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Sfî-' 180. Luni, Marți 18 (30) Augustu. 1887.

6re de felulă acesta, din cari nimică nu s’a a- 
lesă decâtă că adversarii noștri și-au ajunsă 
scopulu loră tendențiosă și du.șmănosă de a ne 
înegri înaintea dinastiei.

Deocamdată facemu trista constatare, că a- 
tunci când se pregătescu a întâmpina pe capulă 
statului, Ungurii dela putere sărbătorescă în 
modă demonstativă pe răsturnătorulă Kossuth, 
și începu a înfunda în temnițe pe aceia, despre 
cari tfită lumea scie că nu facă nimicu altceva 
decâtă că apăra poporulă în contra cutropitori- 
loră de sâma lui Kossuth.

Cestinnea bulgară.
„Neue Freie Presse’ primesee dela corespondentul^ 

său din Sofia o depeșă Z>cendă, că guvernulă bulgară a 
primită dela Părtă o comunicare neiscălită, somândă pe 
principele Ferdinand să părăsescă Bulgaria. Consiliulă de 
miniștri bulgari s’a întrunită, și luândă cunoscință de 
nota turcescă a hotărită să nu răspundă.

«Journal de St. Petersbourg», inregislrândă scirca 
dată de .Beriiner Tagblatt», cum că puterile voră re
chema pe representanții loră din Sofia, dice că acestă 
satisfacțiune platonică este cu totulă insuficientă. Trebue 
ca principele să plece, cjice organulă rusescă. nu pote să 
stea în Bulgaria.

>Nordd. APg Zeitung» confirmă soirea, cum că 
Porta a trimisă prin ipelui de Coburg o telegramă, di 
cendă că Turcia se unesee cu celelalte puteri spre a 
tonsidera procedările principelui in Bulgaria ca ilegale. 
Porta a comunicată puteriloră demersurile sale în contra 
principelui de Coburg. Se crede în generală că Porta nu 
va^lua alte măsuri mai energice din propria sa inițiativă.

«Corespondența Politică» cjite că principele de 
Coburg se silește să formeze rabinetulă bulgară din tote 
partidele, fără deosebire, der că încercările pe acestă 
cale nu suntă încoronate de succesă. Zancoviștii refusă 
eolaboiarea loră. Decă ei persistă în atitudinea loră, ca- 
binetulă va fi forma'ă din membri aparținendă partidului 
liberală națională, ai cărui șefi simtă d-nii MutkurofT, 
Stambulofl și Tonceff.

«Agenția Ren ier*  anunță din Constantinopolă că o 
lungă întrevedere a avută loeă Marția trecută intre co
rnițele de Moritebello, ambasadorulă Franciei, și intre 
Marele viziră Kiamil pașa. Subiectulă acestei întrevederi 
a fostă propunerea Rusiei privitdre Ia trimiterea unui 
comisură otomană și a unui generală rusă la 
Sofia. Porta a însărcinată pe Sakir-pașa, ambasadorulă 
ei la St. Petersburg, să câră cabinetului rusă programul 
ce ar urmări generalulă rusescă in Bulgaria. Porta va 
comunica în urmă programulă acesta puteriloră.

• Corespondența politică' anunță că cercurile poli
tice din Constantinopolă așteptă trimiterea, în curendă, 
a unei circulărl puteriloră. in care POrta va espune din 
nou punctulă său de vedere și măsurile ce îșî propune 
a lua in cestinnea bulgară.

I). VulcovicI, agentă diplomatică ală Bulgariei la 
Constantinopolă, a remisă Porții o depeșă a princi
pelui Ferdinand prin care Alteța Sa esprimă senti
mentele sale de devofamentă cătră Sultanulă și do 
rința d’a veni la Constan1 inopolă cu scopă de a-șl es- 
prima omagiile Maiestății Sale. Marele viziră a retușată 
cererea cu multă cuviință.

Circulă cu insistență scirea că în curendă se va 
întruni o conferință europenă pentru regularea 
cestiunei bulgare, spună 4‘are'e din Bucurescl. In ares'ă 
casă se afirmă că și România va fi invitată spre a lua 
parte la desbateri e Conferinței. FI vorba ca conferința să 
se intrunăscă in Bucurescl.

La 9 (21) Augustă curentă, ijiua aniversărei prin 
cipelui de Baltenberg, emigrații bulgari din Petersburg 
s’au întrunită la ună banchetă și au espediată princi
pelui de Coburg telegrama următore: Principi Fer
dinand o Coburgio-Memento novem August i. 
Emigranles Bulgaria e.

Se lelegrafiază din Constantinopolă, că din causa 
situați unei politice ambasadorulă austro-un- 
gară de acolo ,br. Calice 'și-a amânată plecarea 
sa în concediu.

Brașovu, 17 Augustu 1887. I
Vorbeamu în numârulfi trecută despre pre

gătirile ce se facă de cătră Unguri pentru în
tâmpinarea monarchului cu ocasiunea venirei sale 
în Ardealu la manevrele din ținutulu Devei și 
diceamti că s’au luată măsuri, ca Maiestatea Sa 
să fiă încungiuratu numai de Unguri, îmbrăcațl 
în atilă, cu calpacă și cu pinteni.

Numai aceștia se credit adi a ii demni de 
a se apropia de capulu statului; ei au monopo- 
lisatfl patriotismulti, lealitatea cătră dinastia și 
fidelitatea cătră tronu.

Curifisă schimbare la față, într’unu timpii 
așa de scurtă. Dăr trebue că a fostă scrisă în 
stele, ca Ungurii să fiă a<Ji singurii cetățeni 
„leali“ și „patriotici11, căci ătă ce cetimă în foia 
eruvernamentală din Clușiu într’ună momentu 
când pregătirile pentru primirea Maiestății Sale 
suntă tocmai în toiulă loră:

Dumnedau se țină mulțl ani în sănătate corporală 
și sufletescă pe Kossuth Lajos. piua numelui lui este 
o sărbălore familiară pentru fiăcare Ungurii. Cu iubire 
îlă salutămă țera întrâgă și din inimă ii dorimă bine. 
Viâța lui și Iote lesiiurele minții și aie inimei lui ni le-a 
dăruită nouă. Suntemă lori iți, decă ni-se dă ocasiune 
de a esprima adenca nostră mulțămire. încredințăm^ 
grației provedinței. ca timpurile cele mari, ce dau direc
țiune presintehr și viitorului nostru, să țină în vieță spi- 
ritulă lui celă viu ca e<emplu de imitată pentru noi toți 
și nouă înșine ne dorimă adevărată bucuria atunci, când 
o rugăm ferhinte ca să-i dea îndelungă vieță. (.Kolozsvar» 
Nr. 198 dala 25 Augustă 1887).

Va să <i că aceiași Unguri, cari îșî dau
atâta silință de a feri pe domnitorulu nostru de 
ori-ce atingere cu „nepatrioticii11 și „nelealii“ Ro
mâni, declară - - prin t6te foile lorii, nu numai 
prin cea guvernamentală din Clușiu, — că ei 
suntă cu trupă și suflet.ă KossuthiștI.

