
1 m.iitî. idmiiisiiaiiiiu
TiKtrala:

EFAȘDVU. piața mare Nr 22.
> risori iibtiraniuro nu se pri- 
c.tSv Manus mp o nu Be re- 

trimi u!
Birourile de uutnn: 

Era;cvu, plats mare Nr. 22.
Inserate mai primescfi în Viers: 

• J¥u<u<>ksUi» <fc Vogler
Maas/, Henrich Schalek, Alon 

Sti ndl, A.Oppelik.J. Dan-
ncftrg ; în Budapesta : A- V.Gold- 

Anton Setei, HckxUiM Bernat; 
!n Frankfurt: G.L.Dtmbe: inHam- 

Qurg : J. Slant r.
Prețulu inserțiuniloru : oseriA 
samondu pe o col6nA 6 cr. 
.?i 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă si învoială.
Reclame pe pagina IÎI-a o se

nă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

Nr. 169.

LI.

Brașovti, Luni, Marii 2 (14) Augustii

„Gazeta0 iese în fle-ean ■ [». 
ociamsnie peiim Ansiro-”!igaria 
Pe unu anu 12 fl., pe șis« luui 

6 fl.. pe trei luni 3 fl.
Penirn România și slrăinătale: 

Pe unu anii 40 franci, pe «6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumerâ la tdte oii- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori. 
Abonamemulu penim Brașovt: 

Jaadministrațiunc, piațamare 
Nr. 22, etagiuln I.: pe unu anu 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusul u în 
casă: Pe unu anu 12 fl., pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 cr. v. a. s6u 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtă și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

1888.

Brașovu, 1 Augustă st. v. 1888.
La festivitățile din Kiev a 

luatu parte și urni raportoru un
gurii, corespondentul u Qiareloru 
„Nemzet" și „Pești Naplo."

încă cu multă înainte de a se 
face aniversarea introducerii creș
tinismului în Rusia, ijiarele ungu
resc! nu vorbiau decâtu de marea 
serbătore a „panslaviștiloru,“ cari 
aveau se se întrunescă la Kiev. 
Era naturala prin urmare ca me- 
moratulu raportorii unguru se se 
intereseze a cunosce mai de a- 
prope pe căpetenia acestora „pan- 
slaviști," pe faimosulu generală 
Ignatiev.

Elu se liotărî se visiteze pe Ge
nerală și merse în locuința lui. 
Aici — istorisesce elă — a fostă 
introdusă fără de nici o dificultate. 
I-a trimisă generalului „cartea lui 
de visită ungurescă" și generalulă 
Ignatiev, nu numai că nu s’a spă- 
riată, der l’a invitată îndată „se 
poftesc.ă."

Raportorulă unguru presentân- 
du-se generalului rusă și-o fi gân
dită, că deși acesta a înțelesu 
din „cartealui de visită ungurescă", 
că ce voia, e totuși greu a pre
tinde dela căpetenia panslaviștiloru 
să și converseze unguresce. De 
aceea a preferită mai bine a i se 
adresa în limba lui rusescă, pe 
care o cunoscea.

Generalulă Ignatiev surprinsă 
în modă plăcută de limbagiulă 
corectă rusescă alu raportorului 
unguru, l’a întrebată îndată unde 
a învățată așa de bine rusesce.— 
„Am învățată acestă limbă," răs
punse raportorulă, „pentru că ve- 
nereză pe scriitorii ruși și îi ce- 
tescă cu plăcere și diligentă."

„Vedeți", <flse generalulă suri- 
tjendu, „precum pote cuiva se i 
placă literatura rusescă, decă o 
cunosce odată, tocmai așă pote 
se câștige simpatiă și pentru Ruși, 
decă le face cunoscința mai de 
aprope. “

După ce mai adause genera
lulă, că Rușii nu suntă Omeni răi 
și nici pe departe așa cum îi des
criu dușmanii loră, ițise că elă 
iubesce pe Maghiari, pe cari îi 
cunosce bine dela 1849, când a 
fostă și elu cu armata rusescă în 
Ungaria.

Urmară câteva complimente la 
adresa Magliiariloră, pentru cari 
mulțumi raportorulă ungură. Apoi 
întrebă generalulă, că ore din ce 
causă Maghiarii suntă așa de în
verșunați asupra Rușiloră și se 
portă mereu cu idea de revanșă? 
Nu-i destulă că Rușii recunoscu, 
că intervenția loru la 1848 a fost 
o greșelă?

„De revanșă nu pote fi vorba" 
răspunse raportorulă, „der e natu
rală că în Ungaria nu se pote uita 
așa de ușoru tțiua dela Șiria (Vi- 
lagos;... decă Ungurii semtu an- 
tipatiă față cu Rusia, acesta este 
mai multă unu sentimentu pasivă: 
elu însemnă apărarea în contra 
panslavismului".

„De unde a’ți mai și luată cu- 
ventulu „panslavismă?" întrebă 

generalulă Ignatiev. Corespon
dentulu a fostă așa de surprinsă 
de acestă întrebare, încâtă n’a 
sciută ce se răspundă iute. „Vă 
asigură, Escelență,“ ițise elă în 
urmă, „că noi n’ainfi inventată a- 
cestă cuvântă, noi înțelegemu sub 
elă nisuințele panslavistice.“

„Cari suntă aceste nisuințe?" 
replică generalulă. „Și de ce tre- 
bue se vă apărați în contra loră ? 
Noi Rușii nu voimă să cucerimă, 
nu voimă să purtămă răsboiu pen
tru Slavi, nu voimă să lucrămă 
cu baionetele, ci cu armele cultu- 
rei; din partea nostră națiunea 
ungară pote să trăescă în pace, 
noi n’avemu lipsă de străini, sun- 
temă și așa destulă dn numeroși. 
De ce vă e frică der de noi ? ori 
doră puteți să păgubiți ceva, decă 
naționalitățile slave vor întră cu noi 
în unitate culturală și atunci când 
suntă supușii unui stată străină ?“

Raportorulă ungară nu ne mai 
spune, ce a răspunsă la aceste îu 
trebări, der presupuindă că nara
țiunea lui este adevărată, ne pn- 
temă închipui, că ’lu vorn fi cu
prinsă fiori de iubirea, ce o nu- 
tresce generalulă Ignatiew pentru 
Unguri, când își va ii înfățișată 
legătura de unitate culturală a 
Slovaciloră, Croațiloru, Serbiloră 
și Ruteniloră cu Rușii.

Amabilitatea cu care s’a pur
tată generalulă Ignatiew față cu 
raportorulă ungură este ușoră de 
esplicată, căci așa cerea buna cu
viință cătră ospele din monarchia 
vecină. Mai sinceră și mai lămu
rită a vorbită însă generalulă în 
discursulă, ce l’a ținută la ban- 
chetulă oficială în Kiev la 27 Iu
lie trecută.

