totuhl sigure în contra 
focului și situate într’o depărtare de edificii de locuiții, fixată de cătră 
competentulă oficiolatu. Intrarea în astfelu de locale este concesă numai 
cjiua, și în casă de lipsă și năptea, totuși însă pe lângă folosirea lam- 
peloru de siguranță. Localele acestea au să se țină totdăuna închise, 
și la casu dăcă erumpe vr’unu focă, au să se astupe deschizăturile loru 
cu gunoiu, năsipă său cenușe.

4. In prăvălii, unde să vândă uleiuri minerale, trebue să fiă la 
disposițiune o cantitate corăspumțătăre de spirtu de salmiacă și anume 
cam 10% din cantitatea astorfelu de uleiuri. Spirtulă de Salmiacă are 
să se conserve în sticle, și la casă dăcă se aprinde uleiulă, să se arunce 
îndată salmiaculă în uleiulă aprinsă.

Totă asemenea are să fiă la disposițiune o corăspundătăre canti
tate de năsipu, cu care să se pătă stinge foculu.

Contravențiunile acestoră disposițiuni i 
§-lui 17 ală susă citatei ordinațiuni ministeriale, 
200 fi. său cu arestu corăspundătoră.

Brașovă, 10 Decemvre 1886.

se pedepsescu, conformu 
, cu o pedăpsă pănă la

2—3
Tipografia ALEXI, Brașovă.

Căpitanatulu orășeneștii.


