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Brașovti, 31 Augustu 1887.
Mart* ferbere este ărâși între popArele din 

Austria.
S’a convinsă lumea de acolo, că nu merge 

nici eu măsurile de jumătate ale cabinetului 
Taaffe. A susțină că vreai s6 'rapaci pe toți și 
în faptă a nu împăca pe nimeni cum se cade, 
pdte fi o politică tradițională austriacă, p6te fi 
chiar o politică de precauțiune pănă la unu 
punctă dreeare, dâr era claru că cu. acăstă me
todă nici chiar contele Taaffe, care se bucură 
în așa măsură mare de încrederea monarchulm, 
nu putea să ajungă departe.

Pdte că odinidră, când încă consciința na
țională a diferiteloru popdre nu era așa desvol- 
tată ca astădl, ar fi avută mai mulți sorți de 
isbendă o asemenea politică de balanțare în drăpta 
și în stânga. Astătji însă popdrele nu se mai 
potu mulțămi cu măsuri paliative, ci pretindă 
deplina și necondiționata egală îndreptățire poli- 
tică-națională.

In asemeni împrejurări se ’nțelege de sine, 
că măsurile guvernului austriacă luate — cum 
de esemplu a făcută ministruhl de instrucțiune 
Gautsch — cu scopă de a pline bețe ’n rdtele 
desvoltării naționale cehice, au trebuită să pro
ducă cea mai adencă nemulțumire și ferbere, și 
să dea naștere unui curentă puternică oposițio- 
nală in sînulu națiunei cehice.

Acestă curentă oposițională s’a manifestată 
în două direcțiuni: mai ânteiu în contra guver
nului din causa ordonanțeloră lui Gautsch, prin 
întocmirea de meetinguri în diferite orașe ale 
Moraviei și ale Boemiei; ală doilea în contra 
partidei lui Rieger, care a susținută pănă acum 
pe guvernă în speranță că acesta își va împlini 
promisiunile date.

Cu alte cuvinte, vederile partidei estreme a 
Cehiloră tineri au începută să se populariseze între 
toți Cehii și să prindă totă mai multă și mai 
adenci rădăcini idea de a se emancipa de acestă 
guvernă, care nu satisface postulatele națiunei 
cehice.

Se înțelege că la manifestările contra gu
vernului a luată parte și partida lui Rieger, și 
în tdte cestiunile privitdre la solidaritatea Sla 
viloră a emulată cu cei din partida lui Gregr, 
crecjendu că astfelă va pute paralisa mai ușoră 
influința partidei Cehiloră tineri, pe care o nu
meau ironică „partida celoră patru11 (deputațl).

S’a întâmplată însă în săptămâna trecută, 
ca la alegerea suplimentară din cerculă vechei 
Prage (P.Altstadt) pentru parlamentul^ din Viena. 
să fiă alesă ună candidată ală Cehiloră tineri, 
cu mare maioritate de voturi, cu tdte că acestă 
cercă a fostă pănă acum întot.deuua unulă din 
cele mai de frunte ale partidei Cehiloră bătrâni.

Cehii tineri, cari mai nainte de asta abia 
puteau dobândi ceva peste o sută de voturi 
în acestă cercă electorală, au primită acuma 
peste optă sute în favdrea candidatului loră ; do
vadă că ideile radicale și avansate ale partidei 
acesteia au începută să câștige tăremă între Cehi.

Organele lui Rieger se provdcă la acâstă 
disposițiă schimbată a celui mai conservativă cercă 
electorală boemă, spre a admonia pe guvernă 
prevestindu-i că, dâcă va continua politica de 
pănă acum, se va pomeni într’o bună diminâță 
cu ciudate surprinderi din Boemia, precum și că 
are să se aștepte la o crisă în relațiunile sale 
cu poporulă boemă, ale cărei consecințe seridse 
nu se potu a<jl prevedă.

E întrebare, decâ acestă memento la adresa 
celoră ce voră să ’mpace naționalitățile va avă 
efectulă dorită. Deocamdată trebue să consta- 
tâmu, că în partea de dincolo a monarchiei si- 
tuațiunea interidră devine totă mai încurcată și 
mai seridsă.

De o parte Nemții din Boemia, cari facă 

resistență pasivă față cu dieta din Fraga și opo- 
sițiune guvernului, de altă parte mișcare oposi
țională chiar în sînulă partidei guvernului și 
mare amărăciune mai alesă între Cehi.

Bine <Ji?e „Politik" din Praga, că ori câte 
succese a avută pănă acum cabinetulu * Taaffe, 
adl ârășl t6te suntă amenințate și dovedită este, 
că în Austria nu voră mai putd esperimenta ne- 
pedepsițl totă felulă de geniurl fenomenale. In 
adevără e timpulu, ca să înceteze odată esperi- 
mentările și să încâpă lucrarea seridsă pentru 
efectuirea deplinei egale îndreptățiri a popdreloră.

România și Italia.
Sub acestă titlu cetimu următdrele în 

„l’Italia11
1). ministru 1), Sturdza a răspunsă în acești ter

meni ia telegrama adresată de d. Coppino guvernului 
din România cu ocasiunea inaugurărei monumentului ri
dicată lui Ovidiu:
E. S. d lui Coppino, ministru al M. S. Regelui Italiei 

Roma.
„Hine-voiți a primi cele mai vii mul(ămirl pentru 

căldurosa telegrama a E. V., cu ocasiunea solemnităței 
inaugurărei la 'fonii a siatuei marelui cetățeană din Sul- 
mona.“

.Mintea nostră s’a transportată cu ună mare avent 
la originele comune ale marei națiuni italiane și ale Ro- 
mâniloră. Și descendență coloniei lui 'fraian au fostă 
animați in acestă ocasiune de sentimentele celei mai a- 
dencî simpatii pentru marea loră suroră Italia.«

Ministru alil Regelui României,
I). Sturdza.

Gestiunea naționalitâțilorti în Austria.
Prolesorulă de universitate Dr. Iuliu Lanczy a pu- 

bl cată in „Nemzet» cuprinsulă esențială ală unei con
vorbiri ce a avut’o de curăndă cu Adolf Fischhof asu
pra cesliunei naționalitățiloră din Austria.

Bălrânulă publ cislă și politică austriacă, care de 
mai multă timpă nu mai ia parte directă la luptele po
litice, apără in acea convorbire părerea, că cestiunea 
naționalitățiloră in Austria in cele din urmă totă va fi 
resolvală în modă mulțăinitoră după principiulă egalei 
îndreptățiri. Lupta de acum intre Germani și Slavi in 
Austria nu se baseză pe divergința de păreri asupra 
dreptului publică și nu atinge principiulă federalistică. 
Constituirea unei diete generale cehice nu se pdte cu
geta, ordinațiunea lui Prazak in privința limbei merge, ce 
e dreptă, pre departe, cu fote astea ea concordă cu o 
asemenea ordinațiune, ce a dat’o Schmerling in 1863 în 
favorea limbei germane în Ardeală. Din causa poliglotis- 
mului în justițiă Austria nu se va desmembra, trebue 
să se permită tuturora folosirea limbei materne și să se 
instaleze ună numără suficientă de traducători. In pan- 
slavismă nu ciede Fischhof, Slavii deja nu voră forma o 
unilate strinsă din causa deosebirei de religiune.