Cine este Kossuth, ori-cine o scie. Elă este 
viulii representantu ală ideei maghiarisării prin 
focă și sabiă, este dușmanulii declarată ală di 
nastiei habsburgice și ală legăturii cu Austria.

Decă Lurlovică Kossuth a îmbătrânită în 
streinătate și astădi ca octogenară se mulțămesce 
a purta acolo titlu de „guvernatoră“, causa este 
că nu vrea nicidecum să se’mp ice cu acelă mo- 
narcliă, cu a cărui primire Ungurii faetă aiji atâta 
sgomotă de patriotismul și de lealitate cătră di
nastia.

Spiritulă Ini Kossuth și-lu iau ei ca călă
uză când plăcă înaintea Maiestății Sale să-lă în
tâmpine. Fiind așa. atunci în adevăru că Ro
mânii n’au ce căuta în acestă conductă festivă, 
Românii, contra cărora Kossută a purtată răs- 
boiu de esterminare la 1848.

Der mai multă, în asemeni împrejurări nu 
ne p6te de locă mira că spre mai marea ilus
trare a patriotismului și a lealității ungurescl cu 
ocasiunea venirei Maiestății Sale între Români, 
stăpânirea d-lui Tisza află de cuviință să-și por- 
nâscă pandurii în contra fiiloru credincioși ai 
poporului română și să-i aresteze.

Cu adâncă consternare cetimă în fote foile 
din țâră și streinătate (biuroulă telegrafică din 
Pesta n’a găsită cu cale a ne telegrafia și nouă 
așa ceva) că preotului din Sisiesci, Ur. Vasilie 
Lucaciu, care se bucură de veijă și stimă 
între conaționalii săi, fostulă profesorii de limba 
română la gimnasiulă din Satinară, a fostu pusă 
în arestă preventinu învim ită fiindă de agitațiuni 
daco-române.

Noi scimu că acestă harnică preotă nu face 
alta, decâtă îșî apără pe credincioșii săi în contra 
crnijiloru năvălitori cari îi răsboescu limba și 
naționalitatea, urmându esemplului ce li l’au dată 
idolulă loră Kossuth la 1848.

Suntemu curioși să vedemă ce va mai scfite 
la ivelă și cercetarea contra d-lui Lucaciu, care 
scniănă, ca ou cu ou, cu t6te cercetările anteri-

încălcare de teritoriu în Bucovina.
O telegramă din Cernăuți comunică cu data de 27 

Augustă, că doi soldați ruși, urmărindă nisce contraban
diști, au trecută pe teritoriulă austriacă în Bucovina și 
au venită pănă la Czernavka, care se află la ună milă 
depărtare de graniță. Aci se născu certă între soldații 
ruși și între țărani. Soldații ruși făcură usă de arme; 
ună țărână și ună soldată fură răniți. Gendarmeria arestă 
pe escedențl și ii ’predete judecătoriei de cercă din 
Sadagura.

SOIRILE PILEI.
Pote amăgită de svonulă, ce așa de multă se face 

în (fiarele «patriotice*  cu liberalismulă ungurescă, l’au 
pusă păcatele pe ună neguțătoră sasă din Sighișâra, cu 
numele Misselbacher, să-și deschidă o prăvălia în 
Clușiu. Elă și acolo vorbesce cu ai săi in limba sa 
maternă, calfele lui, cari încă suntă sași, de asemenea 
vorbescă in limba lorii, ba chiar și Ia birtulă, unde prân- 
(jeseă, îșî comandă mâncările în limba nemțescă și totă 
nemțesce vorbescă și acolo între sine. Precum vedeți, 
acestă ,periculosă“ Sasă era câtă pe aci să nemțescă 
acestă trufașă orașă ungurescă, decă ună „patriotă" nu 
s’ar fi pomenită de timpuriu, denunțândă în coldnele lui 
„Kolozsvâr' acestă faptu „anti-patriotică" publicului un
gurescă și pronunțândă, să-lă facă pe Sasă să simtă, că 
limbi de convers țiă în Clușiu e limba ungurescă. Fără 
îndoălă, că o propunere atâtu de „patriotică" va fi bine 
primiiă in Clușiu. — Apoi să mai (fică cineva, că Un
gurii nu suntă „liberali" 1 Cine se mai îndoesce despre 
acăsta n’are, decâtă să întrebe pe Misselbacher și se va 
convinge de sigură.

—x —
Din incidenlulă (filei Sf. Ludovică, Ungurii din Bor- 

secă i au trimisă lui Kossuth o telegramă pe adressa; 
„Guvernatorului Ludovic Kossuth în Turină.» — Italienii 
voră rămâne încremeniți când voră au(fi că Turinulă 
are guvernatoră și încă ungură, fără ca ei să scie ceva 
despre asta. Pote că voră fi vrută să dică ezguver? 
n a t o r ă.

—x—
In Mândra, lângă Șercaia, treisprezece economi 

au suferită, din Jcausa incendiului, o pagubă de peste 
2500 fi.

—x—
In Zilele acestea, câtă a ploată, a ninsă pe vâr

furile mai înalte ale munțiloră. Verfulă Negoiului e aco
perită cu zăpadă prăspătă. De altmintrelea de pe Negoiu 
nici nu s’a topită t6tă zăpada cea veche, deși în Iulie, 
a fostă destulă de caldă.

—x—

In privința despărțirei de corpă â I’amiable a pă- 
rechei regale sârbescl află „Epoca', că condițiunile a- 
cestei despărțiri au făcută obiectulă unei convențiunl, 
semnată de ambele părți, și prin care, pe deoparte Re
gina Natalia se angajâză a nu reintra in Serbia pe 
câtă timpă soțulă său se va afla pe tronă, âr pe de alta 
Regele Milană lasă pe prințulă moștenitoră sub îngrijirea 
Reginei pănă la maioritatea constituțională a A. S. R. 
Regina se obligă încă a face ca prințulă moștenitoră să 
fie condusă lângă părintele său, ori de câte ori acesta 
va voi să lă vedă, însă nu pe teritoriulă săi bască. Re
gele lasă in disposițiunea Reginei totă venitulă ăestrală 
ală ei și osebită ii vă servi o pensiune pentru educa- 
țiunea moștenitorului

Agio vamală pe luna Septemvre s’a stabilită cu 25 
procente.

—X— ,!•

Episcopulă reformată Dominik Szasz se va 
duce in săptămâna acesta in România, pentru ca să 
organiseze comunele bisericesc! aflălore acolo ale missiu- 
nei reformate intr’ună decanată cu comuna bisericâscă 
Bucurescl in frunte. Episcopulă, spune „Kolozsvâr", va 
călători prin diferitele comune bisericescl, care îi pregă- 
tescă o piimire sărbătorescă, și le va regula în persănă 
afacerile.

—x—



1 .

Nr. 180. Gazeta^transilvaniei. 18187.

Qiarele din București ne comunică îmbucurăiorea 
scire, că d-lă Michailă Kogălniceanu, care fusese 
la Parisă unde s’a supusă unei operațiuni, s’a întorsă in 
BucurescI deplină sănătosă. D-sa plecă la Constanta 
pentru a asista la ceremonia înauguratiunei statuei lui 
Ovidiu.