Este semnificativă, că publica
rea acestui discursă a fostă supri
mată. Foile din Kiev au adusă 
numai estrase dintr’însulu și îm
prejurarea, că însuși organulă can
celariei russe, „Nord“ din Bruxella, 
vine și desavueză acelă discursă, 
<|icendă că nu esprimă vederile 
guvernului și constatându, că Ța 
rulă a dojenită pe Ignatiev pen. 
tru că l’a rostită, ilovedesee des
tulă de viu, că n’a fostă dictată 
de iubirea cătră Austro-Ungaria 
și ocârmuitorii ei.

După cum află „Coresp. polit." 
din Odessa generalulă Ignatiev a 
constatată în discursulă din vorbă, 
că consciința națională a popore- 
loră slave din străinătate a înce
pută se se deștepta și că cu a- 
cesta împreună cresce și consciința 
solidarității de rassă a loră cu ma
rele poporă rusescă. De aici se 
nasce nisuința de a se apropria 
de Rusia, cu a căroru interese po
litice și materiale niergă paralelă 
și acele ale poporeloră slave din 
afară. N’au făcută bine der cei 
chiemați în Rusia decă din con- 
siderațiuni, de bună vecinătate cu 
Austro-Ungaria n’au întreprinsă 
totă, ce pute promova acestă miș
care. Nici că suntă de lipsă aceste 
consiilerațiuni ce le-a avută gu- 
vernulă rusescă cu ocasia fești vi- 
tățiloru din Kiev, deorece Austro- 

Ungaria și așa nu va cuteza nici
odată, de-a provoca pe Ruși.

Așa, se ițice, a vorbită gene
ralulă Ignatiev la banchetă.

De ce s’aru teme der Ungurii de 
Ruși când Ignatiev pare a’și lua 
ca modelă chiar nisuințele loră de 
maghiarisare ?

0 întempinare Knltiiregyletnliii.
Scimă, că peste puține .ițile se 

va întruni în Brașovă adunarea 
generală a Kulturegyletului din 
Ardeal <1.

Tote reuniunile din locu au fostă 
invitate să ia parte la acestă ser
bare.

Reuniunile săsesc!, și precum 
ni se comunică, și reuniunile ro
mânesc! din Brașovă au retușată 
invitarea, neputendă consâmți cu 
nisuințele tendențiose și periculose 
kulturegyletiste.

Eată cum întâmpină ună co
respondentă brașoveană alu iția- 
rului „Sieb. d. Tugblatt^ dela 10 
Augustă viitorea adunare a Kul
turegyletului :

Brașovă, 6 Augustă.
Kulturegyletulă ungurescă va visită 

preste câteva dile orașulă nostru. Ba mai 
multă încă, își va ține aci adunarea ge
nerală din anulă acesta. Reuniunile să
sesc! din Brașovă, — și nici una din ele 
nu e politică—aurefusatăîn cea mai de
plină conformitate, fără a se fi înțelesă 
mai dinainte să ia parte la serbările 
Kulturegyletiste. Fiind provocate însă la 
acesta, au trebuită să respundă și ele 
au răspunsă bărbătesce. De n’ar fi fostă 
provocate, ar fi tăcută și tocmai acesta 
ar fi fostă regretabilă de drece ar fi 
dată locă presupunerei, că în cercurile 
nostre suntemă apleca “ a consemți și a 
conlucra tacite.

Der noi nu voimă să eonlucrămă 
cu Kulturegyletulă. Cundscemă bine 
acestă reuniune — nu numai din pro- 
gramulă ei, ci mai multă încă din fap
tele ei. Vestigia terrent! Preste totă, 
unde ea șl-a desvoltată activitatea sa a 
conturbată pacea. Să nu lăsămă pănă 
va fi prea târdiu. Cu acelă principiu 
stă și eăde reuniunea. Țera nu-i va mul- 
țămi ei esistența.

Noi însă nu voimă să contribuimă 
la subsistința acelei reuniuni cu nimică, 
nici măcară cu aceea, ca priutr’o tăcere 
fățarnică să-i aprobămă tendințele. Decă 
amă tăce, ar ave aparința, că Kultur- 
egyletulă e totuși mai bună, de cum îi 
este renumele. L’amă scote din strîmtd- 
rea unde a ajunsă și prin aceea i-am a- 
juta să se purifice înaintea opiniunei pu
blice. Așa de proști nu suntemă. Nu 
voimă să facemă pe țapulă, care a ți
nută spatele vulpii să iasă din fântâna, 
în care se aruncase cu intențiă rea.

Pentru turburătorii de pace nu sun- 
temă acasă. Brașovulă va fi ună orașă 
mortă, când va sosi aici Kulturegyletulă. 
Munții noștri, promenadele nostre, câtă 
suntă de frumose, abia voră fi de ajunsă 
Kulturegyletului. Ei vreu să vedă d- 
menl și anume nu numai Unguri. Aci 
însă nu voră ave bucuriă. Orfanii slo
vaci, cari au fostă predațl’familiiloră un- 
gurescl, ca să fiă desnaționalisațl, nu se 
puteau apăra. Noi nu suntemă orfani 
slovaci, noi ne vomă apăra.

„Brașovulă să devină orașă ungu
rescul" Nu așa stă scrisă în cartea sorții, 
nu, ci în tiradele șoviniștiloră. Noi ce 
e dreptă nu ne ținemă a ave o forță 
gigantică ; cu tote acestea sperămu, că 
acestă tiradă va rămâne fără răsunetă. 
Deși sângerămă din mii de rane, totuși 
mai avemă atâta măduvă în membrele 
nostre, ca să putemă face o gaură în toba 
aceea.

Vomă să facemă resistință pasivă, 
care să nu mai lase nici o îndoielă ce 
opiniă avemă despre Kulturegyletulă un- 
gurescă. Resistință, de care vorbimă, 
constă într’aceea, că vomă sta muți, că 
nu vomă pute fi aflațl nicăirl pentru fes
tivitățile lui, că ne vomă purta astfelă, 
ca și cum n’amă fi acasă, ca și cum 
n’amă fi pe lume. Ar trebui noi înși-ne 
să ne desprețuimă, decă amă ave o altă 
atitudine. Chiar membrii Kulturegyle
tului ară trebui să ne desprețuescă, decă 
ne-amă purta altfelă. Intre noi și ei este 
ună abisă nepenetrabilă. Acesta au să o 
afle ei în Brașovă, fără ca lucrulă să fiă 
rău înțelesă.

In aceea să se arate patriotismulă 
nostru, că nu ne prefacemă a aproba 
când suntemă indignați: Neputemălăuda 
că suntemă potriviți mai buni decâtă 
Kulturegyletiștii. Pentru noi buna înțe
legere între naționalități este de mare 
preță. Kultur-egyletulă ungurescă strică 
acestă bună înțelegere unde își pune pi- 
ciorulă. De aceea n’avemă nimică co
mună cu elă — din patriotismă. Noi 
ținemă la conclusulă dietală din 1544, 
care cfice: „De-orece avemă cu toții 
numai o patriă, acesta pretinde dela toți 
aceeași iubire, e de lipsă, ca fiă-care să 
fiă gata a-o apăra cu acelașă zelu și cu 
aceeași îngrijire".