In cele din urmă veni vorba și despre cunoscuta 
pășire a lui Ludovică Mocsary și părerea lui Fischhof 
fu, că Maghiarii sunt totdeuna sensibili pănă la esagera- 
țiune, îndată ce încercă cineva a tracta seriosă cestiu
nea naționalitățiloră.

Acăsla «sensibilitate* insă nu va pută împedeca 
și aci resolvarea cesliunei naționalitățiloră — voră vrea 
ori nu voră vrea Ungurii — totă după principiulă ega
lei îndreptățiri.

SOIRILE PILEI.
Sub titlulă „Valahii petiționăză* publică 

• Kolozsvâr« dela 10 Septemvre următorele șiruri, ce le 
primesce din Deva: «Românii vrău să se folosăscă de 
ocasia visifei Regelui pentru ca in Deva să-i presinte Ma
iestății Sale o hârtia în care să-și arate plângerile loră. 
Hârtia, scrisă in limba nemțăscă, o pârtă conducători 
români dela unulă la altulă, adunândă subscrieri pentru 
ea. Ca conducători ai demonstrației se <hce că ar fi 
Lazară Pelco și I6nă Simu, După cum se aude, in hâr
tia se ridică plângere contra Bcurtărei Romftnimei în 

drepturile ei naționale și conducătorii poporului ceră vin- 
decarei In causa acăsta, de altmintrea insă ei respingă 
dela sine responsabilitatea.“ „Kolozsvâr** publică seina 
acăsta numai cu reservă, și fiindă el o astfelă de pfao- 
gere nu o află a fi motivată, nu mai vrâ să tacă nid- o 
observațiune.— Mare frică au «patrioții», că voră ajunge 
la urechile Maiestății Sale actele de violință ale Unguri- 
loră dela putere !

—x—
Maiestatea Sa Impărătăsa-Regina-Principeaa are 

de gândă să ’șl construăscă în Mehadia ună castelă 
de vâră.

—x—
«Luminătorul^ < desminte scirea dată de foile 

ungurescl, că va trece în proprietatea d-lui Dr. Diacono- 
vicl la Reșița. „Luminătorulă* va esista, grațiă genero- 
sîlății abonențiloră săi și a bărbațiloră noștri naționali 
ce-lă sprijinescă, totă în Timișdra, ca pănă acum ba speră 
că câtă mai curăndă va pută apără regulată: de două 
ori în săptămână, ca pănă la începutulă pătrariului actuală.

—x—
Trupele concentrate în Sibiiu au plecată 

erl și a<|i la marile manevre dintre Deva și Orăștia. După 
manevre, la 26 Septemvre n., regimentulă 82 de ihfânt. 
plecă din Sibiiu In garnisăna Triestă, ăr la 28 SeptămVre 
n. regimentulă 31 de inf. sosesce din Viena In garni- 
sona Sibiiu.

—x—
Vineri a fostă în Sibiiu la 4 6re după am^Z 

căldură de 54° C. său 45° R. la s6re.
—x—

I se scrie din Predeală „Epocei1* din BucnrescI: 
„In nOptea de Luni spre Marți (săptămâna trecută) do
robanții înșirați pe fruntaria între Predeală și RâșnoVă 
au prinsă 25 de Unguri, cari voiau să trăcă in România 
prin locuri ascunse. Aduși la Predeală. acești 25 de in
divizi au declarată, că veneau pentru a căuta de lucru 
la noi, și dăcă au încercată să intre prin loctrrl dosnice, 
causa este că n’aveau pașaporturi, deâreCe autoritățile 
ungare de o săptămână încăcl nu mai liberăZă nici ună 
pașaportă. întrebați de corespondentul nostru, pentru 
ce nu se mai liberăză pașaporturi, ei au răspunsă că nu 
sciu, dăr că se Z'ce, că în curăndă toți voră fi chemați 
la Oste (?).

—x—
(fiarele din Bucurescî spună, că guvernulă aus- 

tro-ungară chiamă la manevre pe toți reser- 
viștii ungari aflațl in România. Totodată a 6r- 
ganisată ună serviciu de pază strașnică la graniță, apre 
a impedica dosirea reserviștiloră unguri In România.

—x—
Din Heidelberg se anunță că institutulă de 

dreptă internaționala, care a ținută săptămâna 
trecută acolo congresulă său anuală, a numită mem
bru asociată pentru România pe d. I6nă Calenderu

—x—
„Luminătorului* i se raportăză, cumcă Invățătorală' 

gr. or. rom. din Munar, Voltezară Vasilievicl, a răposată 
călră finea anului, ără soția lui a răposată de 3—4 săp
tămâni, și după ambii au rămasă șeple prunci mi- 
noreni, intre cari 2 gemeni în etate de 7 1 uhi, 
va să Zică încă neînțărcațî. Acești 7 orfani n’au abso
lută nici o avere, nici acoperemăntă, nici nutrimentă. 
învățătorii noștri bănățeni auZindă de acăsta cu ocasi
unea conferinței au deschisă numai decâtă o colectă carea, 
purtată de d-lă Traiană Lungu, a întrunită o sumuliță 
de 21 fi. 60 cr. pe care sumă a trirais’o d-lui inspectoră 
scol. I. Munteanu la Barâtzhâz (lângă Vinga, fa Bănată) 
spre a alina în câtva durerile sermaniloră orfani. Iht- 
mile nobile și generOse binevoăscă a continua cu tnittfe- 
tenii pe săma acestoră nefericiți, adresândă cbntribdkile 
ori numitei foi, ori d’adreptulă numitului d-nă inspectară.

—x—
Pentru serviciile aduse maghiarismului minislrulă 

Trefort a mai „pricopsită1* pe preoții gr. or. George 
Guga din Valea-iepi, lonă Avramă din Poiana 
Todoră Perchaiță din Dubricelb și Metodă Popo- 
vicî din Boșorodă cu câte 50 f). — Voră fi ținuți 
minte!

—x—
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Associațiunea generală a studenților^ 
universitari români, secțiunea Bucure-cî, face cu
noscută prin comisia organisatâre, că înscrierile peniri' 
congresulă din Craiova ce se va ține anulă acesta in di- 
lele de 6. 7 și 8 Septemvre s’au inceputu la 29 Augusto 
și se facă până la 3 Septemvre inclusivă la d-lă Mariu 
Dumitrescu, casierulă acestei secțiuni, strada Rahovei Nr. 
60. la orele 5—7 săra.

Visita Maiestății Salo în Clușiu.
Cu privire la audiențele ce se voru acorda 

de Maiestatea Sa cu oeasiunea șederei Sale în 
Clușiu, d-lt’i primarii alu acestui orașu ne rdgă 
să publicămu urinătdrea însciinț.are :

Onor. Redacțiuui a „Gazetei Transilvaniei». 
B caș o v ă.

Maiestatea Sa cesară și apostolică’regâseă va bine
voi-a da audiență generală, in 24 Septemvre curentă 
(Sâmbătă) la 10 ore înainte de amedi în orașulă Clușiu. 
Cu prenotarea celorO ce se voră anunța la acâstă au
diență este însărcinat0 d-lă (îeza Marzso concipientiî de 
cabinetă, care pentru efectuirea acestora prenotărl va în
cepe în 19 Septemvre st. n. a. c. lucrarea sa oficială In 
Clușiu în localitățile tribunalului ce se află în piață in 
palatulă lui Banffy, etagiulă 1, Nr. 11.

