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HJn oausa S-tei serbători de mâne diaralu nu va 
apare până Joi sera.

Brașovu 31 Decemvre 1885.
Greu a fostă anulu ce’sl .ia rrâiasă bună 

dela noi. Amu sâmțită că ceva ne apasă cum
plită pe pieptu și amu visată ună visă teribilă.

Se părea, că ne aflamă într’o pădure pusti
ită,. încunjurată de văi și de munți. Dintr’odată 
vedemă ună șiroiu de paseri răpitore venindă din 
tâte părțile și răpecjindu-se asupra maiestdsei fi
guri a națiunei ndstre, care ședea pe-o culme 
legată de mâni și de picidre, cu părulă, desple
tită, și numai cu dinții se mai pută apăra în 
contra obrazniciloră năvălitori. Vedeamă tremu- 
rândă câtă de tare se sforța ea și cum lupta deve
nea totă mai desperată, când deodată se aieptă 
asupră-i o câtă de croncăni lacomi voindă să-i 
scdtă limba din gură. Atunci ună țipetă cutrie- 
rătoră a făcută să se cutremure munții și văile 
dimprejură și cuprinsă d’ună fioră rece ne-amă 
deșteptată. ' ■

Ne-amă deșteptată, dâr greutatea pe peptă 
a rămasă și visulă acela teribilă nu ni-a mai ie
șită din capă. Visulă este puterea descătușată 
a imaginațiunei, elu este numai ună jocă ală 

tasiei legate de aripile somnului. însă iinagi- 
i lui sunt scdse din viața sufletâscă a celui 
ziseză, ele suut prea de multe-ori ună pro- 
tă ală impresiu filoră, ce le primesce omulă 
uptele sale dilrice. . .
Era la sfârșMilă anului 1879 când ni se 

țișă în visă acea înspăimântătdre privelisce*). 
ani trecură de atunci. Nenorocirea a voită 

presemțirea sufletului nostru să se adeve- 
i.
Prigonirea limbei române în stilă mare s’a 
iută la 1879 cu introducerea forțată a lim- 
maghiare în scălele năstre poporale. Astădi, 
, șăse ani, este învechită și acea lege. Amă 
;ă cu scălele ndstre, cu limba ndstră și cu 
ra ndstră la discrețiunea unui singură omă, 
conduce în modulă celă mai absolută re- 
lă instrucțiunei publice mai bine de 4ece 

Ucasurile acestui ministru, modulă necru-
1 și violentă, cu care tractăză elă causa în- 
nântului nostru românescă, întrece și fan- 
celui mai încarnată despotă asiatică.

Mare dreptate a avută Macsary Lajos când, 
>79, și-a esprimată temerea, că cei ce „au 
) cu politica ce-a aflată espresiune în legea 
aalități.’oră dela 1868,“ voră merge de- 
, așa de depajte încâtă nu se voră mai 
opri la marginea prăpastiei.
lers.au în acăstă pornire nefastă așa de departe, 
i nu mai este aȚl nimicu sfântă înaintea 
nici libertatea pressei, nici libertatea cuvân- 
nici libertatea învățământului, nici lege, 

latine, nici chiar libertatea individuală, când 
vorba de nemaghiari.
Mers’au pănă a declara răsboiu limbei n6s- 
i în familia la vatra părintâscă, pe strade, 
curile publice și în saldnele de petrecere so- 
înființându faimdsele „Kulturegyleturi“, cari 

pretextă că voră să ’nâinteze cultura nea- 
li ungurescă, atacă cultura Nemaghiariloră și 
nărăscă dilele cu nesfârșite snspiționărl, că
lii și pretențiuni necuviincidse și nedrepte.
Mers’au pănă a declara prin fiarele loră, că 

,re Română cu carte, care nu ’și vinde lim- 
ji nația sa, este dușmanulă de mdrte ală sta- 
i și nației maghiare.
Mers’au pănă a lua în bătaiă de jocă sim- 

intele cele mai nobile ce le-a documentată po- 
ulă română reamintindu’și memoria celoră ce 
i jertfită pentru libertatea, binele și prospera- 
lui.

*) A se vede „Gazeta Trans.“ nr. 103 din 1879.
» Red.

Se ’nțelege, ei nu voră să ne recundscă drep- 
tulă că avemă și noi o limbă și o cultură pen
tru care trăimă și muncimă ; și unoră iloți cari 
n’au acestă dreptă nu le iârtă să aiba nici tre
cută, nici sentimente de libertate.

Mergă adversarii noștri, în ruptulă capului, 
în direcția politicei fatale inaugurate la 1879, 
Dâr cum mergemă noi, cari amă iertată adver- 
sariloră se-și înfigă ghiarele pănă și în corpulă 
bisericeloră ndstre ?

Timpuri mari, 6meni mici! (ficeamă la 1879. 
Priviți-i, diceamă, în tâtă nimicnicia loră pe aceia, 
cari, lipsiți de curagiu și de nobilulă avântă 
pentru împlinirea sfintei loră datorii ca fii ade- 
vărați ai poporului română, se ascundă la spa
tele forței inimice și servescă directă seu indirectă 
de piedestală celoră cari voescă să spargă murii 
eeMții năstre. Câtă netrebnicia! Câtă lașitate!