Ne-avendă prin urmare nicl-o încli
nare pentru Kulturegyletul ungurescă, 
lucrămă în sensă patriotică. Nu ura ne 
dicteză acestă atitudine, ci iubirea de pa
triă, între ai cărei cetățeni egală îndrep
tățiți ne ținemă și noi, a căreia bună
stare ne zace nouă mai multă la inimă 
decâtă Kulturegyletiștiloră.

Să viă numai la noi; pentru ei nu 
suntemă acasă."

„Sortea movilelom dela graniță/.
Sub titlulu acesta reproducă 

mai tote fiarele unguresc! urmă- 
torele intormațiuni, ce se comu
nică din Sepsi-Sângeorgiu și pen
tru cari răspunderea o lăsămă cu 
totulu în sarcina ijiareloră un
guresc! :

„încă nici nu s’a terminată în co- 
mitatulă Ciucului limitarea granițeloră 
maghiaro-române și însemnarea loră cu 
movile, și în cerculă Giurgeului, unde 
deja s’au terminată lucrările, se și anunță 
că Moldovenii au nimicită movilele. 
Obrăsnicia veciniloră noștri români nu 
este o noutate pentru noi, căci suntemă 
obiclnuițl cu continuele vexațiuni din 
partea loră și ori de câte ori s’ar sta- 
tori granițele țării, acelea nu vor ră
mâne așa, precum s’au statorită, pănă 
atunci, pănă când — precum de repe- 
țite ori amă accentuat’o — nu se va a- 
plica din partea nostră o pază înar
mată.

De astădată nimicirea movileloru 
dela grăniță se atribue, că ar fi fostă 
săvîrșită de nisce vite din România, der 

| abia s’ar pute crede, că n’au conlu 
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erată și mâni omenesc! la acesta o- 
peră de distrugere, căci anevoe s’ar 
pute admite, că furia de-a ne vexa 
pe noi ar fi cuprinșii chiar și pe vi
tele din România, încâtă ele să nimi- 
cescă tocmai lucrările nostre, de vreme 
ce și pe teritoriulti român ară fi putută 
afla destule lemne, de care să-și scar- 
pine pelea. Casulă, după nun raporteză 
postulă de gendarml dela „Chelemen- 
Cerbuchi,“ este următorulă:

Cinci movile dela graniță, aflătore 
între stâlpii nr. 8 și 9, au fostă atacate 
de 36 vite din România, cari le-au îm
prăștiată și le-au călcată, ba ce e mai 
multă, frecâudu-se de lemnele ce erau 
aședate ca semne de-asupra movileloră, 
le-au răsturnată și prin acesta semnele 
mai cu totulă au fostă nimicite. Solgă- 
birăulă cercului Tulgheșă a încinsă vi
tele, după ce mai întâiu au fostă cerce
tate prin medică. Proprietarii din Ro
mânia ai viteloră, audindă despre acesta 
au venită să șl le scotă. Solgăbirăulă a- 
mintită 11-a ebberată vitele, der pe pro
prietari i-a pedepsită cu câte 5 fl. și i-a 
condamnată la restituirea speseloră, pre
cum și la diregerea movileloră stricate ; 
afară de acesta i-a pedepsită și oficio- 
latulu. r. u. vamală.

Acesta este primulă casă, după noua 
delimitare a granițeloră și vom ajunge 
să vedem și continuarea acestoră bune 
obiceiuri de demultă, așa că pe când 
delimitarea granițeloru se va termina 
pe întregu comitatulă, pe atunci cea mai 
mare parte a movileloră va dispăre de 
pe fața pământului, asa că nici-odată se 
nu se sfîrșescă delimitarea granițeloru.“

SOIRILE PILEI.•
In 9 Augustă st. n. s’a ținută în 

Timișora adunarea extra-ordinară în causa 
alumneului română națională la care a 
luată parte Prea Sânția Sa Domnulă 
Episcopu ală Aradului Ioană Mețianu, ca 
președinte, dr. Alexandru Mocioni, Vin- 
cențiu Babeșiu, dr. Iosifă Gallu și ună 
numărosu publică. Adunarea cu maio- 
ritate de voturi a primită și a ridicată 
la valore de condusă următorea propu
nere făcută de d-lă Babeșiu : „Alumneulu 
românii naționalii din Timișora se dechiară 
de institută confesională, ca atare trece cu 
întregă scopulu seu specială, care se sus
ține intactă, și cu tote mijlocele sale, 
la Diecesa română gr. or. a Aradului, cu 
rugarea de a-lu primi, regula și conduce 
conformă autonomiei bisericescl-scolare, 
în cadrulu statului organică. “

X* *

3 dătăturl, îmi dică că foculu era unde
va pe Bosforă, și mă afundă mai adâncă 
în plapumă. Mă lua somnulă, când
becciulă, lovindă de 3 ori cu bâta în cal-
darâmă striga: „Iangân vaaaa....r!....
Ortakioida“ (focă la Ortakioi). La a-
cestă scire saiu repede din pată și a- 
lergu la ciorapi și la cisme, der încăl-
țându-mă începu a raționa, și-mi dică că
pănă m’oiu îmbrăca ș’oiu da de vale la 
Tophana, o să treeă unăcesă; acolo oiu 
găsi n’oiu găsi caică, der di c’am găsită, 
mai îmi trebue ună cesă, ba și două pănă 
la vadulă dela Ortakioi; apoi mai pune 
vr'o treidecl de minute la delă în susă, 
pănă la casa bancherului armenă Pișmiș 
(casă la care mă interesamă, căci îmi 
țineamu acolo hârtii, într'unu dulapă la 
d-na Snadeska, o amică din copilariă 
a comitesei Edling, născută Sturdza), — 
facă 3 seu patru cesurl, timpă destulă 
ca să ardă totă mahalaoa pănă ce voiu 
ajunge eu. Mai bine să așteptă să se 
lumineze.

In (jiua, când m’am dusă să vădu 
ce se petrecuse, am găsită casa arsă

Foile oposiționaleserbescl, ca „Dnevni 
Listi“, „Srpsk Nezavisnost3 * * * * * * * 11 și „Veliko 
Srbija“. vorbindu despre emigrările Mo- 
hamcdanilortl din Bosnia, provocă pe emi
grant să remână în Bosnia și să nu-șl 
părăsescă țera loră, deorece câtă mai 

curândă se voră schimba împrejurările și 
ocupafiunca austro-maghiară ta ajunge la 
șfîrșitu.