Acâsta se aduce la cunoscința publică cu acea ob
servare. că prenotările se potO face in locuia și în tim
pulă amintită la numitulă domnă concipientiî de cabi- 
netă, precum și că petițiunile maiestatice, ce mi-se vcr.i 
preda mai de timpuriu mie voră fi transpuse în timpulă 
acela la loculă cuvenită.

Clușiu, 7 Septemvre 1887. Geza Albach, 
primară.

„Revoluția*4 între Maghiari și Romani 
din Folia.

Tâte foile «patriotice» au luată notiță despre acestă 
actă sângerosă, carele se petieeu in diiele trecute în 
numita comună, der purulă adevără rin fu publicată de 
nici o foiă. Etă adevărata stare a lucrului, după cum s’a 
informată «Luminătorul» dela âmenii conlocuitori in nu
mita comună românescă.

D-lă proprietară mare din Folia, cu numele Be- 
nitzky, a adusă și culesă din tole părțile țării o suină de 
lucrători și biriși, toți maghiari, și-i întreține pe proprie- 
titea d-sale. Acești dmeni au nepăciuită și terorisată 
permanentă pe locuitorii comunei, der mai vertosă fetele 
și nevestele române au fostă adesea bătute și alungate 
de dânșii in timpă de ndpte, pentru că sub nici o con- 
dițiune nu voiră a se înprieteni cu descendent,ii «nobilei 
ginte». Acestea au provocată amărăciune in poporală ro
mână, și Românulă «ține minte», der nu li-a făcută 
nirnică. — Intr’o Duminecă, cam 20 de dile înainte de 
asta, doi dintre birișii d-lui Benitzky se băgară pe furișă 
in grădina unui plugară română și se tăi ură stăpâni 
peste prune, pe nedreptă; proprietarulă prumloră și ală 
giădinei ii vede, ii provocă să se depărteze, der flămendii 
după prune nu fugă, ci lă tocară in capă pe bietulă Ro
mână, încâtă căcju leșinată. Vecinii observândă acesta, 
alergară cu toții, prinseră pe cei doi etoi, ii legară, îi 
duseră la casa comunală de unde fuseră i liberați — se 
înțelege, in dragulă «Măriei Sile', a stăpânului lorii. 
Acești doi cutezători ajungendu intre colegii lorii, de si
gură se voră fi văietată despre rușinea pățită, și pro 
babilă, voră fi decisă să și răsbune asupra satului in- 
trcgă; din acestă motivă — căii altceva nu se pble 

presupune — in diua întâmplării, in orele de după măijă di 
când poporulă română se tifla întrunită in jocă. ătă că 
vină vr’o două-deci de eroi-biriși, înarmați cu pusei, cu 
pistele, bâte, furci etc. ele. și se îndreptă dreptă spre joc.

Românii, observândă apropierea loră, se iasă de 
joeil, lăutarii in.-ătă, stau toți in așteptare. Eroii ajungă 
începi! alaculă, dau și Jovescă fără să alegă in cine dau 
Românii se repedil asupra garduriloră, smulgă parii din 
ele și se apucă și ei de luptă. La moinentă rămase unulă 
dintre eroi mortă, eră ceilalți luară fuga iii loviturile în 
spate, în fuga loră insă trăgeau fotă mereu cu puș-a și 
.-u revolvere in cei ce-i urmăreau, der fără să rânescâ, 
(ulmi când s’au făcută nevednți, ascuncjendu-se prin șan
țuri ș' buruene. Conducălorulă revolianțiloril insă înar
mată fiindil cu o pușcă domneseă cu două țevi, nu putu 
scăpa din ochii iritațiloră, ci ajunse într’o casă domnială, 
se băgă în ea, se incuiâ și cu pușca încărcată aștepta 
----------- mărtea. Românii aruncară în elă cu petrii pe 
tereștri, îlă forțară să se urce in podulă casii; ună Ro
mână după elă, der aflându-se încă pe scară fu îm
pușcată de «Aretnbașa» și :ăc|u mortă. Acestă focă de 
pușcă aprinde casa; strimtoritulă ne mai pntendo a sta 
in podulă casii, se băgă în coșă (hornă) der foculă ilă 
neliniști și aci; se băgă apoi în cuptoru ă (soba) odaie. 
Românii ilă duduiră și d’aci. Aprope 2 ore stele ’.arem- 
bașa» in casa ce ardea d’asupra lui, in urmă fu silită 
să iesă, căci și pușca ii arsese. Când a eșită afară, 
abia făcu ună pasă peste pragu, și la moinentă fu stră
bătută de trei focuri romănesci, pe urmă ucisă și ma 
celată cu parii. Cu atâta s’a finită .răsbunarea» [și din- 
tr’o parte și din tr’alta. Foile «patriotice» aducă dreptă 
motivă ală acestui faptă «ura de rassă' ; și susținemă 
că motivulil e pofta de furtă și orba cutezare a birișilor. 
Perchisițiunea (cercetarea) este in curgere; birișii toți 
se află pe picioră liberă, er dintre Români se 
află peste 30 omeni deținuți.

Comentară nu mai e de lipsă.

Scirl militare.
România. In arsenaluiă din B.ucuresci — precum 

comunică unele diare — se lucrâză cu o activitate ne
obosită; 409 de lucrători suntă ocupați în ateliere țji și 
năpte. — Se mai vorbesce, că ministrulă de răsboiu ar 
ave iuteuțiunea să presinte in sesiunea viitâre a corpn- 
riloru legiuitore ună proiectă de lege, in puterea căruia 
să se sporâscă conlingentulă arraa’ei pentru anulă viitor. 
Manevrele corpului I de armată se voră face in Oltenia, 
sub ordinele generalului Gh. Anghelescu, și se voră în
cepe la 20 Septemvie. Ordimie de concentrare se voră 
telegrafe, la 12 Septemvre dimineța, de cătră ministe- 
rulă de răsboiu, șeiulă corpului I de armată, care in a- 
ceeași di, le va telegrafa șeliloră de divisii. Aceștia le 
voru transmite imediată, totă prin telegrafu sefiloră de 
regimente. A doua di 13 Septemvre, colonelii voră tri
mite ordinele comand.mțilorii de cumpănii. cari voră în
cepe imediată pregătirile pentru concentrare. La 16, 
tote trupele va trebui se fie echipate și adunate; la 17 
se voră pune in marșă, și la 20 Septemvre va trebui să 
fie la locă <ie concentrare. Ordinile și indicația mișcă 
riloră se voră publica in „Monitorulă oficială" dela 12 
Septemvre. Trupele corpuriloră III și IV voră face ma- 
nevie lăng i Focșani, snb comanda generalului Budiș- 
leanu. In cursulă manevreloră e vorba sâ se facă o 
experiență < u drumurile de fieră. Trupele de geniu ar 
ocupa o di, doue o parte a unei linii și ar organisa trans
portul i unui corpă de trupe.