-—x—
In „Meseriașul^ română*  e publicată concursă — 

din partea comitetului „Associațiunei pentru sprijinirea 
învățăceiloră și sodaliloră meseriași români, din Brașovă*,  
— pentru 2 premii de câte 75 11. din fundațiunea ,Mi- 
chailă și Elisa Stroescu.» La aceste premii polă con
cura pănă la l Septemvre st. v. 1887 sodalii români 
perfecțl seu și măestrii români din ort ce locă, cari 
voescă să deschidă in Brașovă meseria de : faură, rotară, 
lăcătară, tinichigiu și de compactoră. Concurentii au 
a-șl trimite petițiile la Comitetulă numitei Associațiunî, 
provă4ute fiindă cu atestată de boteză și de sodală, și 
cu concesiunea dela diregătoria de meserii, că au drep- 
tulă a deschide în Brașovă atelieră pe numele loră.

*) Atâtă acâsta, câtă și declarațiunea mai sus men
ționată ni s’a alăturată în originală. Bed.

*») Dăndă locă acestei apărări la espresa rugare a 
corespondentului din cestiune, declarimă totodată discu- 
țiunea închisă și esprimămă dorința ca cu-o di mai în- 
na nte să se curme cârta dintre Bomânii fruntași mun
teni, făcândă locă unei solidare și sincere conlucrări pen
tru binele comună națională Bed.

Dela Adunarea Associațiunei Transilvane.
Ieri Associațiunea transilvană pentru li

teratura română și cultuia poporului român 
a avută la Sibiiu a 25-a adunare a sa. E o Irumosă 
esistență acestă pătrară de seculă, socotindă neajunsurile 
prin care a cătată să străbată dela înființarea sa, căci 
multe au fostă piedecile ce i s’au pusă in cale și prin 
cari din fericire a trecuta triumfătâre. După depeșile și 
informațiunile ce primimă dela corespondenții noștri, As- 
sociațiunea a fostă impunăloră representată, în ciuda re
tușului d’a se acorda ăstimpă membriloră reducerea de 
prețuri pe liniile ferate ce de 24 de ani s’au acordată 
mereu.

Puterea de vieță a unui poporă se m6- 
sără după puterea de viăță a literaturei și 
culturei sale. Salutămă dar cu nespusă bucuriă 
rivna cu care frații noștri au alergată la acăstă întru
nire! Ea ne dovedesce că Bomânii par a înțelege mai 
bine pericolulă d’a trăi streini de cele ce atingă cnltura 
neamului și simtă mai viu nevoiă d’a se întruni și con- 
sfătui la olaltă, par a se încredința mai adâncă de ade 
vărulă exprimată de poetulă care a incarnată geniulă 
poporului română:

Unde-i unulă nu-i putere 
La nevoi și la durere 
Unde-să doi puterea creșee . . .

Felicitândă căldurosă Asociațiunea, ii urămă 
sporă la lucru cu folosă și viață îndelungată, fiindu veci- 
nică farulă conducătoră ală neamului românescă pe tă- 
rămulă culturală !

Sibiiu, 28 Augustă 1887.

Pentru a participa la adunarea generală a > Asso
ciațiunei Transilvane» a începută încă de ieri diminețâ 
a sosi în Sibiu numărosă publică inteligentă română, de 
ambe sexele, bărbați și femei, din tăie părțile locuite de 
Români.

Asără a fostă convenirea de cunoștință în pavilio- 
nulă Hermann, la care s’au întrunită peste 200 persone. 
Localulă era prâ îndesuită, mulți ăspețl au fostă siliți a 
ocupa locă In grădină. Petrecerea fu forte animată și 
a durată pănă la 11 6re.

AtJI diminâță au mai sosită și alțt numeroși ăspețl 
români. Se așteptă încă sosirea mai multora insi
nuați.

După săvârșirea serviciului divină prin Escelența 

Sa Metropolitulă Mironă Romanulă, s’a deschisă prima 
ședință în sala comitatului. De față erau mulțime de 
membri și numărosă publică română.

Desără se va da concertă in pavilionulă Hermann, 
mâne seră, Luni, se va arangia baluln in sala dela ,lm- 
păratulă Romană*.  Timpulă frumosă și însuflețirea este 
generală. Despre resultatulă materială vă voiu raporta 
mai târziu; celă morală se pote constata de acum; e 
strălucită. Pe largă va urma.

Din incidentulă adunărei, d-lă Dr. Lu- 
caciu a fostă reținută de »p a t r i o ț i i“ un
guri, ba, după cum se aude, este arestată?

Coresp

Munții apuseni, in 21 Augustă 1887.

Onorate D-le Redactoră! In Nr. 173 al „Gazetei 
Transilvaniei*,  los'fă Draia din Abrudsată are trisiulă cu 
ragiu de a denega publice ceea ce a făcută. In urma' 
acesta eu, caie în nr. 154 am declarată într’ună modă 
fârte cruțătoră, că dinsulă ,a umblată nu numai prin 
Abrudă în modă cinică după alegători, ci și in Corna 
după suflete*,  mă vădă moralmente conslrînsă a dovedi 
alirmațiunea mea.

Cumcă losifă Draia a umblată în 4'ua alegerei de 
deputată din Abrudă prin Corna spre a câștiga, cu risi- 
culă de a căpăta bătaiă, voturi românesc! pentru Be- 
nitzky, se dovedesce prin declarațiunea estradatâ de cea 
mai competentă persână adecă de preotulă George Gen- 
delă din Corna, care o acludă aci în origine și care sună: 
»eu subscrisulă constată conformă adevărului cumcă Io- 
sifă Draia jude comunală din Abrudsată, în 4>ua alege
rei de deputată din Abrudă a umblată prin comuna 
Corna spre a câștiga votanți români pentru Benitzky.» 
Așa credă că acâsta nu are lipsă de comentară,

Cumcă losifă Draia, care după mărturisirea s’a în 
Abrudă nici dreplă de votare nu are și care prin ur
mare ar fi făcut mai bine, decă ședend acasă nu s’ar fi a- 
mestecată în treburi, cari nu lă atingă, totuși a fostă prin 
Abrudă și a debutată în contra unuia și a corteșită in 
favorea celuilaltă candidată o recunosce și dânsulă fi- 
resce într’ună gradă cu multă mai mică și prin urmare 
și în acesta privință nu este lipsă de dovadă.

Cumcă losifă Draia a umblată ca ună pandură 
după vice-comitele și cumcă la porunca acestuia a che
mată densulă pe neguțătorulă George Ivascu din boltă, 
au vădută toți țRomânii, cari au fostă în piață. După 
aceea a provocată pe măestrulă Nicolae Cirlea la votare 
promițendu-i trei-deci florini v. a., ce se pâte dovedi cu 
Domnulă Nicolae Cirlea și Alexandru Ivascu.