* *
Ministrulă ungurescă de culte și ins

trucțiune publică printr'ună rescripts ală 
său dela 8 Augustă provocă pe prima
tele dela Strigoniu să dojeneseă aspru 
pe directorulă preparandiei romano-cato- 
lice din Sâmbăta mare, Regeczy Jozsef, 
despre care scimă, că cu ocasiunea esa- 
meneloră finale din anulă acesta a res
pinsă orice ingerință a inspectorului 
școlară Bartal Rezso — care a fostă 
trimisă să asiste la esamene ca coini- 
sară din partea guvernului — sub cu
vântă, că preparandia Jiindit confesională 
și nu de stată, la esamenele eleviloră din 
acestă preparandia n’au ce căuta comisarii 
guverniall. Ministrulă prin susă disulă 
rescriptă cere totodată dela Primatele 
să ordone, ca imediată să se trimită di
plomele de cualificațiune ale candidați- 
loră de învățătoră respectivului comisară 
guvernialu spre a le subscrie, er direc
torului de preparandiă să-i ordone a se 
păzi pe viitoră de a împedeca în drep 
tulă de inspecțiune pe inspectorulă reg. 
de scole în calitatea sa de comisară gu
vernialu, căci la din contră îlu va sus
penda din oficiu și îlă va trage în cer
cetare disciplinară.

* * *
In luna trecută s’au dată din comi- 

taiulu Turda-Arieșă 11 pașaporte pentru 
liberă trecere în România. S'au ivită fo
curi în 5 comune causândă pagubă de 
1576 fi., dintre cari 350 fl. au fostă asi
gurați. După cercetările făcute s’a cons
tatată, că pe teritoriulu cercului M. Lu- 
doșă, Turda, Vințulu de susă și Trăscău 
pănă acum nu s'a ivită nici urmă de fi
loxeră : acesta s’ar pute dice cu privire 
chiar la întregă comitatulă. Rărite s’au 
încassatu slabă: abia au inc-ursă 22,299 
fi. 21' . cr. dare directă și 369 fl. 33 cr. 
dare militară, în timpu ce restanțele facă 
377,900 fl. 36'/., cr. dare directă și 20,388 
fl. 59 cr. dare militară.

Ni se scrie dela Borsecă cu data de 
Sâmbătă; Aici plouă de 4 dile. Deși 
n'a plouată repede, cu tote astea băile 
și cura suntu întrerupte, și fiind-că vre
mea rea s’a începută cu luna nouă, apoi 
ploile nu voră înceta decâtă săptămâna 
viitore. Din pricina ploiloru circulația 
cu Moldova este absolută întreruptă; 
tote podurile de pe Bistrița și Bistri- 
ciora au fostă luate, plutele au fostă 
duse de ape; grămădirea pluteloră lângă 
poduri a fostă o causă a stricării podu- 
riloră. Moldovenii, cari se află în Bor- 
secu, suntu siliți, — pentru a se întorce 
în Piatra, Iași, etc. — ca, seu să aștepte 
pănă va scăde furia apeloră Bistriței și 
să potă pleca pe plute, seu se plece prin 
Brașovu—Ploescl.

Ună altă rău mare la Borsecă este, 
că nici direcția poșteloră și telegrafeloră 
române, nici direcția p. și t. ungare nu 
s’au gâudită pănă adl să înființeze biu- 
rourl de poștă ușoră șitelegrafă, care să 
lege Țâra românescă cu Transilvania di
rectă pe la Tulgeșiu ; corespondența poș
tală și telegrafică cu Piatra și prin ur
mare Moldova se face prin Ploescl.

*
★ *■

La unu dejună dată în onorea Re
gelui României din partea d-nei superidre 
a mănăstirei Ursulineloră din orașulă 
Freivaldau, care este totodată și direc- 
tora unui institută pentru domnișdre, ’i 
s’a presentată Regelui ună frumoșii bu- 
chetă de flori de cătră o elevă îmbrăcată 
în costumă națională românescă. Eleva a 
recitată totodată Maiestății Sale o fru- 
mosă poesiă de bunăvenire.

** *
La ministeriulă română de esteme 

se prepară o adresă, prin care se voră 
învita puterile străine sS trimită represen- 
tanțl la manevrele române, ce se voră face 
în luna acesta. La aceste manevre se 
voră face experiențe cu pusei de repe
tiția de celă mai nou calibru.

La cererea tribunalului din Solnocă, 
poliția din Budapesta a arestată Sâmbăta 
trecută pe advocatulă de acolo Bezethy 
Istvan. Advocatulă se afla tocmai la 
prândă și detectivii nu i-au permisă nici 
măc-ară se-șl isprăvescă prândulu, ci ime
diată l’au escortată la căpitănatulă ora
șului și de acolo fu transportată la pro
curatura din Buda. Nefericitulu este a- 
cusată pentru falsificarea unui contractă. 
Smith mai bine de doi ani de când a- 
facerea s’a totă amânată din causă că 
advocatulă fugi la Constantinopolă, unde 
petrecu pănă acum, în timpă ce nevasta 
șl-o lăsase în Budapesta.

* A *
Emigrarea Evreiloră din Moldova la 

America, după cum cetimu în diarele de 
acolo, se continuă mereu. Marța trecută 
au plecată din Iași 25 Evrei, MercurI 
au plecată din Berladă alțl 8 Evrei.

* *
Se afirmă, că se va stabili la Brăila, 

în România, o mare companiă francesă 
din Marsilia, în tovărășiă cu câțiva mari 
comerciauți din Brăila, pentru a face 
cumpărări de grâu. Prețurile grâului, 
după cum afirmă o telegramă din New- 
York, s’au urcată în modă considerabilă. 
„Românulu“ garanteză despre autentici
tatea acestei scirl și îndemnă pe toți a- 
gricultorii din țeră să nu se grăbescă cu 
vinderea grâului, ba mai vertosă le re
comandă, să nu mai vendă nici ună bobă 
de grâu pănă ce nu voră cerceta la por
turi prețurile adevărate ale cerealeloră 
loră. — Atragemă și noi din nou aten
țiunea agricultoriloru noștri asupra a- 
cestei urcări a prețului grâului.

** *

„Româniau află, că pe moșia d-lu 
advocată M. Paleologu, din județulă 
Dâmbovița, s’a descoperită de d. ingi
neră A. Călinescu din Galați o mină de 
păcură. Se spune că acestă moșiă are 
o posițiune din cele mai favorabile pen
tru exploatarea păcurei, așa că județulă 
Dâmbovița în privința exploatărei pă
curei s’ar pute ușoră pune alături cu 
Prahova și Buzeulă, a căroră mine de 
păcură au adusă beneficiurl colosale.

Dela Adunarea „AssociaținnEi" âin Abmdfl.
Boia munților ă apuseni, 10 Aug. 1888.

On. d-le Redactoră! Scoborîtă din 
munți la vale, sub impresiunea ce ml-au 
lăsat’o romanticele ținuturi muntene, gân- 
descu se vă scriu despre ce v'am promis.

Aflându-se cine-va de față la ședin
țele adunării, fiă elă omă or! și câtă de 
optimistă, ’i venia a crede, că deu inte- 
resulă și rîvna cu care ar trebui se lu- 
crămă și să ne adunămă puterile, spre 
înaintarea „Associațiunii“ în tote direc
țiunile pre se pare a scăde. Mulțl lip- 
seu din răndulă celoră ce trebuiau se 
fiă de față, er și mai mulțl se pare, cu 
voiă seu fără voiă — Dumnedeu scie — 
nu se pre îndemnau a se îmbuldi spre 
treptele fondului „Associațiunii“ — deși 
au din destulă.