Serbia. Ministrulă de răsboiii a convocată toți re- 

serviștii pentru manevrele care voră ave locă între 1 și 
10 Septemvre. Ca să se potă convinge de eficacitatea 
nouăi organisațiuni militare se va proceda la o mobili- 
sare parțială a armatei și pentru a înlesni aprovisionarea 
trupeloră, ministrulă de finanțe împreună cu minislrulă 
de răsboiu au luată decisiunea de a renunța la resturile 
de imposită datorite de populațiunea rurală cu condițiune, 
ca Jea să dea îndestulare comandantului intendenței 
militare.

Rusia. In urma ordinului guvernului rus se elaborâză 
in pripă planuri pentru joncțiunea liniei ferate Iwango- 
rod-Dobrow dela Mieehow prin Slomniki și Trussowice la 
Igolomia sure a se lega cu linia Carol Ludovic din 
Au bria. Se vorbesce totodată de o încercare de mobi
li sare a unei părți din armata rusă.

Se anunță din Varșovia cJiarelorCi poloneze din 
Lemberg, că ministrulă dej răsboiu rusă, generalulă Van- 
nowski, a sosită in acelă orașil, însoțită de mai mulți 
ofițeri de geniu, pentru a visita fortificațiunile din acelă 
locă, precum și fortificațiunile dela Modlină și Denblin.

Francia. Mobilisarea corpului ală 17-lea de armatâ 
francesă se desfășură cu o perfectă esactilate. E admi
rai) lă de destoinică servițiulă căiloră ferate. Pe la gara 
Matabiau au trecut seu s’au oprită numai in (jiua de 21 
augustă 90 de trenuri de persâne și 60 de marfă. E 
nostimă că Omenii din unele comune mai dosnice credă 
că se trateză de ună răsboiu adevărată Cu țote acestea 
reserviștii și-au părăsită căminele cu ună adevărată 
entusiasm.

Rușii în Ardealfl.
Din Petersburgu se scrie cătră „Neue freie 

Presse
L i congresulă archeologiloră ruși întruni'ă în Jaros- 

lav, profesorală din Odessa Kotșubinski ceti ună re
ferată asupra seminției ruse in Ardeală.» Slavii cari 
trăiau odiniOră acolo — 4lse Kotșubinski — fură res
pinși de Unguri, cari după aceea făcură erăși locă Ro- 
mâniloră și Germaniloră. Ună mică inanuscriptă des
coperită la 1875 de profesorală rusă in museulă națio
nală din Pesta, manuscriptă de cântece religiOse in dia- 
lectulă locuitoriloră slavi din patru sate in Ardealulă su
dică, la făcută să admită ipotesa, că principalele parti
cularități ale idiomului acestoră sate cu semne de o 
veche etate se recuuoscă in însemnările geografice ale 
respectivului ținută. Mai departe, profesorulă Kotșu
binski se referi la mărturia unoră călători din suta a 
16-ea, după care locuitorii din mai multe sate slave im- 
prejurulă Sibiiului (Russdorflein, Kis Czerged și Bongert- 
Rusciori, Cerghicelă ori Cergăulă mică și Bungard) apar
țineau pe la mij oculă sutei a 16-ea unei seminții înru
dite cu Valahii. Locuitorii amintiteloră sate suntă cei 
din urmă din seminția loră, care se deosebesce atătă de 
Români, câtă și de ceilalți Slavi. La urmă profesorulă 
Kotșubinski atrase atențiunea asupra imprejurărei, că 
Maghiari, mai departe Români și Germani, ca și mai 
nainte, așa și pe timpulă nascerei manuscriptului, la in- 
cepululă sutei a 19-ea, pe locuitorii numiteloră localități 
nu-i numeai! altfelă decâtă Ruși ori Ruteni.

La părerea lui Kotșibinski se alătură și Slavistulă 
I. Golovazki. Numele originară ală Ardealului (rusesee 
Djnau-Saljesje, adecă: in dosulă pădurei = Transylvania) 
e in limba slavă „Pianina" [șesă). și adi iacă vină acolo 
inainte — (jise elă— multe nume geografice slave, care 
vorbescă pentru presența de Slavi in timpulă vechiu. 
Luândă in vedere mărturii istorice, Irebue sâ se reeunăseă 
in Ardeală și in România presența a duoră elemente

FOIIaETONU.
(49)

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. S/jarfali.

XVII.
Tabera dela Villafranca.

Podestatulă Padovei era singură in temniță. O radă 
subțire și piezișe a sorelui se silea sâ pătrundă în intu- 
necăsa locuință și isbutea să între pe fereslră, unde Ba
tista Martinengo sta de multă vreme răd mată în câte.

La ce se uita ore podestatulă cu atâta luare a- 
minte? La canalulă a cărui apă se ridica odată cu ri
dicarea apeloră și amerința să se prăvălescă prin fe 
râstra câre era aprope la nivelulă ei? Ori j-e silea cumva 
Martinengo să deosebescă animalculele și grăunțele de 
prafă cari verteja în rada de sâre ce s’afunda in a- 
dencimile chiliei?

Nu era așa. Podestatulă se gânde>. Părea că 
caută, că combină unu plană, că-i adună diferilele părți, 
pentru ca să-i asigure execuțiunea, că-i discuiă șansele 
bune ori rele, eă-i sondează adâncimile, și, după cum i 
se părea succesulă mai multă ori mai puțină probabi 0. 
lisionomia i se lumina, ori i se întuneca.

Rămase astfeliu ceasuri întregi și cine pdte spune 
ce gânduri criminale ii trecură prin capă ?

Sârele, care o clipă luminase păreții urneai ai tem 
niței, (pierise de multă vreme in dosulă palatului ducală 
fără ca podestatulă Padovei să fi făcută cea mai mică 
mișcare.

Deodată păru că găsise în sfirșită aceea ce căutase 
de așa de multă vreme. Se sculă deodată și începu să 
se invertăscă cu pași mari prin chiliă. La fiecare a 
două ori a treia întorsătură se oprea in fața ușii și as
culta s’aucjă cumva ună sgomolă de pași. Neaucjindă 
nimică bătea din picioră eu nerăbdare și începea să 
umble ărăși in ingustulă spațiu ce i era îngăduită.

— Neghiobulă cela de Nello nu mai vine. Pănă 
acum trebuia să-mi fi și adu^ă cina! (jicea elfi ori de câte 
ori se oprea îndreptulă ușii.

Se mai Învârti de câteva ori bombănindă vorbele 
acestea.

— O să-mi primâscă elă propunerile? Pdte/ Potă 
fi sigură de devotamentul lui?... ori n’o se ne putemă 
învoi? Der ce-mi pasă dâeă va fi mare la sufletă ori va 
fi mârșavă!.... numai ținta să mi-o ajungă! Ori cum s’ar 
chema mobilulă care-lă va îndemna, e bine decă instru 
mentulă e solidă și nu mi se rupe in mână.

Astfelă se gândea podestatulă Padovei când auiji 
ecoulă unoră pași pe sub bolțile temniței. Trebuia inse 
să-și ascundă emoțiunea; î.șl reluă deci iute atitudinea 
de trufașă și desprețuitore indiferență pe care încă din 
diua ânteia a închiderei lui o arăta tuturora celoră cari 
s’apropiau de elă, fie ei sentinele, temnițeri ori senatori. 
Nici nu se uită măcară înapoi când audia că se deschide 
și închide ușa.