Aceste și altele, bunăoră chiămarea prin telegrafă 
a ginerului său română spre a vota pentru Benitzky, 
m’au constrinsă, dtiă am voită să scriu adevărulă, a-lă 
aminti și pe densulă și așa cugetă, câ după faptele sale 
servile ar fi meritată o amintire cu multă mai aspră.

Păta acestoră fapte ale sale nu o pOte spăla losifă 
Draia prin calumniarea nedreptă a altoră persone. Ca- 
sulă cu adv. C. nu e altceva de câtă o simplă întorto- 
ehiare de cuvinte severșită de fiuiă lui losifă Draia, ună 
iuristă sfătosă, care verosimilă a scrisă articlulă șl care 
încă înainte de acâsta cu trei ani, cu ocasiunea cercetă- 
rei efectuite contra tineriloră români dela universitatea 
din Clușiu, a dovedită, că e capabilă de fapte cu multă 
mai mari, decâtă de o simplă întortochiare de cuvinte.

Altcum „la totă casulă» și la casă de lipsă» nici 
nu are ințelesă.

Decă C. înlru adevără ar fi voită se indemne pe 

S. P. la votă, atunci atâta minte ar fi avută de a-lă 
chiăma doi seu trei pași de laturi și a se adresa cătră 
densulă cu de totului totă alte cuvinte.

Ar fi psyhologice inesplicabilă, că adv. C în acelă 
momentă să indemne pe cineva la votă, în care a apos
trofată pe losifă Draia pentru purtarea sa cinică, pentru 
care apostrofare apoi fiuiă aceluia a aflată de cuviință 
a face cti'lă de lana caprina.

Decă nici tote acesle nu ar fi destulă, in acelă 
casă acludă aci declarațiunea*)  dela cea mai competentă 
persăna în acesta privință, adecă dela P. S., din care e 
pe deplină evidentă, că nu adv. C. ci losifă Draia e a- 
cela, care a consultată și provocată pe P. S., ca să vo
teze pentru Benilzky.

E lucru constatată, că protonotarulă Ternoveanu, 
cu tote că superiorulă său a fostă de față, cu iote că 
de votulă său a fostă mare lipsă, totuși nu a votată. •

O astfelii de faptă in sine e lăudabilă și din va- 
lârea ei cu secăturile afirmate de Draia cu atâtă mai 
puțină se pote delrage ceva cu câtă e cunoscută că pu
țini său dâră nici unulă dintre oficialii români nu a a- 
vută acelă curagiu de a denega votarea, cu câtă cașuri 
anteriâre dovedeseă, că Draia în loculă lui de sigură ar 
fi votată la porunca superiorulu său.

Participarea lui Ternoveanu la banchetă, de cumva 
s’ar fi întâmplată, nu ar învolva in sine nimică antina- 
țioralu căci participarea seu neparticiparea s’a la acelă 
banchetă nu a mai putută nici ajuta nici strica nici 
causei naționale și nici deputatului deja alesă fără con- 
cursulă său.. .

Multă audaciă am cunoscută la âinenl, dâr atâta 
cutezanță polă 4ice cinismă de a nega fapte, cari 4IU& 
la amâdî în vederea tuturora s’au întâmplată și apoi ca 
pupăza pe colacă a ataca și încă într’ună modă copilă- 
rescă, omeni, cărora ei greu voră egala, nu am as- 
ceptată.

Mai multă iubire deadevără, mai multă modesliă ! 
Amicus Plato, sed magis amica veritas**).

Observatorul!).

Saracseii, 23 Augustă 1887.

Grindină ne mai pomenită. Erî după amâ4î' între 
ărele 2 și 3 s’aă ridicată nori negri despre apusu, in 
urma cărora au că4ută pradă grindinei înspăimântătăre 
mai multe hotară, începândă dela Geoagiulă de josă pănă 
la Alba-lulia, partea drâptă a Mureșului și cu deosebire 
teritoriulă comuneloră Saracsău și Aomariu a fostă to
tală nimicită de grindină, așa încâtă bietulă poporă îșl 
blastămă sortea, căci după atâta ostenelă în 15 minute 
a rămasă la sapă de lemnă, nu li-a rămasă nici câtă 
să’șl pâtă hrăni gura în o 4'- Grindina a că4ută ca 
niciodată, așa afirmă bătrânii, plOiă nu a fostă de locă 
ci numai ghiață ca ouăle de gâscă și și mai mare, așa 
încâtă animalele mai mici au fostă omorîte de torentulă 
grindinei; s’au găsită mulțime de pasări mdrte, epurl 
prin pădure, asemenea oi, capre, purcei și pasări de casă; 
recolta a fostă sdrobită de nici urmă nu i-a mai rămasă, 
așa că nimenea nu ar crede să fi fostă pe acelea locuri 
c:va sămânătură. E de compătimită bietulă poporă, care

FOILETON U.
(38) --------

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Spartali.

XIII.
Fantele.

Omenii din poporă admiră totdâuna o desfășurare 
mare de forță fisică; de aceea toți îlă aplaudară. Ba 
unii chiar mai îndrăsnețl strigară:

— Bravo 1 grafierule 1
Insă din pricina asvirliturii, grafierului îi pică rochia 

de lână nâgră și adunarea vă4u înaintea sa ună genti- 
lomă tlnără cu înfățișare mândră și înbrăcată cu o haină 
scurtă de catifea nâgră. Elă mai ținea în mână o bo
netă roșiă pe care o și puse pe capă.

Numai decâtă se făcu o mișcare mare.
— Fantele! Fantele! strigară âmenii podestatului 

uluițl.
__ Da! sunt Fantele! — 4lse genlilomulă arătându 

galbenulă de aură care îi împodobea boneta-i roșiă. — 
Eu snnt Messer grande! Sunt singură aci și voi sun
teți mai mulți de cinci sute, însă eu represintă legea și 
voi sunteți uneltele unui mișelă pe care am să-lă sdro- 
bescă in fața vâstră.

Podestatulă, vă4ândă autoritatea cu care vorbea 
Fantele, se infuriă așa de tare, încâtă deocamdată nici 
nu putu vorbi. In cele din urmă scobori câteva trepte 
ale peronului și arătândă cu degetulă pe Fantele care 
Bta cu brațele încrucișate pe pieptă, singură în mijloculă 
incintei, tjise ofițeriloră cari îlă înconjurau:

— Vă poruncescă să arestați pe omulă acesta! '
Insă ofițerii, în locă să asculte porunca podestatului, 

salutară și nu se clătinară din locă. Atunci podestatulă 
strigă soldațiloră:

— Nu ra’ați autjitti nici voi? Am poruncită să ares
tați pe omulă acesta care pretinde că este Fantele.

In soldățime s’auqi ună sgomotă care semăna cu 
urletulă unei mări înfuriate și singurulă resultală ce 
putu elă să dobândescă fuse că toți se retraseră pănă 
în fundulă curții

Astfelă de mare groză le inspira puterea misteriâsă 
pe care o represintă Fantele; toți soldații aceștia cari, 
în alte inprejurăil, și-ară fi dată viâța pentru ca să 
scape pe Marlinengo la ună semnă dată, acum refusau 
să pună mâna pe ună omă singură și nearmată, dâr 
care avea pentru dânsulă legea. |

— Cine este dintre voi ofițerulă cu gradulă celă 
mai înaltă? întrebă Fantele.