„Cu însuflețire trebue să alergămă 
la loculu întruuirei, bătrâni și tineri, dâc-ă 
este ca să dobendimu ună succesă de- 
plină“, dic.eațl D-vdstră în primulă arti- 
culă dela 17 (290 Iulie 1888. Cuvintele 
acestea, purcese din adevărată sentiment, 
în mulțl n'au făcută nici o impresiune. 
Cum s'ar esplica altfelă, că chiar centrele 
culturale românescl: Blașiulu, Brașovulu, 
Sibiiulă, Năseudulă ș. a. n'au fostă re- 
presentate precum trebuia la adunare! 
Cu părere de rău, nu! Unele mai de loc, 
nu altele forte puțin. Și ore de ce atâta 
nepăsare? Ce se fiă pricina, că omenii 
noștri, cari suntă chemați în trebile aces
tea, și cliiemațl sunt forte mulțl, se pre- 
sentă în numără așa de mică ? Mărturi- 
sescu sinceră, că abia potă înțelege.

TrecuțI peste ședința dilei prime, 
membrii „ Associațiunei“ și altă publică 
ascultătoru în ședința a doua se părea a 
fi mai cu multă băgare de seină, unii 
mai șirețl, alții chiar chiar preocupați 
peste măsură de momentulă hotârîtoru 
în alegerea președintelui „Associațiunii“. 
Combinația Popea-Moldovanu accentuată 
cu atâta focă dintre cei cu speranțe de 
reușită, dreptu contrapondă avea com
binația Pușcariu-Șiuluțiu. Alții mai ne- 
hotărițl erau cu totului totă de altă pă
rere, și anume să nu se facă alegerea ci 
să remână lucrulu în status-quo. Intr’una 
însă cu toții se uniau. — Bariță să fi a- 
clamată, er decă nu va primi, ședința să 
se suspindă pe câteva minute. Așa s'a 
și întâmplat. Cu votă unanimă și mare

FOILETONULU „GAZ. TRANS.u

Amintiri din pribegia după 1848.
de

IONU GHICA.
I.

Londra, Februariu 1888.

Dragulu meu amicii'.
Scii că la Constantinopolă rară să 

nu te pomenesc! din somnă în sunete de 
tună, alu căroru numără varieză după 
rangulu localității, unde s'a ivită in- 
cendiulă.

In noptea de Boboteză a anului 
1853 căduse o zăpadă numai apă, ună 
felă de lapoviță, și temperatura dedese 
în iernă: o recelă umedă, care te pă
trunde pănă la osă și îți tae puterile: 
unu frigă cu totulă necunoscută în ță
rile unde omenii au sobe și ferestre în
doite.

Mă culcasemă și d’abia înc-epusemă 
a mă obiclnui, clențănindă din dinți, cu 
temperatura așternutului și cu revenela 
cercefuriloru, când audă tunulu; numără 

pănă la pămentă, împreună cu vr’o sută 
două de alte case ; norocu că foculu în
cepuse dela dela și servitorii chiriașei, 
ajutați de omenii proprietarului, avuseră 
timpă să scape obiectele și sculele din 
casă, aruncându-le pe ferestre în gră
dină peste zidurile teraseloră. Acolo am 
găsită și eu hârtiele mele vrafuri printre 
spalirile de portocali și iasomii, ameste
cate cu apă cădută din ceră și din tu
lumbele pompieriloră. Le-am strânsă 
grămadă într’o boccea, pe care am 
purtat’o cu mine ani mulțl pe la Pera și 
pe Bosforă, din casă în casă am cărat’o 
pe la Samoșă, pe la BucurescI pănă au 
ajunsă la moșiă la GherganI. Acolo 
când ml-am aședată hârtiile în biblio
tecă, am alesă într’ună pachetă cores
pondența emigrațiloră noștri din tim- 
pulă esilului.

Multă am mai căutată acum doui 
acelă pachetă, am petrecută dile întregi 
resfoindă, cu ajutorulă d-lui Bianu, tote 
hârtiele mele, fără a da peste densulă, 
când astă tomnă voindă să facă repara
ții la casă, am găsită acele hârtii înghe

suite între didă și bibliotecă.
Am esitată multă pănă ce ine lio- 

tărîi să le dau publicității, der ml-am 
pusă întrebarea, decă eram în dreptu 
să le distrugă, căci deși printre densele 
suntă unele pline de bănuell, de acusărl 
și de invective, altele cari respiră ură și 
invidiă. stare psichologică inerentă tu- 
turoru emigrațiuniloră, căci esilatulă de
părtată de patriă, despărțită de familiă 
și de tote afecțiunile sale din tinerețe și 
din copilăria, trăită în lipsă și privațiuni, 
d’abia tolerată în pămentulă unde a pu
tută găsi ună tristă adăpostă, îșl înăs- 
presce spiritulă, îșl împetresce inima 
se crede persecutată, trădată, spionată 
și devine bănuitoră și de multe ori chiar 
nedreptă și pismuitoră.

Mi-am disă, că suntă unele din a- 
cele hârtii cari au, pote ună interesă is
torică, altele er cari, prin talentulă și 
patriotismulă cu care au fostă concepute 
și redactate într'acei nenorociți timpi, 
ne impună recunoscința cătră acei cari 
au sciută se atragă atențiunea Europei 
asupra țârei nostre. 
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entusiasmă aclamata funda Bariță, bă- 
trânula luptătorii espune motivele din 
care c-ausă nu pote primi sarcina de 
președinte și rogă adunarea să le iea spre 
ciuioscință și sa i le primescă.

La acesta protop. Damiană propune 
să i se primescă motivele — der adu
narea nu le primește. V. Poddbă pro
pune sa nu i se primescă abdicerea de- 
clarânda susa și tare „vremă sa-la avem 
în fruntea nostrău. Ședința suspendându- 
se într'acea la stăruințele dd-lora Axente 
și Dr. Luc-ciu d-la Barița primesce pre- 
ședința făcându-se apoi și celelalte a- 
legerl, ce vi s’a anunțată în telegrama 
de Mercurl.

Trecendu-se peste ce-lă mai greu 
lucru, sa propune și adunarea primesce, 
ca adunarea gen. viitore să se țină la 
Făgărașă, unde a fostă invitată, avândă 
ca comitetulă locală de acolo să hotă- 
rescă diua adunării generale.

Ne mai vorbindă de alte mănunți- 
șurl. însemnă numai atâta că acestă a 
LI ședință pe câta se arăta, la începută 
de furtunosă, pe atâta a decursă de li- 
niscita, fără sgomotă și cu tactă dovadă 
că Românii în tote împrejurările se sciu 
afla bine între ei, și când e vorba de 
progresă, omenii de bine fără nici o 
desbinare îșl dau mâna, se prindă fră- 
țesce și mergă înainte cu pasă neșovăi- 
toră. Stăruințele nostre în lupta pentru 
cultivarea și înaintarea poporului, pre
cum în trecută, așa și în viitoră trebue 
să fiă tari și necurmate, ca să ne putem 
ajunge ținta. Spre sfîrșitulă acesta nu 
trebue să cruțăm nici avere, nici muncă, 
nici sudore, nici nimică. Așa de vomă 
face, nl-am făcută datoria.