Temnițerulă în-hise ușa și rămase în locă uilân 
du se la podestatulă care ședea la ferâstră, cu spatele 
spre ușe.

Văijendă că nobilulă Martinengo nu părea să do 
reșcă să intre în vorbă, scose din coșulă, pe care-lă a-1 

dusese, o față de masă pe care o și întinse. Pe urmă 
puse facâmulă și puse și mâncările pe farfurii de argintă.

Argintăria acăsta și pânzele de o albețe uimitâre 
și fârte fine dovedeau că Senatulă dorea ca unulă din
tre ai săi, chiar prisonieră fiindă, chiar acusată de crim- 
grozave, să fie bine tratată.

După ce fuse totulă gata, temnițerulă s’-propiă cu 
sfială de podestatulă Padovei și i (jise:

— Monsignore, masa este gata.
Martinengo se intorse cu o lene calculată și fără 

să (jică mei o vorbă se puse la masă și începă să 
mănânce.

Temnițerulă sta in piciâre, băgândă de sămă să 
previe ună ordină pe care-lă pândea să-lă primjă și slu- 
jindă pe prisonierulă său cu celă mai adâncă respectă.

Martinengo mânca. Se sculă dela masă fără să fi 
disă nici o vorbă măcară.

Temnițerulă oftă când vățju că podestatulă se scolă 
fără să-lă fi băgată în sămă. In sfârșită temnițerulă în- 
drăsni să <Jică :

— Ah, stăpâne, ce belea pe mine! Eu, care am 
fostă o slugă credinciosă a casei văslre, să ajungă tem- 
niprulă vostru!

Podestatulă se uită la densulă și-i răspunse dis
trată :

— Ai dreptate, Nello, îmi aducă aminte că te-am 
văduță, suntă mulți ani d’atuncl, printre slugile palatulai 
Martinengo Nu te detese tata ca să îngrijești numai 
de mine?

— Da, stăpâne! — răspunse omulă încântată că 
fusese cunoscută. Eram luntrașulă vostru, Esceleoță, ș
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slave, a celui bulgaro și a celui rus), dintre care ele- 
mentul) bulgari) predomina in Valtih'n, cela rusO in Mol
dova. Acte vechi de acolo sunt) scrise in limba slavă, 
și bas:<țl pe ele poți deda e, că arolo erau Buși in mi
noritate. formând) numai o coloniă. De aci se con hide 
că .și in Ardeal) trăiau Slavi eu element) bulgaro in pre
ponderență.

Nușfaleu. 7 Septemvre 1887. 

Domnule Redactor)!
Contezi) multă pe iubirea de adevăr) și imparția

litatea I) Vostre. Drepți) aceea vă rog) a publica urină- 
lOrele ordini: Ni se pare cum că după tină articlu pu
blicată in foia „Szolnok-Doboka" despre .reuniunea filială 
a nolariloră d>n raionulă Betlănului, D-Vdstră ați făcută 
o notiță publicată intre scirile c|Bei In „Gazeta Tran
silvaniei' Nr. 161, prin care i se atribueseă stimatului 
domnă jude procesuală Adolfă Francisco Floth din Bet- 
lenă intențiunl d-sale cu totului străine. Decă aceia 
este sensulă ardeiului publicată in „Sz. Dob.* care se 
vede din acea notiță, atunci totă lucrul) este falsă. Noi 
cundseemă pe d-l) Floth ca pe ună oină iubitori) de 
dreptate.

Starea adevărată a lucrului este acesta: „Reuniunea 
centrală a nolariloră din Ungaria redacteză în Budapesta 
unde ișl are reședința, loia: .Kozsegi Kozlony». Reuniunea 
filială a notarilor) din raionulă Betlănului a alesă ună 
comitet), ală cărui președinte este d-l) Flâth, cu însărci
narea de-a relaționa acelei foi din când in când lucruri 
strict ținătore de sfera de activitate a notarilor). Atâta 
toi), mai multă nimică. Cu stimă, lână Boteanu, 

preot).

Dare de seină,*) 
despre, petrecerea arangeată de junimea română din Țera 

Oltului în ijiua de 31 Iulie a. c

Tinerime» română din Țera Oltului, având) in ve 
dere pe deoparte vieța socială ore-și cum isolată a Ro 
manilor), insă și mai multă lipsa de cunoscitiță între în
săși tinerimea dela stolele mai inalleși dela scotele medii 
s’a decisă să araugeze ună loucertă împreunată cu joc) 
în săra de 31 Iulie a. c., ală cărui eventuală venită cu
rată lu destinată pentru noua înființată reuniune „Pro- 
gresulă“ din Făgăraș).

Speranțele puse intru buna răușilă a petrecerei nu 
ne au înșelată, căci atât) inteligința română totală, câ ă 
și o parte frumOsă din inteligința streină ne-a onorată 
cu presența dând) astfel) spațiosei sale dela hotelul) 
»Lauritsch« aspectul) unei sărbători naționale.

Venitul) petrecerei a fostă de 117 II. 50 cr., din 
cari apoi sublrăgându-se spesele de 97 II. 50 cr. a ră
masă ună venită curată de 20 II., care sumă conformă 
deeisiunei junimei s’a și inmânuată reuniunei „Pro 
greșul).«

Nu ni a fostă mică și Învingerea morală, care în
vingere avem) a o atribui in cea mu mare parte pre 
senței neașteptate a Domnilor) lacobă și Traiană Mure 
șianu, cari prin conlucrarea Dumnialori) intru buna reu
șită a Concertului, nu numai ne-au făcută la toți o setă 
plăcută, ci ne-au înmulțită și cu o souvenire dulce, care 
sonvenire va rămânea neștărsâ in inimile acelora, cari 
au avută rara fericire de a asculta pe d-nii Mureșianu.

Cred) — a nu ofensa modestia D-lor) Mureșianu 
— atunci când pe acest) cale și iu numele tinerimei

♦) întârziată publicarea ei din enusa îmbuk|elei 
materiei. — Red.

române le inulțăinesc) pentru bunăvoința, zelul) și ab- 
negațiunea ce șl-.iu luai) conlucrând) la buni reușită a 
concertului, totodată esprimăndu-mi și dorința să dea 
D-Zeu ea să se afh imiți R iminl, cari asemenea D-lor) 
Mureșianu să nu pregete nimici, răsărind) acolo unde 
e lipsa mai iminentă, conlucrând) pentru binele, progre
sarea și înaintară) neamului nostru.

Făgăraș), in luna lui Augustă.
In numele tinerimei: 

Șierbanu, preș.