— Eu! răspunse o voce.
— In n imele Inchisiției îți ordonă să arestezi pe 

podestată!
Ofițetulă înplinl porunca, cu tdtă lupta podestatului 

care striga:
— Protesteză I Procurorulă venise numai cu ună 

mandată de înlățișare înaintea Senatului!
— N’ai voită să asculți de mandatulă acesta, de 

aceea, tribunalulă celoră Trei, prevă4ândă refusulă, a 
decretată arestarea d-tale.

— Și cine va presida tribunalulă care trebue să 
mă judece? întrebă Marlinengo.

— Dogele în persână!

— Bine! Celă puțină am mijloculă să-mi răsbună 
pe dânsulă! 4lde Marlinengo.

XIV.
Intre doi nori.

A mă spusă, într’unulă din capitulele trecute, cu 
tină bunătate primise dogele Francesco Foscari pe miti
tica Fiametta.

La începută o asculta cu o mare bunăvoință și fără 
să s’a ba fă dela acea liniște plină de demnitate pe care 
se obicluuise s’o aibă, insă eu câtă mergea Fiametta 
mai departe în povestirea ei, cu atâtă bătrânulă doge îșl 
pierdea încetă-încetă liniștea. Obrajii i se roșau, frun
tea i se încrețea . . âr cândă fata sfirși d’a mai înșira 
necredutele atentate săvârșite de podestatulă Padovei dela 
începutulă logodnei fiicei Adriaticei, Francesco Foscari 
isbucni.

Beținerea firâscă a capului Statului făcu locă nu
mai decâtă temperamentului bătrânului soldată care să 
deșteptă într’însulă.

îșl luase cu amândouă mânile boneta-I de doge și 
o asvârlise cu furiă pe o mobilă. Umbla încâcl și încolo 
prin cameră vorbindă și dândă din mâni. iOprindu-se 
deodată in fața Fiamettei îi cj* 3e:

— Fală, poți tu să-mi probe4I iotă pe ml-ai spusă 
pănă acum?

— Da, Alteță, polă să probeză! răspunse Fiametta 
cu asigurare.

— Cuvântulă tău nu-mi ajunge. Pricepe-mă bine; 
îmi trebue probe.
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șl-a avuții totă speranța în productului pentru care a asu
data vera intregă. numai D tjea scie cu câte greutăți.

Secerișula pe aici tocmai in cjiua care a eădulă .și 
grindina s’a începută, pentru eă pe aici nu cresce alta soia 
de grâu decâta de primâveră și fiinda hotamla tota pe 
'delurî nu s’a putută coee mai eurendă, eră partea hota
rului aprope de Murâ.șă a fosta in luna lui Maiu inun
dată de apă, așa încâta a rămasa pășune viteloră. Mai 
era speranță ia puținele grâne și cucurude sămenate pe 
cdste, cum le numesca pe aici.

Astăzi nu se aude altceva intre popora decâta că 
sunta deciși a pleca în lumea largă spre a’și putea câș
tiga traiulă vieții.

înainte de căderea grindinei, preoluia gr. orientala 
din Bulbuca, comună vecină cu Acmariu, in Dumineca 
din 21 1. c. a scosă sătulă intrega ia clacă, asemenea și 
alțî fruntași ai comunei i’au urmata. Judece lumea, decă 
fapta ereștinescă este acesta.

(La întrebarea acesta voma reveni. Ked.) 
T. Albani, adj. not.

I

înmulțirea Jidovilor!! în Bucovina.
„Revista politică11 dela 15 Augusto scrie: 
Cine n’a cercetata de vr'o 5—6 ani incdce munții 

românescl din Bucovina și-i va cerceta acuma, are să sq 
înspăimânte de unde a răsărita deodată atâta amara de 
jidovime și cum de s’a încuibata ea așa de tare ln aceșil 
munți, în cari pănă nu de multa era numai unde și unde 
câte-o crâșmă jidovescă. Incependa dela Gura-Homoru 
lui și pănă în verfula Măgurei, nu este nici ună singura 
orașa, sata și cătuna, in care să nu se afle acuma câte 
mai multe familii jid'ovesci așezate pentru totdeuna. Ci) 
deosebire însă în Varriă și Căndreni s’au încuibata atâta 
de nmlțl Jidovi, că vetrile acestora două sate sunta mai 
cu desăvârșire măturate de Români și bucșite de case 
jidovescl. Șt ăre dm ce trăiesc-a acești 6meni venițl ca 
vai de ei de prin tote părțile împărăției, și mai alesă 
din Galiț a ? Bartea cea mai mare dintre dânșii 'răiescâ 
de pe spatele și din sudorea poporului românesca, care 
a fosta atâiă de nepreiauta a’i piimi fără cea mai mică 
băgare de semâ in sînulU său și a se lăsa a fi înșelata 
și esploatata in t6te chipurile, mai alesă insă prin ea 
mete și beuturl spirtuose. Unde te ’ ei întorce, nu vecji 
alta decâta crâșmă lângă crâșmă, și nimărui nu-i ples- 
nesce prin minte a pune odată căpătă înființării atâtora 
crâșme, cari sunta ruina și nimicirea poporului nostru. 
Diregătoriile politice suntă unicele în stare cari ar pu'e 
să pue stavilă creării atâtora amară de crâșme, căci in 
a lord mână e puterea. Der cine-și mii bate capulă 
cu astfelă de lucruri?

— Românii sC’și bătă, altfelă ii cutropescu și 
Jidovii și Rutenii.

Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută la Rosalii 1884 în provincia Sacsonia 

Orașulu Quedlinburgu și cultura de flori.
(Urmare.)

I’e deplină satisfâcuți de cele arătate de venerabi
lul profesoră Heilriegel, in nmrgulO serei, părăsirămă 
Bernburgulă, plecândă cu trenulă spre Quedlinburgă, 
unde aveamă cuartierele deja tocmite.

Quedlinburg-ulă erășl e una orașă vechia, care in 
vâculă de mijlocO a fostă de mai multe ori residența im- 
părațdora germani, și starița seu mai bine t^isO egume- 
nâsa măuăstirei de călugărițe de acolo, a fostă de mai 
multe-ori liicăj ori nepotâ- de împărată și făcea parte din

stalurile (ordinile) imediate ale imperiului germană, a- 
vânda o putere și jurisdicțiune forte mare. Și mii se 
văda zidurile de apărare și cele 7 turnuri din juriilă ora
șului, ce au fostă edificate deunO senior — conte — germană, 
care pentru ore-care delicte, ori crimă, a Io sin închisă 
de egumenâsă pe mai mulțl ani și in urmă eliberată nu
mai cu condițiunea, ca să încingă din propriele-i mijloce 
orașulă cu ziduri și bastiăne de apărare.