Pe diua de Marți, după bală și con
certa, despre care am vorbită în nr. 166, 
s’a proiectată o escursiune la „Detunata.“ 
— Multi venindă cu dorulu de-a vede 
acestă monumentă măreță ală naturei, 
care nl-ară pute spune trecutulă și sufe
rințele nostre, cu dorulă au și rămasă, 
fiindcă de pe la 4 ore dim. începu o 
ploiă desă. Cu tote acestea o parte din 
ospețl totuși au mersă și prin ploiă pănă 
în comuna învecinată Buciumă, de unde, 
după o primire căldurosă, s’au reîn- 
torsu cătră 7 ore sera udați de ploiă, 
după disa Românului, ca șoreculă.

Miercuri în 8 Aug. cu toții ne-amu 
dusă ca să vedemă minele de aură cele 
împărătesei. Cu tote că timpulu de a- 
semenea era nevaforabilu, drumulu cătră 
Roșia-montană era plină de trăsuri. Des- 
călecațl odată la gura băii, schimbân- 
du-ne vestmintele, ne-amă suită pe nisce 
trăsuri lungi, trasă de câte-ună cală, c’unu 
deosebită interesă mirându-ne unii de alții 
cum de putemă fi așa schimbați, per- 
curgeamu tunelulă artificială spre creerii 
mineloru. Și merge omulă totă astfelă 
aprope 3500 metri, pănă când la zarea 
slabă â ștearțului vede câte ună băeșă 
muncindu din zori pănă în de seră la o

Păstreză originalele tuturoră acteloru 
ce voiu publica aci; ele suntă la dispo- 
sițiunea aceloră cari ară voi să le vadă 
seu să le controleze. Câtă pentru cele 
scrise de mine, epistole, note și memo- 
rande, câte voră fi scăpată de focă, apă 
și de călătorii, îmi propuiu a le publica 
mai la urmă într’ună volumă separată.

*
In diua de 17 (29) Maiu 1848 mă 

îmcărcamu la Brăila pe ună vaporă ală 
Loydului austriacă, plină de Greci și de 
Ovrei, cari fugeau de frica cholerei; și a 
treia di în răsăritulă sdrelui aruncamă 
ancora în Cornulă-de-Aură, între Sarai- 
Burnu, Scutari și Tophana, unde furămă 
îndată înconjurați din tote părțile de 
bărcile ghiumrucciloră*)  cari se acățau 
cu crăngile de vaporă legănațl de tala
zurile mării. Voiau să ne iasă ne ducă 
în fundulă golfului, la vama dela Galaia, 
ca se ne caute prin lădl; norocă că ser- 
vitorulă de piață ală Otelului Missiri a 
venită de ne-a scăpată din mânile acelei 

*) ImpiegațI vamali.

muncă grea și obositore. După ce con- 
ducătorulă nl-a esplicată cura se lucră, 
ne-a condusă la ună desparțămentă de 
baiă, unde au lucrată străbunii noștri Ro
mani. EșițI din tunelă, cu toții ne-amă 
îndreptată spre localitățile d-lui Dr. Că- 
ianu!

Ospitalitatea și buna primire din 
Abrudă amil regăsit'o aici pe deplină. 
La masa comună se aflau potă dice fără 
sfială multe deci de persone în frunte cu 
dlă G. Bariță și alții. Orele petrecute 
aici nl-au fostă cele mai plăcute și înve- 
selitore. — Asemenea la Jalțl privați din 
Roșia au fostă primiți ospețl, pentru cari, 
decă era timpă forabilă, s’a fostă pre
gătită afară în locă liberă cele de lipsă, 
așa câtă Roșienii în iubirea față cu frații 
loră s’au arătată pre ospitall. Ori și 
cine s’a putută convinge, că „moțulă“ 
scie da cinstea cuvenită celui ce-lă cin- 
stesce.

Pe Joi ar fi fostă să fiă escursiunea 
la Vidra și Ghețară, der din causa mul- 
teloră ploi s’a zădărnicită planulă. Ast
felă ospeții mângăiațl în sufletulă loră de 
primirea adevărată românescă, ce au în- 
timpinat’o, au începută de Joi a părăsi 
munții, de unde au dusă cu sine cele 
mai plăcute suvenirl.

De-ar fi acum să facemă istoriculă 
adunării generale a „ Associațiunii“ în A- 
brudă, ar fi să dicemă, On. D-le Redac
tară, că „am mersă cu speranțe și amfi ve
nit» cu speranțe*.  Vomă vede decă la 
anulă în Făgărașu tatu așa ne vomă în
tâlni. Noi dorimă însă ca acolo se fimă 
totă cu aceeași voiă, — der îu numără 
mai mare. Dea Dumnedeu, ca și cei 
amorțiți să se deștepte, căci mare este 
lipsa celoră ce potă să facă multă!

Asupra altoră amănunte voiu reveni.
— Horită. -

Mesnri pentru împeâecarea emi^ațiuniloru.
După cum se anunță din Cracovia, 

autoritățile judecătorescl de acolo suntă 
încă ne'ntreruptă și în mare măsură o- 
cupate cu urmărirea agențiloră, cari lu- 
creză pentru a îndemna pe locuitori să 
emigreze la America. In Wadovice s’au 
prinsă, precum amă amintită cu altă o- 
casiune, vre-o 60 de agențl de soiulă a- 
cesta și de atunci s’au arestată încă mai 
multi omeni suspecțl, cari ocasională au 
luată parte la lucrările agențiloră.

Cercetările se continuă cu cea mai 
mare stricteță, așa că cei prinși nu se 
pună în libertate nici chiar pentru cauți
une. Din causa mulțimei prea mari a acu- 
sațiloră, tribunalulu din Wadovice s’a vă- 
dută silită a cere să le vină întru aju
toră câțiva funcționari dela tribunalulu 
din Cracovia.

După cum se spune, întrega bandă 
a fostă tradată de ună fostă membru 
ală ei, care fu eschisă dintre consoții sei 

lae de cerșitorl patentați, astupându-le 
gura cu câțl-va gologani.

Acelă servitoră, Charles, fostulă că
lăuză ală marelui poetă Alphonse de La
martine în călătoria sa în Ortentă, era 
fiulă lui Giacomo, pictorulă decoratoră 
care a zugrăvită divinitățile Olimpului 
ce împodobeau satanele palatului lui Gri- 
gorie Vodă Ghica, casă cădută acum 
de vre-o câțl-va ani, prin cumpărătore, 
în familia Lahovari: er Giacomo, ami- 
culă lui Silvio Pelico și ală lui Gonfa- 
lonieri, din pictară ajunsese birtașu la 
insula Pringhipo. „Dunia ciarki feleki“ 
(lumea e o rdtă, lumea e ca o rotă) dice 
poetulu Persană. Aci era acea rdtă când 
cholera a venită de a pusă capătă ace
lei decadențe, luândă într’o singură nopte 
pe Giacomo și pe fiulă său Carlo, în 
momentulă când îșl făceau pregătirile d’a 
se duce să se înroleze sub bandiera e- 
roului Garibaldi.