Societatea pentru fondu de teatru românii va țină 
adunarea sa generală de estimp) în orașul) Oravița, la 
25 .și 26 Septemvre st. n. cu următOrea programă:

I. piua primă 25 Septemvre st. n. 1) Pre
ședintele va deschide adunarea generală la 10 Ore îna
inte de ameZi- 2) Se aleg) doi notari pentru ședințele 
adunării. 3. Secretarul) societății va ceti raportul) co
mitetului societății asupra lucrării sale începută dela adu
narea d'n urmă. 4) Se akge o (Omisiune de 5 mem
brii pentru propuneri și raportul) comitetului i se predă 
spre examinare. 5. Cassarul) societății va ceti raportul) 
despre starea cassei, cu sporul) dela ultima adunare în- 
coce și peste tot) despre averea ei. 6. Se va alege o 
comisiune de 5 membri pentru esaminarea raportului 
eassarului. 7) Se va alege o comisiune de 5 membriij 
care in interesul) §-lui 4 din statutele societății vor) 
câștiga membri fundatori, ordinari și ajutători pentru so
cietate. 8) Se vor) ceti discursuri corăspunZătOre sco
pului societății seu de altă materiă literară, ce sunt) de 
a se insinua vice-președintelui (osif) Vulcan) înainte de 
adunare. 9) Președintele închide ședința.

II. piua a doua, 26 Septemvre st. n 1) 
Președintele deschide ședința și protocolul) ședinței de 
erl se va ceti și autentica. 2) Raportul) comisiunii pen
tru câștigarea membrilor) noi. 3) Raportul) comisiunii 
asupra socoteleloru casarului. 4) Raportul) comisiunii 
asupra raportului comitetului societății și insinuarea al
tor) propuneri in interesul) fondului. 5) Se va decide 
locul) și i(iua adunării generale pentru anulă 18 <8. 6) 
Se va alege o comisiune de trei membri pentru auten- 
ticarea protocolului din ședința a doua. 7) Președintele 
va deschide adunarea.

Din ședința comitetului societății ținută In Buda
pesta in 1 luliu 1887.

Dr. M. Marienescu m. p. Iosifîi Hossu m. p. 
secretar). președinte

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

LONDRA, 10 Septemvre. — Alalt.aerl ca
binetul) englesu a comunicat) răspunsul) refu 
sător) al) lui Bismarck la cererea turcăscă pri- 
vitbrc la mijlocire în causa bulgară. Cabinetul) 
englesu a primit) comunicarea cu satisfacția.

SOFIA, 10 Septemvre. — Cercurile diplo
matice speră, că alegerile vor) trece fără turbu- 
rare din afară- Guvernul) e hotărîtu a nu in- 
fluința asupra agitațiunilor) electorale. Condu
cerea biuroului central) electoral) o ia asupră’șl 
Stoianov. Caraveliștii și Zancoviștii intenționez) 
a se fusiona. — Prințul) de Coburg are inten- 
țiunea se nu întreprindă călători) nici în străină
tate nici prin Bulgaria. — Dela ridicarea stării 
de asediu domnesce pretutindenea linisce. Soirea 
lățită în foile din streinătate despre întinse ares
tări e neadevărată și tendențibsă.

CRACOVIA, 10 Septemvre. — Guvernută 
rusescă cumpără cantități mari de cereale pentru 
scopuri militare.

BERLINtJ, 10 Septemvre. — „Nordd. Allg. 
Z'ir.“ declară că întrevederea dela St.ettin tot) 
se va face.

LONDRA, 10 Septemvre. — In Michel- 
stown (Irlanda) a fost) o încăerare între popo- 
rațiune și între polițiă. Acesta din urmă a îm
pușcat) asupra poporului. Sunt) mai mulțl morțl 
și răniți.

T0KETEREBES, 12 Septemvre. — Monar- 
chult’i a fost primit) aici în mod) strălucit). La 
gară a fost) salutată Maiestatea Sa din partea 
fișpanului Molnar. Monarcliul) răspunse: „Aia 
venit) cu bucuriă aici. Cu t6te că voiu petrece 
aici numai scurt) timpu, aducerea mea aminte 
va fi durabilă.“ Dela gară pănă la castel) for
mau spaliru 20,000 de 6menl. înaintea corte
giului mergea un) banderiu de 600 călăreți.

La 12 Are fură primite în audiență depu- 
tațiunile. Regele răspunse preoțimei romano- 
catolice: „Să îndemnați și în viitor) pe cre
dincioșii voștri să-și împlinăscă în mod conscien- 
țiosu datoriile sfinte pentru biserică, și patriă.“ 
Cătră clerul) greco-catolic) a 4'8,i Maiestatea sa: 
Primesc) cu bucuriă omagiele vdstre ce dove
desc) sentimentul) de fidelitate. Nu mă îndo
iesc) că preoțimea greco-catolică pătrunsă fiind) 
de chiămarea ei sântă patriotică va conduce po- 
porațiunea încredințată îngrijirei sale și în viitor 
pe cărarea fidelității cătră tron), patriă, precum 
și pe cărarea moralității religi6se.“ Cătră depu- 
tațiunile comitatului a 4'sd Maiestatea Sa: Acti
vitatea d-v6stră desvoltată cu scop) de a înainta 
binele poporațiunei representate de d-vdstră o a- 
companiază cele mai bune ale Mele doriri, sper, 
că organele municipale și membrii comisiunei 
municipale vor) conlucra întotdăuna cu deplin) 
zel) și devotament) la ajungerea nobilului scop“.

La 6 6re săra mare prân(J) al) curții. La 
al) 5-lea felu Maiestatea Sa a ridicat) ună to
ast) pentru Țarul) Rusiei din incidentul) cailei 
sale onomastice.

CONSTANTINOPOLtJ, 12 Septemvre. — 
Germania pretinde în răspunsul) ei ca Pdrta în
săși să comunice marilor) puteri propunerea Ru
siei. Se crede, că P6rta voiesce ca Rusia |să co
munice puterilor) proiectul) său în privința 
Bulgariei.

SOFIA, 12 Septemvre. — Șeful) Zancoviș- 
tiloru a primit) pentru campania electorală în
semnate sume de bani din Rusia.

Rectificare. — Licitaținnea pentru esarendarea 
bunului (lela Betlilen-Szent-Miklos, care e proprietatea 
Escelenței Sale Părintelui MetropolitO dela BlașO, se va 
ține, după cum nl-se comunică din nou, în 29 Septemvre, 
er nu in 23 Septemvre, precum se dispusese !n publi- 
cațiunilj de pe pagina a 4-a din nrii 189 și 190 ai 
„Gazetei.“

ș-jp- Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
nieiil ă 5 cr. se potîi cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
1. Ciur cu.

Editor): lacobă Mureșianu. 
Redactor) responsabil): Dr. Aurel Mureșianu.

de multe ori mi s’a întâmplat), pe când erai mititel), 
să te du() in brațe pănă la gondola mea ca se te plimb) 
pe lagună, când era sera frumOcă, cum este mai tot- 
dauna in Veneția.

— Seara este tot) așa de frumOsă astă sără după 
cum ar fi putut) să fia și altădată și cu tOle acestea tu 
nu mai îngădui aZi se mă plimb ca atunci... nu-i ade
vărat) Nello? Zlse Martinengo arătând) cele din urmă 
rade ale Zilei cari filtrau printre drugii temniței.

— Oh, stăpâne! decă ar atârna numai de mine, 
aș) da bucuros) jumătate din cțiiele pe cari am) să le 
mai trăiesc) — și sigur) că nu mai am) multe, fiind) 
că sunt) bătrân) — pentru ca să te mulțumesc) și să 
scap) pe Excelența VOstră din temnița asta licălosă 1 
dise bătrânul) cu căldură.