Și lucru curioșii! După trecerea orașului și a egu- 
menesei la protestantism^, cu tăie combaterile și desapro- 
barea monarchismului și a mănăstiriloră de cătră Luther, 
mănăstirea acesta de, călugărițe nu fu desființată, ci ră
mase ca mănăstire protestantă — luterană, — pănă la 
anulă 1820, cândă o desființa regele Prusiei, in a cărui 
potestate devenise intregă provincia Sacsonia in urma 
resboielorâ Napoleonice. Cea din urmă egumenesă pro
testantă (la 1820) a tos.fi o principesă de Gottorp, o mă
tușă a actualei case imperiale rusesc!. Și acăsta încă e 
o dovâdă, că protestantismul^ și lățirea lui nu a fostă 
o luptă de principii, ci mai multă o luptă pentru întin
derea egemoniei și a averei, ș! chiar autorii lui princi
pali, unde nu puteau rătși in altă chipă, nu se sliiau 
a-șl da consimțământul^ și aprobarea loră la lucrurile 
cele mai perverse.

Quedlinburgulă și jurulă său nu mai cultivă atâta*  
sfeclă de zăchară, ci favorisate de o situațiă potrivită, 
închisă de tăie părțile de coline și delurî, cari oprescă 
și calmâză vânturile cele reci și orcanele, de ună pâ- 
mântă humosă și ceva nisiposă, și-a făcută ună mare 
renume în tălă lumea prin cultura de sămințe de flori 
pe cari le cultivă pe ună areală de 30,000 Moigen-e 
parte în grădini, parte pe câmpulă liberă. Noi aveamă 
să visitămă o astfelă de cultură de grădină, pe aceea 
a frațiloră Dippe.

__ Am, Alteță Serenisimă! am adusă cu mine în 
Veneția pe patricianul Felice Badoer și pe gondolierulă 
Ricardo, cari amândoi erau să cadă victimele podesta- 
tului Badovei. Amândoi așteptă buna plăcere a Alteței 
Văstre.

_  Mă duca la dânșii! (Jise Fiancesco Foscari pu-. 
indu și er boneta pe capa.

Fiametta, bucii răsă, plecase înaintea dogelui pănă 
la ușa apartamentului pe care o și deschisese. Insă bă- 
trânulă se oprise de-odală, ca și cum i se pecetluiseră 
piciorele. Da dm capă și in față ii puteai citi o descu- 
ragiare nespusă. t

_  Der ce ai, Alteță Serenisimă? îld intrebâ Fia- 
metla. —

— Uilasemă că sunt doge ală Veneției și că porta 
legată de piciorulă meu ghiuleua suveranității mele! tjise 
Foscari cu amărăciune.

— Ce vrâi să cjicl Alteță?
_  Eu sunt prisonieră în pa atuîă acesta, draga 

mea copilă, și nu pota să esă dintr’ensula fără voia Se
natului !

__ Nu ești prința alo Veneției? tjise. Fiametta.
— Ba da, dăcă prin vorba prința vrâi să înțelegi 

că sunt restatula Republicei și câ n’atn voii să esa 
nici o clipă din ocna mea, decâta numai decă’ml dă 
■Voiă Senatula! răspunse bătrânulă.

— O stăpâne! (Jise Fiametta care se simțea prâ 
tulburată de astă confidență ciudată a dogelui.

_  Nu face insă nimic! întărce-te la Felice Badoer 
și asigură-lă de bunăvoința nOstră! tjise Foscari reluân- 
du șl țătă demnitatea. (Va urma).

Frații Dippe au începută la anulă 1845 cu 50 
raorgen-e și aeji cultivă pe fiă-care ană peste 8000 Mor- 
gen-e, peste 2000 hectare, dintre cari 3000 Morgen-e 
suntă proprietatea loră privată, âr celelalte luate in ar 
rendă. Și aci dâr avemă d’a face cu o moșiă forte 
mare și iotă așa de grandiosă ca și cea din Kl. Wanz- 
leben, cu deosebirea numai, că pe acestă moșiă nu se 
cultivă altceva, deeâtă flori de grădină și erășl flori, și 
anume iote numai pentru sămânță; 16 cai de șea oste
neau în tiăcare <ji, alergândă dela o parțelă la alta ca 
să inspect.ze pe lucrători.

(Va urma.) i

Avisu. Domniloră acționari ai institutului de cre
dită și economii „Arieșana“, din Turda, li - se aduce la 
cunoscință, că lerminulă d> solvire ală vărsământului ală 
III lea (fi. 10 — de acțiune) a espirată in 24 Augusto 
st. n. a. c.; deci prin acâsta suntă rugați a solvi câtă 
mai in grabă acestă vârsâmântă.

'furda, 25 Augustă st. n. 1887.
Direcțiunea institutului de credită și economii

, Arieșana.“
Silvestru Moldovanu, 

secretară.

Miilțtlinitâ publică și tiare de sâniA, 
asupra ofertelorQ primite de comitetuld pentru adunarea de aju

tore în favorulu incendiațilord din comuna Galați.
(Urmare.)

8. Din Branulă superiori), prin d-lă Ioană 
Rațiu, notară, s’au colectată pănă acum 4 fi.

9. Din Făgărașă au mai incursă 6 11. dela d-nii: 
Ioană Dejenariu, comptabilă 2 11., Bârsană, căpitană în 
pensiune 2 II., Nicolae Cozgarea, căpitanu in pensiune 
2 fl. v. a.

Sumele pănă aci (jise, cari facă la olaltâ 400 II. 
80 cr., s’au împărțită prin comitetulă de ajutorare celoră 
daunați încă in 10 Maiu 1887.

10. Din Orăștiă, prin d-lă Ioană Lăzăroiu
s’au trimisă 21 fl. 58 cr. v. a. dela d-nii: Iustină Moldo 
vană, prolopopă 1 II., Aurelia Vladă 50 cr., Ana Popă 
50 cr., Maria Gorvinu 50 cr., Aliquis 50’ 'cr., Andrek 
20 ct. Leoutina Dobo 40 cr, N. N parochă 50 cr., Ma
na Mdiai 30 cr., George Bariu, neguțătoră 50 cr., Schnell 
40 cr., Dr. Binik, medică 1 II., A. Nein 60 cr., Dr. Ioană 
Mihu, advocată, 1 fi-, Efisabeta Grislea .50 cr., Frantz 
Vidmann 40 < r., Brotschi 30 cr. Nieolau Dragomiră 1 fl.. 
Maier, hotelieră, 40 cr., George Munleană 50 cr., Ioană 
Michaescu 40 cr., Demetriu Șușara 50 cr. Dr. A. Tincu 
1 11., Ioană Mariană 30 cr., E. Popă 50 cr. Dumitru lo- 
s fă, notară (Beriu) 50 cr., Georgiu Avramă 50 cr., Ună 
preotă 20 cr , Iosifă Dragoțielă, preotă (Gelmariu) 30 cr.. 
Ioană Popoviciu, parochă (Vaideiu) 20 cr., Ioană Fie- 
șieră, învâț. (Romosă) 20 cr., Mulea N. 20 cr., Todorb 
Anaslastu 50 cr., I. Bo. a 20 cr., Toma Haneșiu, oficială 
30 cr.. Slană Ioană 10 cr., George Puieanu 20 cr., Bo 
ieriu Maria 20 cr., Stoiană Demeter 30 cr., Popă 18 
cr., Mihaiu Grotă 40 cr., G. Vintană 50 cr., N. Rozolă 
ilă cr. Demeter Bodu 20 cr., lakob Georg 20 cr.. Samo- 
50 Popoviciu 2 ) cr, Toma lancoviciu 2 i cr., Nicolae 
'l’rifu 20 cr.și Roza Lazaroiu 1 fl. (Va urma.)