(Va urma.) 

și, spre a nu se teme de elu, l’au trans
portată îu America. Ajungendă elă în 
America, căută pe unele din victimele 
acestei bande, cari emigraseră în Ame
rica în urma uneltiriloră ei, și îi îndemnă 
să mergă la consulatulă austro-maghiară 
din New-York spre a descoperi starea lu
crului, ceea ce s’a și întâmplată. Ast- 
feliu autoritățile judecătorescl din Craco
via, fiindă însciințate de consulatulă 
austro-maghiară din New-York, începură 
să urmărescă pe agențl, dintre cari mare 
parte se cjice, că ară fi fostă și arestați 
deja.

Din Trencsen se telegrafiază, că și 
acolo ară fi fostă prinși 2 agențl de so
iulă acesta, anume Iacob Stamberger și 
Iuliu Deutschberger.

Baiu în NăseudO.
Studenții năsăudenl dela școlele înalte 

invită la balulă ce-lă voră arangia în Nă- 
săudă la 18 Augustă st. n. 1888 în ote- 
lulă „Rahova“

Venitulă curată este destinată pen
tru ajutorarea studențiloră lipsiți de mij- 
loce dela școlele înalte. Prețulă întrărei de 
personă 1 fl. 50 cr., de personă în fa- 
miliă 1 fl. Inceputulă la 8 ore sera.

Ofertele marinimose se voră chita 
cu mulțămită pe cale diaristică.

Comitetulă arangiatoră.

SCIRI TELEGRAFICE.
Sibiiu, 12 Augustă. Noulă co

mandanții de corpu br. de Szvete- 
neg a sosită.

Pirot. 12 Augustă. Trenulă de 
deschidere ală liniiloră orientale 
a fostă primită în Nișă în modulă 
celă mai strălucită. La Zaribrod 
ministrulă bulgară Nacevicî salută 
pe cei de față.

Parisd, 12 Augustă. Boulanger 
îșî pune candidatura în departa- 
mentulă de nordă. Alegerile voră 
fi în 19 Augustă a. c.

Petersburgu, 12 Augustă. Cu- 
rierulă guvernului publică conți- 
nutulă telegramei Slaviloră de vest 
adunați la serbarea jubileului din 
Kiew cătră Worouzow și adauge 
că împeratulă a mulțămită trimi- 
țetoriloră.

Constantinopolu. 12 Augustă. Acjl 
dimineță se isbiră ună vaporă ru- 
sescă cu unulă ală Lloydului aus
triacă „Mars“. Celui din urmă 'i 
se strică reu mașina de backbord 
și ajunse la țermure la Ienikoi cu 
partea dinderetă subt apă. Unu fo- 
chistă s’a înnecată.

Concertii.
Ală doilea concertă ală d-nei lrena 

de Vladaia, de Sâmbătă sera a fostă forte 
bine cercetată. Sala dela Nr. 1 era 
plină de auditori. Tânăra artistă a re
portată ună succesă strălucită. Toți au 
fostă încântați de cântarea ei perfeetă. 
Ună efectă extraordinară a dobândită 
d-na de Vladaia de astădată mai alesă 
în „aria clopoțelelor din opera lui Deli
bes „Lakme“, care a fostă sgomotosă și 
îndelungă aplaudată. Romanțele „Si 
vous vouliez" și „Si tu m’aimais" au 
plăcută forte multă; cea din urmă a 
fostă bisată.

D-lă Ernst Hintz (baritonă) a cân
tată cu multă pricepere și a fostă viu 
aplaudată. Asemenea a secerată aplause 
și d-șora Anna de Trauschenfels (piano). 
Acompaniamentulă d-lui Frank a fostă 
escelentă ca totdeuna.

Aflămă că d-na de Vladaia înainte 
de plecarea sa voiesce să dea ună con
certă și în Sibiiu.

DIVERSE.
0 femeă cu 14 Bărbați. Statele U- 

nite din America suntă de sigură atâtă 

patria poligamiei, câtă și a poliandriei. 
Nu șl-a isprăvită încă pedepsa vestitul 
James Aldrich, condamnată pentru că 
avea două-decl și trei de femei, tote îu 
vicță, și poliția alergă după o femeiă 
tânără, Lavinia Hart, pe care o reclamă 
patru-spre-dece bărbați, fiă care în pute
rea unui actă de căsătoria în regulă. 
Bărbații Lavinii sunt mai toți din state 
federale deosebite. Suntă unii din Cali
fornia și alții din New-York, unii din 
Pensilvania și alții din Ilinois. Acesta 
vine de acolo, că Lavinia pe lângă pro
fesiunea sa de poligamă, mai esercia și 
meseria de comis-călătoră pentru obiecte 
de librăriă. Nu este frumosă și are deja 
trei-clecl de ani; der se îmbracă totde
una după ultima modă și cu celă mai 
desăvârșită bună gustă; este cochetă și 
are nisce ochi fermecători, care o facă 
iresistibilă, după cum afirmă cele patru- 
spre-dece victime ale sale. Modulă cum 
opereză pentru a-șl recruta bărbații, este 
forte simplu. Când ajunge într’ună o- 
rașă pentru a-șl vinde cărțile, Lavinia se 
opresce la celă mai bună otelă. Venda- 
rea cărțiloră nu este decâtă ună pretext 
și Lavinia caută mai nainte ună bărbată 
cu care să se căsătorescă. Mai în tot
deuna îlă găsesce forte iute și, după ce 
șl-a alesă victima, o face să pricepă cu 
destulă îndemnare, că este de prisosă 
de a-șl pierde vremea făcându-șl curte 
și că e multă mai bine a se căsători 
cât mai iute posibilă. Odată căsătoria 
săvârșită, Lavinia se folosesce de luna 
de miere pentru a povesti, că mumă-sa 
a cădut grabnică bolnavă și pentru a cere 
dela trei sute pănă la cinci sute dolari 
pentru a-i trimite „bătrânei mame“. în
dată ce bărbatulă, încă amețită de feri
cire, a dată suma cerută, Lavina se folo
sesce de prima ocasiune pentru a fugi și 
pentru a începe în altă orașă acelașu 
lucru. Mai dilele trecute ea se afla la 
Wilkesbarre, când bărbații sei au înce
pută să soseseă în acestă orașă poves- 
tindu toți aceeași pățauiă poliției. Au so
sită astfelă patrusprezece pănă acum și 
este cu putință ca să mai soseseă și alții. 
Lavinia a simțită pare-se de sosirea bar- 
bațiloră săi, căci a părăsită grabnică o- 
rașulă Wilkesbarre.

i'ursiild pieței Brașovu
din 10 Augustă st. n. 138b

Bancnote roinânesci Cump. 8.70 Vend. 8.74
Arginte. românescii . j, 8.68 ,. 8.70
Napoleon-d’orI . . . „ 9.88 ,, 9.92
Lire turcescl . . . ,. 11.20 ,. 11.24
Imperiali................... „ 10.20 „ 10.24
GalbinI................... ,, 5.88 ,. 5.91
Scris, tone.,, Albina" 8" ,. 101.— »■ •

r r n ,. 98.- ,, 98.50
Ruble rusescl . . . „ 117— US]
Discontula .... 6'.2—8" „ pe anti.