— Nu-i nevoiă să cheltuesel așa de multă bună
voință, moș) Nello! Zlse podestatul) fără să se uite mă
car) la temnicer).

— Ce fel), stăpâne, ași putea să-ți fiu bun) la 
ceva? Zlse bătrânul) apropiindu se iute.

— Da! așa m’am gândit) ,. Eu nu ’ți cer — pri- 
cepe-mă bine — să mă lași să scap) pentru totdâuna, 
doresc numai să m’ajuți să mă duc) să răsuflu câte-va 
ceasuri aerul) d’afarâ! — Zlse Martinengo.

— Vai! stăpâne!... cum ași putea? întreba temni
cerul descurajat).

— Vom vorbi mai pe urmă. D’ocamdată du-te și 
ridică plapoma și salteaua.... Așa... Ce-ai găsit) acolo?

— Un) sac) .. stăpâne... Oh, cum e de greu! 
Este aur!... nu-i așa stăpâne? întrebă temnicerul) cu o 
voce care începuse să se schimbe.

— Da, este aur), și jumătate din cât aur este in 
punga aceea este al) tău dâeă’mi dai voiă să lipsesc) 
d’aci doăspreZece seu cinci spre Zece ceasuri... și după 
trecerea lor) iți făgăduesc) să mă întorc) er aici! răs
punse podestatul).

— Dâr cum să eșl, stăpâne, și mai cu 
să te întorci? întreba Nello.

— Tu trebue să-mi găsescl mijlOcele.
Omul se gândi o clipă. I se părea că-i 

capul).

sâmă cum

clocotesc-e

— Dâr decă te vom) lăsa să eșl cine îmi garan
tează că ai să te mai întorci? Z|se moșul) în cele din urmă

— Nu țl-am dat) cuvântul) meu? întrebă podes
tatul) cu mândriă.

Bătrânul) insă întrebă âr:
— Și decă cumva, fără voia d-tale, vre-o piedică 

materială le-ar sili să nu te poți ține de vorbă?
— In cașul) acesta cele Zece m'i de galbeni ar) 

rămână averea ta, Nello. Ți se pare cumva că este prâ 
puțin)? respunse Martinengo.

Temnicerul) părea sdrobit). Cu tăie acestea lot) 
mai atârna. Podestatul) deslegase sacul). AurulO avea 
niște cântece metalice și strălucea așa că fertnecă pe 
nenorocitul) Nello.

— Ai dreptate, Escelență; una biet) nenorocit) ca 
mine păle să’șl pue pielea în primejdia, pentru o astfel) 
de sumă! îngână el).

— Ei bine?... întrebă podestatul).
— Ei bine, Escelență, — răspunse bătrânul) Nello 

— nu sciu, Z^u, dăcă vom) putea să isbutim) în încer

carea acâsta, însă tot) am să încercO. Mă pun) In pri
mejdia mare, o sciu, însă sunt hotărit) ca să te slujesc) 1

— Așa îmi place!... Și ai găsit) mijlocul)?,.. Zlse 
podestatul).

— De când iml vorbescl, Escelență, m’am gândit) 
și mi se pare c’am și găsit)

— Spune ’ml...
— Escelență, am un) copil) pe care l’am putut) 

face să dobândăscă postul) de conductor) al) trăsurei 
cu zarzavaturi, adică el) aduce într’o luntre pănă in Ve
neția legumele trebuinciăse personalului temniții.

— Qiua s’aduce zarzavatele? Eu n’am băgat) de 
sâmă.

— Nu, stăpâne, fiul) meu face serviciul) acesta 
numai nOptea. El) sosesce aci cam pe la trei câsurl de 
diminâță.

— Vremea este cum nu se pOte mai prielnică.
— Așa este, stăpâne. TOtă lumea d)rme atunci In 

temniță și numai ămenii de gardă sunt) deștepțl... și 
fiindcă ei sciu cine este fiul) meu, nici nu-l) iau în sâmă.

— Atunci... ai putea ușor) să aduci pe fiul) tău 
pănă aci.

— Fără îndoială, stăpâne. D-ta o să te îmbraci 
cu hainele lui și vei eși din temniță, pe când Paolo, îm
brăcat) cu hainele d-tale, îți va țină locul) în chilia asta

— Ești om) deștept), Nello.
— Aș) vrâ să te slujesc), stăpâne. Dăr pentru 

ca planul) nostru să nu se încurce, ar trebui ca d-ta să 
poți conduce trăsura pănă la deslinațiă.

__________ (Va urma.}



Nr. 191. GAZETzV TRANSILVANIEI. 1887.

GuasuJd la burat ds \7Uue- St urea de Biicuresei.
d n 10 Septemvre st. n. 1^7 Cola oficialii dela 28 Augusto st. v.

Rentă de aurft 5°/0 . . . 100 75 
Rentă de hârtia b°j0 . . 87.40 
împrumutul Ci căiloră ferate

ungare......................... 150.50
Amortisaroa datoriei căi-

lorâ ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98 75

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .114 25

Bonuri rurale ungare . . 104.85
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișâ ........ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croalo-slavont . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung. ...... 100.— 
împrumutul^ cu premiu

ung.................................  122 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 — 
Renta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82 70
Renta de aurii austr. . . 112 50 
Losurile din 1860 . . . 136 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 884 —
; Act. băncel de creditul ung. 286.75 
ț Act. băncel de pred iții austr.282.70 

Argintulil —. — Galbinl
împărătesc! ................. 5.91

Napoleem-d’ori .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61 50 
Londra 10 LivB: sterlinge 125 60

Gurnp.
Renta română (5%). 91’9
Renta rom. amort. (5°/0) 95‘/4

» convert. (6°/0) H)s/4
împr. oraș. Ruc. (20 fr.) 35—
Credit fonc. rural (7°/0 i 1043/,

n >> (h°/Oj 897,
« » urban . 7°/sl 1037.
• » . (f5a/o' 94—
• ’ i5° a 87—

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

< » > Națională —
Auri! contra bilete de bancă . . 14.—
Bancnote aiistriace contra aurii. . 2.01

1887.

vând.
92’/,
95’,9
90’9
36 —

1057,
9O‘;i

103’9
95—
87’.,

*•7.
2.02

CbrtuUi Dioțfc'
Jil 12 Septemvre sL n. 18>7

Bancnote roman •••■•'1 . Oui p H.66 Vena. 8.68

Argint române k . . . 8.60 • 8.65

Napoleori-d’orî . . 9 95 9 99

Lire turcescl .... . • 11.21 » 11.27

imperiali...................... . • 10.21 » 10.26

Galbeni.......................... . • 5 86 • 5.90

Scrisurile fonc. «■Albina* C>7o * 101.— > 102.-

* » .57. • w 98.— - 99.—
Ruble Rusesel .... , * 110.— * 111.7,
JscontulO . . . > 7— 10°9 pe anâ.

Nr. 3o—188 l. vConcurs u.
Pentru ocuparea alortt două posturi de învățătorii la sedla confes. 

gr. cat. română din Nepos, vicariatulu Rotlnei, prin acăsta se es -rie con- 
ciirsîî sub următdrele condițiuni :

1. La postulă primii de învățătorii se va solvi unu salaru anu
ală de 240 ti. v. a. solvind! în rate lunare anticipative din (ondulă sco
lastică confesionalu, cuartiră naturală precum și 3» lemne de focă.