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, s »Gaz. Trans.<)

CONSTANTINOPOLU, 29 Augustă. > — 
Pdrta a adresatii puteriloru o cerculară, prin 

D. St. Șuluțiu, 
dir. eșecul.

care le comunică răspuusulă Rusiei, privitoră la 
resolvarea cestiunei bulgare. După acesta răspunsă 
ună generalii va • veni ca guvernatoru alu tRumetiai 
cu împuternicirea de principe ală Bulgariei, va 
forma unu nou ministeră și va păși la. alegerea 
unei nouă Sobranie. Acesta ar alege pe principele. 
Deputății Rumelioțl însă- să nu fiă admiși'la 'ale
gere. Porta a declarată, că ea și de aci. înainte 
se va abține dela orice pasă de inițiativă, și 
numai va comunica propunerile ce i-ar veni din- 
tr’o parte ori alta.

SOFIA, 29 Augustă. — Stambulov e gata 
a forma noulă cabinetăț..

CONSTANTINOPOLtl, 29. Augustă- — 
Audiența ambasadorului Italiei a durată două 
ore, s’a discutata cestiunea bulgară.

Telegramă part, a >Gaz Trans.*

SIBIIU, 28 i Augustă. ErI a fostă cină 
comună și s’au încheiată cuuoscințe între membii 
și dspeții venițl la adunarea Associațiunei > tran
silvane, care e bine cercetată. Atjl după servi- 
țiulă divină, oficiată de cătră I. P. S. Metropo- 
litulă, vice-președintele d-lă Bologa. deschise adu
narea salutândă cordială pe numeroșii membrii 
întruniți. Se constată totalulă membriloră 767, 
votanțî 447, se cetesce raportulă1,comitetului, se 
esmitu comisiunile îndatinate. In urma -fumosuhii 
discursă a d-lui Barițiu despre necesitatea înfiin- 
țărei și acum a susținerei șcdlei 'civile de fete, 
închicjendu-se ședința, publiculă întregă visită cu 
deamăruntnlă edificiulu acestei șcdlâ și irămase 
deplină mulțămitu. Astă s^ră” concertă. Mâne a 
doua ședință, banchetă și bală. Afnerâa propriă 
a „Associațiunei11 se urdă la 111,000 fl., cea 
administrată de ea la 125,000 tfl. . ,

SIBIIU, 29 Augustă. — Concertulă de erl 
s6ra a reușită splendidă. Publică a fostă de 
față peste 350 persbne. S’au distinsă la con
certă: d-.ș6ra Elena Florianu, d-na.Brote, d-ș6ra 
Adela Ileldenberg, d-lă Heldenberg, d-lă Isaia 
Popa, Corulu reuniunei sibiiane de cântări și ca
pela orășendscă. . - t]. f(,

Ședința a doua a fostă bine cercetată. S’au 
cetită telegrame dela inteligența din Viena, Șom- 
cuta, Reghină, Șimlău, Deșin, Clușiu și Abrudu. 
Comisiunile esmise raportară. Se făcii amintirea 
membriloră reposațl. Despărțâmintele mai tar
dive se provăcă la mai multă activitate. Comi
tetulă se însărcineză să cerceteze starea funda- 
țiunei școlare a comitatului Dobeca. Se ivotdză 
raulțămită protocolară comitetului, în deosebi ba
ronului Ursu, vicepreședintelui Bologa și oassa- 
rului Brote pentru multele osteneli ce și-au. dată 
cu ridicarea, adaptarea și organisarea scdlei ci
vile de fete. Se alegă: secretară ală doilea.Dr. 
Crișianu, controloră Nicanoră Frateșă. Adunarea 
generala viităre se va tincî la Abrudă. sn .

BAIA DE SUStJ , ■ 29 Augustă. —. Sun
tem în mare constârnațiune și ferbere' ân întregă 
comitatulu. Dr. Vasiliu Lucaciu c deținutu 
de tribunalulă din Sătmară în arestă. Procii- 
rorulă tribunalului, pe basa însinuărei a'trei inși 
și ortaciloru loră, a ținută investigare înainte de 
ce ar fi fostă însărcinată de cineva; Acusatulă 
LuCaciu se afla pe cale cătră Sibiiu ra. să par
ticipe la adunarea Associațiunei. . Nu• s’a .'per
misă nimărui sâ vorb6scă ou densulă, nici soției 
sale, nici tatălui său caW îlă însoțâu; nu pite 
vorbi cu elă nici advooatulă. !- ,. > „

Ca motivă ală deținerei i se atribue agita
țiune politică și mai alesă referatulă său ca de
legată la conferința sibiană, ce l’a ținută aci bă 
ocasiunea conferinței Cercului nostruînvinuiri 
false dela omeni falși. S’aă' făcută pași pentru 
a-lă libera, ddr înzadară. Sufere elă11 și sufe- 
riniă toți din confiniile românismului. Bucuriă 
în ceta vrășmașiloră. ■ ■ ,

Der dreptulă și dreptatea udstră, pentru 
care se luptă Șdeținutuhi și noi cu toții, au să 
învingă. N’avemă nici o vină decâtă aceea că 
voimu să trăimă ca Români cu drepturi.

(Restulă depeșei e nedescifrabilă din causa 
telegrafiștiloru prin mâna cărora a trecută și 
caii pară a nu cundsce caracterele telegrafice. 
Atâta se p6te înțelege că e vorba de anii blăs- 
temului. — Red.)
39»- Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 

niei" â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GR0SS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobO Mnresiauu: > • -m
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 180. GAZETA TRANSILVANIEI. 188 7.

vturaulă '*  bura*  do Vita» Bursa <le Biieuresci.
din 25 Augusto st. n. IHn?»

Rentă de earfl 5°/, . . . 100 75 
Rentă .de hărtiă 5*/,  . . 87.45 
împrumutul^ căilorfi ferate 

ungare......................... 150.90
Amortiaarea datoriei căi- 

lorfl ferate de oști ung. 
(1-ma emisiune) ... 98 25

Amortisare*  datoriei căi- 
lorfi ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 - 

ămortisarea datoriei c&i- 
lorO ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .114 75

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de Bortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

znișO............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Despăgubire p. dijrna de

vinii ung........................ 100.50 .
Imprumutultl cu premiu 

ung................................... 121.75
Losurile peutru regularea

Tisei și Segedinului . 124 60 
Renta de hărtiă austriacă 81 60 
Renta de arg. austr. . . 82.80
Renta de auro austr. . . 112 95 
Losurile din 1860 . . . 136.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................886 75
Act. băncel de credita ung. 286.25 
Act. băncel de credită austr.282 30

, Arginlulă —. — GalbinI
I împărătesei ................. 5 94

Napoleon-d'orl .... 995
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55 
Londra 10 Livres sterlinge 125 85

Renta 
Renta

> 
lmpr. 
Credit

>

Cota oficială dela 12 Augusta st. v. 1887.