Cursulu la bursa de Viena
din 11 Augusta st. n. 188S.

Renta de aura 4” 0................... 101.60
Renta de hârtii 5%.....................91.35
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

osta ungare (1-ma emisiune', . . 99.20
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (3-a emisiune! • . 114.—
Bonuri rurale ungare...............105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.30
Bonuri croato-slavone............... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescil...........................................100.50
Imprumutula cu premiula ungurescu 131.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului........................................... 124.90
Renta de hârtii austriacă .... 81.95
Renta de argintă austriacă .... 82.80
Renta de aurii austriacă........................111.10
LosurI din 1860   138.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 868.—
Acțiunile băncei de credita ungur. . 309.25 
Acțiunile băncei de credită austr . . 316.60
Galbeni împărătesc! ........................ 5.81
Napoleon-d’orI....................................... 9.77
Mărci 100 împ. germane......................... 60.17*/j
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.40

fi#’ Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potii cum- 
pera în tutungeria I. Gross, în li
brăria Wicolae Chircii și Adolf 
Albrecht.

Editară și Redactară responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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CONCURSU.
Pentru postulă de învețătore la scola rom. gr. cath. de fetite 

în Teușiu, com. Albei interiore, prin acesta se escrie concursă până 
la 20 Auijustu st. n. cu următorele emolumente:

1) 360 ii. v. a. solving! in rate lunare anticipative din eassa 
bisericei.

2) 40 fi. v. a. pentru procurarea lemneloră de încălzită atâtu 
a scblei câtă și a învețătoresei — afară de aceea se voru mai da 
spesele ce voru li de lipsă pentru tăiarea lemneloru și pentru fa
cerea focului în școlă și pentru curățirea ei în timpulu iernei.

3) Cuartiru în editiciulu scolei cu 3 încăperi prov6c|ute cu mo
bile : pată, quadrupu, castenă, masă și 5 scaune, dedesuptu pivniță, 
unu șopronu pentru conservarea lemneloru și grădină de legumi 
aparținfitore.

Concurentele de confesiunea gr. cath. voru ave de a-și așterne 
suplicele concursualî pănă la terminulu suprafiptă la oiiciulă paro- 
chială gr. cath. în Teușiu (Tovis) adjustate cu carte de boteză, cu 
atestate despre absolvarea cursului preparandială în vre ună insti
tute publică, despre depunerea esamenului de cualificațiune și ocu- 
pațiunea de pănă acuma.

Teușiu, 7 Augustă 1888.
In numele comitetului scolastică:

Gregoriu Serbu,
115,2—2 parocliă.

Cea mai bună 66.36-21
Hârtie de țigarrete

ente 1 erltnbiliilu

fabricatu fr;.ncest
de UAWLEY X HEN’KY, în PARIS

tAC-BiMn.H dr l’^tiqurtik 17, rai Berangir, a PARIS

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 28 Iulie st. v. 1888.

A se feri de imitațiune.

Acestă hârtiă se recomandă eu căldură 
din partea doniniloru Dr. J. .1. Polii, 1). E. 
Ludwig, D. M. Lippinaiin, profesori de chi
mie la universitatea din Viena, pentru cu- 
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
c gistența sa lucI 0 stricăciosă;

Curop. rend.
Kent a română 5%................... — ——
Renta rom. a mort. 5"/() . . . 93.'/2 94—
Renta convert. 6%................... 93.— 90.'/2
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 37— 42. -
Credit tone, rural 7% . . . 006.7. 106.’/.

11 5°/11 » u o • ’ •
UQ 31 93.

11 „ urban 7%. . . . 104.'/2 105-—
n n n .......................... 98. '/2 99. >/2
n „ „ 5"/„. . . . 88.— 88? .

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 940— 960—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 220— 225—
Aură contra bilete de bancă . 10.40 16.65
Bancnote austr. contra am ii. . 2.01 2 02
Aură contra argintă seu bilete 16— 16.’/.
Florină valore austriacă . 2.30 2.30

Avisu d-loru abonați!
*

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Rugămft pe domnii abonați ca la reînoirea prenuinerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului poștală și minierii de pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei1.

AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 <]i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiun! literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 ii., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. —- Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘A— 3',2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiunl, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și soiri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 țț._ pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de prohn se trimitii g/ratisîi ori-ciii cere.

W A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla -Sz-ujvăr. —Transilvania. “W
<• ’ •> <• _=>- -

Totu de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propriă:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paula Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețuia broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anii, de I. Papiu. 
Una voluma de preste 26 cole. Acest 
opa de cuventărl bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avendu și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpula întroducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modul cum s’a stabilita 
respectiva serbătore. Prețuia e 2 fl.

Barbu cobzariulii. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețuia 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețuia 20 cr.

Idealulfl perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețuia 
15 cr.

Opera unui omti de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețuia 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

llltimulu Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruța. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

I -

din emigrarea lui Dragoșa. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Waclismann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

Petulantulfl. Comediă în 5 acte, 
dapă Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioana St. Șuluța. Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretula M. S. Regina Româ
niei. Prețuia 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețuia 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, II, III, IV, cuprindă matern 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la tote patru 1 fl. — câte tuia deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuia 30 cr.

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețuia 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulu intuitivă în folosula 
elevilora normali (preparandiall), a în- 
vățătorilora și a altora bărbați de scoli, 
de V. Gr. Borgovană, profesora pre- 
parandiala. Prețuia unui esemplarâ cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflimfi 
vre-unil opa, întocmită după lipsele 
scolelora nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlu și recoman- 
dămu mai alesa directorilora și învS- 
țătorilora ca celora în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuia 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maxima Popâ, profesora la 
gimnasiula din Năsăuda. — Manuala 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptula de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioana Buteanu, 
prof. gimn. Una voluma de peste 30 
cole. Prețuia 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruța, profesora. Opa aprobata și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptula de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindenda composițiunl de tota 
soiulu de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multa folosti de cătră preoți, învă
țători si altl cărturari români. Prețuia 
1 fi. 10 cr.’

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrali, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuit! 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifti profesorii preparan- 
dialfi. Prețuit! 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulu sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosa ilustrată. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legata 
mai fina 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculu mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosa ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplara e 10 cr.; 50- -3 flor.; 
100—5 fl.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețuia unui esemplara spedata 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. 
Prețuia unui esemplara legata și spe
data franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov u.
.V