2. Postulă alu doilea e împreunată cu unii salaru anualii de 
200 fl. v. a. asemenea solvind! în rate lunare anticipative totu din fon
dulu scolasticii confesionalu și 3° lemne de focii.

Doritorii de a ocupa vre-unulli din aceste posturi vorli avea a 
produce: carte de botezli, apoi a dovedi că au absolvatli preparandia, 
au testimoniu de cualificațiune și din limba maghiară, de moralitate și 
servițu, se voru preferi acei concnrențl, cari voriî documenta că au cu- 
noscință din economia casnică și cantu.

Suplicele provăcjute cu susu numitele documente au să între la 
senatulu scolastică confes. localii pănă în 24 Septemvre a. c. la 6 ore 
săra. Cele întârziate nu se voru considera.

Din ședința Senatului scolasticii confes. gr. cal.
Nepos, în 28 Augustă 1887.

V.-Președintele: Notară I Im :

Iacobfl Majoreanu, l'ilipii Loginu.
preolă cooperatorii. I—

Vinti negru 
de Hegotînu veritabilii (serbescu) 

se a fi :l <1 e v e n <1 a r e 1 a ni i n e
ILitru â 80 cr., or în butelii de câte 

07 Ltr. a 64 cr.
Aceslă vină se distinge de tole vinurile negre interne conlinendO o 

mare cantitate de Taunin și foile puțină acielă, de aceea este cu deosebire 
(orie de recomandai ti penlrn bolnavi și reconvaleseenți.

La cumpărări eu gros se reducă prețurile proporționalii.

CÂROL NEKLES.
Brașovulu-Vechiu, Nr. 45.2—3

d-loră abonați!•—■ }
Rugămli pe d-nii abonați ca la reînoirea prenuinerațiunei să 

binevoiască. a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și minierii de pa 
fășia sub care au primită (Jiarulli nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu-itu și să arate și posta ultimă. ADMINJSTH. „GAZ. rJ ItAiX'b “
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei în nuraerl de câte 1 */a—2'/2 cole 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică arliclti sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătoria ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiuni literare și scientifice, cu 
retlesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socială a RomânilorO de prelulindenea, 
preaum și a celorlalte poporațiunî din pairiă și străi
nătate ; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută iamiliei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde tuturora indi- 
vi^iloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— PrețulO de prenumerațiune pe anulă iniregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 21/,—31/, c61e ; și publică aiticlii din sfera tu- 
turoră sciințelorO teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorî și diverse oeasiuni, — 
mâi departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețuit! de abonamente pe anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibili și in bilete de bancă și in timbre postai!.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de vendare .și ur
mă tărele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă
vinarO. PrețulO 20 cr.

Idealulu pierdutu. Nuvelă 
Z Rovinară. PrețulO 15 cr.

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

Fontâna dorului. 
Simu. PrețulO 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se însore. Nuvelă de Mai ia Sehwartz 
traducere de N. F. Negruțiu. PrețulO 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui DragoșO. Nuvelă istorică națională. PrețulO 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istoric ă după Waclis- 
mann. de Ioană Tanco. PrețulO 30 cr.

originală dc Paulina
C.

Nuvelă
,idealulu pierdutu“ 
Pretulu 15 cr.

Nuvelă poporală

Codrului. Baladă

originalA. —
— <16 Pil 11-

de Georgiu

de Georgiu

(03 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună voltimă din 14-.cole.

Probitatea în copilăriă. S luță din ra educa- 
țiunei. După Eruest L»gouve, membru alo academiei, 
francese. PrețulO 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia 
Lungu. PrețulO 15 ct.

Hermann și Dorotea după \V. de Goethe, traduc- 
liune liberă de Ccnslantin Morariu. PrețulO 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu 
lipide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețuit! 30 cr,

Pelulantulu. Cmnediă în 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de loanu St. Știință PrețulO 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului din Eiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu portretulO M. S. Regina României. PrețulO 

5 cr.
Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unu voltimi! 

de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. PrețulO redusO

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popu Reteganulu. 
l’rețulă 60 ei

Tesauruiu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru Studiu archeologică de I). O. Olinesdu. PrețulO 
20 cr.

Apologia Discusiuni filo ;ofice și istorice maghiare 
privitore Ia Romani, invederile și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulii Hunl'alvy despte 
Ctonica lui Georg. Gabr. Sincai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire .și scriere 
invederilă și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și 111. PrețulO bro.ș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tole trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III. 
IV. cuprincjendo matei ii lorte interesante și amusanle 
Prețulu la tole patru 1 fl., câte una deosebitu 30 cr

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
orie interesante și amusante. PrețulO 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriaș! și 
mer< ianțl. Prețulu 50 cr.

Economia pentru scolele 
II. Prețuit! 30 cr.

îndreptară teoreticu și 
meutulu intuitivu în folosuhl

•)

co-
co-

parandiali), a invălăloriloră și a altorâ bărbați de scolă, 
de V. Gr. BoigovanO, profesore preparandialil. Pre
țuia unui esemplaro cu porlo IraucalO 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literal ura nășiră pedagogică abia allămO vre-unO 
opfl, întocmită după lipsele scOleiorO noslre în măsura 
in care esie acesla! pentru aceea îlo și recomandămO 
mai alesă Direcloriloi0 și invățăloriloru ca celorO in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. PrețnlO 15 cr.

Manualii de Gramatica limbei române .entru soa
iele poporali in 3 cursuri de Maximii Popă prolesorO 
la gimnasiulă din NăseudO. — ManualulO acesta este 
aprobată prin InaltulO MinisterO de cultă și instruc
țiune publică cu resciiptulo de dato 26 
Nr. 13193. — PrețulO 30 cr.

Nu me uita. C'.olecțiune de versuri 
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. PrețulO

Aprilie 1886

funebrali, ur- 
50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru înv6(ătoil și preparandî. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Tnfu, profesorii preparandialo. 
Prețuia 80 cr.

Cele mai <41 ine etlrți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carta bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumoșii ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 cr. 
gata in pauză 60 cr. legato mai fină 60, 80, 90 
1 fl.. in kgătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică de

le-
cr.

popor, de T. Roșiii.

practlcu pentru înveță- 
eleviloră normali (pi e-

ru
găciuni și <â fări bisericesci—fiumosă ilustrată pen
lru pruncii școlari de ambe seesele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesci. Prețuia unui esemplarO 
broșata 1* cr., — legată 22 cr., legala in pânză 26 ce. 

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe seesele.
rnose.
cr.; — 50 esemplaro costau 3 fl. : 100 fsempl. 

Visulu Prea
de D deu urmai0 
mai multe iedue 
esped itu franco e 
plare 5 (I. v. a.

Epistolia D. 
esemplaro legato e 15 cr.

Cu mai multe icone fru- 
PrefulO unui esemplaro trimisa franco e 10

5 II. 
Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de mai multe rugăciuni frumose. Cu 

rnnno.se Prețuia unui esemplaro 
10 cr.. 5‘) esemplare 3 fl., 100 esem-

N. Isusii Christosii. Prețuia unui

Tipografia ALEX1, Brașovil.
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