Cursuiu pieței 8rașovt 
diD 29 Augustă st. n. 1HX7

Bancnote românesci .... Ci

5°/o .

:»it 8.64 Vând,. 8 67

8.60 • 8.65

9.96 A 10 00

• 11.23 » 11.27

• 10.22 • 10.26

» 5 90 > 5.95

» 101.— • 102.- -

n 98— - 99—
> 108.— • 110—

7—10’/, pe ană.

vend.Cump.

91'/a
95—
88’/,
34—

104’/,
89’/,

103 >/,
94—
87—

500 Lei-------

Argint. romanes< . .92'/,
95'/,
89'/.
36—

105'/, 
9O\.

103'/.
95—
87'/,

română ț5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/0)

1 î
>
»

Napoleon-d’ori

Lire turcescl

» ț5’/.) ■
urban (7’/,l 

, (6’/,' ■
l5%) . 

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » > Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote auslriace contra aură. .

>

14.1/*
2.01

15.’/.
2.02

Imperiali

Galbeni

Scrisurile fonc. « Albina» 6°/0 .

n n
Ruble RusescI . . .

Discontulă

Nr. 14—1887.

Concursă.
Pentru ocuparea postului de înv&țătoră ordinară la scola confesională 

gr. cat. din Monoru, comitatulă Bistrița-Năsăudă. prin aedsta se escrie con
cursă pană în 10 Septemvre 1887 st. n.

Emolumentele împreunate cu acestă postii suntu 300 fl. v. a sa
larii. anuală de solvită în rate lunare anticipativii din fondtilu scolastică 
confesională, și o grădină de legume în mărime de 20CCT. Doritorii de 
a ocupa acestă postă au a documenta: purtare morală, că au ascultată 
cursulă preparaudială, că au cualificațiune de învățătoră, după cum pre
tindă legea scolastică, atâtă din limba română, care e limba de propu
nere, câtă și din cea maghiară.

Cei ce voră documenta că au ascultată cursuiu pedagogică la o 
preparandia regiă de stată, voră fi preferiți.

In casă când nu ar concurge individl cualificațl după cerințele 
legei și s’ar suplini postulă provisoriu, pentru ună atare concurentă se 
statoresce salariulă anuală numai de 200 fl. v. a.

Suplicele suntă a se înainta la subscrisulă presidiu ală senatului 
scolastică locală pănă la terminală mai susu fixată.

Din ședința senatului scolastică conf. gr. cat.
Monoru, în 19 Augustă 1887.

Președintele ad boc: Notarulă ad boc: 1-3

Dumitru Moldovanu. Mihailu Puntea.

Nr 441 —1887. v— Concurs u.
Pentru ocuparea postului de ală doilea învețătoră la scola gr. cat., 

din Ilva-mică, inspectoratulă scol. gr. cat. ală Năseudului, să escrie cu 
terminulă de 20 Septemvre a. c. st n. concursă.

Salarulă anuală împreunată cu acestă postă este de 180 fl. v. a. 
de primită în rate lunare anticipative.

Doritorii de a ocupa acestă postă au a-și înainta cererile loru 
instruite cu documentele prescrise în legea scol, despre cualificațiunea 
loră pănă la terminulă indicată la senatulu școl. gr. cat. din Ilva-mică.

Inspectoratulă școl. gr. cat.
Năsăudă, la 24 Augustă 1887.

Inspectoratulă scolastică:
Gregoriu Moisilâ,

1—3 vie. episc. foraneu.

Avisu. d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită efiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

D6că se iveseu iregularități la primirea 4>a™hii onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMIXISTB. „GAZ. IllANb*

W = & $ > & > $ $ $ $ $ <
■ •Publicatiunile „CANCELARIEI NECRUȚIC,”

• 9 — GHERLA — SZ.UJVÂR. —
$ AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 

, pedică-literară cu ilustrațiunl, Cursulă XI. Apare 
In 1 și 15 a lunei în numeri de câte l'/a—2'/a cole 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poe- 

££ siă, nuvele, romanurl, suvenirl de călătorii ș. a. 
££ Mai departe tractăză cesliuni literare și scientifice, cu 

reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socială a Bomâniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi- 

£ nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
$ a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijele 

vieței; și peste totă nisuesce a întinde tuturora indi- 
vicJilorQ din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 fl.

££ .pentru Romănia și străinătate 10 franci — lei noi,
££ plătibil! și în timbre poștali.
• PREOTUL ROMÂN. Revistă biset icăscă, scolastică 
$,și literară. Cursulă XIII. — Apare în broșuri lunare

de câte 21/,—31/, cole; și publică articlii din sfera tu
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
literarl. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă 
g 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de venrjare și ur- 
mâtărele cărți:

Puterea amorului.
vioară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută.
Z Rovinară. Prețulă 15 cr. 

Opera unui omu de bine. 
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvela de Maiia Schwartz | 
traducere de N. F. Negruțiu Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
& lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr 
£ Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs-
• mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

*

t C.

Nuvelă

Nuvelă

de Paulina C. Z. Ro-

originală de Paulina

Nuvelă
a

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

originală. — 
— de Pau-

de

de

Georgiu

Georgiu

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- parandiali), a invățătoriloră și a altora bărbați de scolă, 
țiunei. După Ernest Legouvă, membru ală academiei, de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre- 
Irancese. Prețulă 10 cr. , (ulâ anui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia > a. In literatura nășiră pedagogică abia aflâmă vre-ună 
Lungu. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr,

Petulantulu. Comediă in 5 acte, după Augusto 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nieoră prof. gim- 
nas. Cu portretulO M. S. Regina Bomăniei. Prețuia 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Banta-Buticescu. Ună volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 cole. 
Prețulă 60 cr

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologică de D. O. Olinesdu. Prețulă 
20 cr.

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privităre la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesci in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. 11. și UI. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăie trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii. Cartea I. II. III. 
IV. cuprinijendă materii forte interesante și amusante.

I Prețuia la t6le patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.
Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii 

forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.
Colecte de Recepte din economia, industria, 

merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scălele popor, de T. Roșii».
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoreticii și practică pentru inveță- 
meutulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (pre-

V.

I

co
co-

Ed.

opă întocmită după lipsele scăleloră năstre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Direcloriloră și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. (ir. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române uentru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesore 
la gimnasiulă din Nâsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inallulă Ministere de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrali, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru invățălorl și preparantjl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesore preparandială. 
Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 cr. le
gată în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 90 cr. 
t fl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescii. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșată 1*  cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru
mose. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fi.: 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
mai multe iedne frumose Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețulă unui 
esemplară legată e 15 cr.
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Tipografia ALEXI, Brașovu.