Ra<l.a dulce de speranță însă, ce ne-a în- 
câldită peptulă acum șâse ani, e mai luminăsă 
și mai ferbinte acum, când din nou dovedită 
este, că nimeni nu p6te abate poporulă română 
din calea cea drâptă și leală, pe care pășesce în
cetă dar cu hotărîre totă mai mare pentru re- 
câștigarea drepturiloră sale nealienabile.

picernă dar și acum la începutulă anului 
1886, ca și la 1879: încă n’a perită bărbăția 
și curagiulu din inimile ndstre, încă" steagulă e- 
galei îndreptățiri stă susă, trîmbițele inimice voră 
deștepta și pe celă din urmă gregară, rândurile 
se voră îndesa și cu puteri nouă vomă continua 
lupta națională legală, care va duce în fine • la 
victoriă sfânta ndstră causă!

Serbia, Bulgaria și Grecia.
Timpulă trece și trădările de pace între Serbia și 

Bulgaria n’au începută. Nici loculă, unde se voră întruni 
delegații celoră două state, nu e cunoscută pănă acuma. 
Se pare însă, că marile puteri îșl dau silința să grăbâscă 
încheiârea păcii și să vedă odată demobilisată peninsula 
balcanică, căci după cum i se comunică din Viena Zia
rului ,Bud. Corr., marele puteri s’au unită în punctulă, 
d’a se înmâna în Belgradu, Sofia și Atena în același 
timpă o notă colectivă, în care se voră provoca guver
nele respective câtă mai curând se dc-mobiliseze

»N. Wr. Tgbl.“ anunță, că Bucurescii suntă de
semnați ca locă pentru trădările de pace serbo-bulgare. 
„Presse“ din contră află din Londra, că probabilă în 
Constantinopolă se voră întruni delegații, și în casă, când 
la o săptămână după ântâia conferință nu voră fi pros
pecte de o repede încheiare a păcii, prințulă Bulgariei 
va cere arbitriulă mareloră ^puteri. „Bud. Corr.‘! mai 
află, că Serbia a retușată , ropunerea Porții d’a se în
truni delegații pacei în Sofia și Constantinopolă. deărece 
ea numai ună locă neutrală ar găsi potrivită pentru 
trădările de pace și Constantinopolulă nd se păte privi 
ca ună asemenea locă, fiindă că 40 de bataliăne rume- 
liote au luptată contra Serbiei. Acăsta ar primi Viena 
ca locă pentru trădările de pace.

De resultatulă tractăriloră ne cam îndoimă, dăcă 
ținemă seină de o telegramă din Nișă, în care se asi
gură, că din mai multe districte ale Serbiei voră sosi în 
Belgradu mari deputațiunl ca să felicite pe regele __de 
anulă nou și totdeodată se-lă răge, ca să continue răs- 
boiulă contra Bulgariei. După anulă nou, generalulă 
Horvatoviel va inspecta trupele 1n totă țăra. Pe de altă 
parte o telegramă din Belgradă spune, că la 8 Ianuariu 
dece soldați bulgari au năvălită in cerculă Zajciarului și 
au dată câteva împușcături. Din Racovița și Kirijevo 
se anunță, că trupe bulgare au trecută peste linia de 
demarcare.

La ultima notă circulară a Greciei a și răspunsă 
cabinetulă austro-ungară., recomăndândă Greciei, ca cea 
mai potrivită politică, moderațiune și resemnare. Nu pu- 
temă sci ce efeetă va ave acestă răspunsă, der atâta 
putemă asigura, că Grecia nu va face cheltueli zadar
nice cu înarmările, fără să facă să-i sune și armele ei. 
Pe de altă parte în Creta lucreză mereu Grecii și, decă 
Grecia nu se va încăera cu Turcia, ca atunci și Cretenii 

să se revolte, ei voră pași cu alte pretensiuni, lăsândă 
unirea pentru altă timpă, der nu și renunțăndă la ea. 
Cretenii ceră, ca prin intervenirea puteriloră să se refor
meze. constituțiunea țăriiL restrîugându-se puterea guver
natorului generală turcescă.

Rusia și Bulgaria.
„Narodni Listy“ aduce comunicări mai 

amănunțite despre misiunea baronului Kaulbars 
în Petersburgă.

Apropiarea Rusiei de Bulgaria se va împlini mai 
curendă de cum se presupunea dgunătfile. Misiunea ba
ronului Kaulbars în Petersburgă ia totă mai» hotărîte 
forme, presența sa acolo formeză obieclulă atentiupii ge* 
nerale și deosebite. La 4 Ianuariu n. c. br. Ka^lbârs^a 
fostă primită de Țarulă în audiență, care a durată 6 oră 

-și jumătate. Chiar și Țarevna a primită pe diplomații)fi 
și în amândouă aceste audiențe s’a vorbită despre cele 
mai importante afaceri politice, întru câtă privescă starea 
actuală în Orientă. Discuțiunea s’a ținută cu deosebire 
asupra viitârei stări a lucruriloră, asupra desvoltării Bul
gariei, precum și asupra raportului personală ală Țarului 
cătră prințulă Bulgariei. In Petersburgă domnesce în ge
nere convingerea, că generalului br. Kaulbars îi va suc
cede, d’a schimba ideile personale ale Țarului, cu alâtă 
mai multă, că scrisărea autografă â prințului Alexandru 
cătră Țarulă a fostă forte favorabilă primită. Mai de
parte se vorbesce despre o călătoriă a prințului Alexan
dru la Petersburgă și eu tăte, că cestiunea încă nu e 
decisă, că 6re, considerândă unirea Bulgariei neîmplinită 
încă, fi-va încă acum favorabilă timpulă, călătoriei nu-i 
stă în cale nici o pedecă. Mai multă atârnă de atitu
dinea favorabilă a prințului Alexandru, care păte fi si
gură acum de cea mai favorabilă și amicabilă primire.

Emigrarea Turcilorfi. din Rumelia.
»Pokrok“ e informată din Filipopolă, că Turcii din 

Rumelia se pregătescă în mare măsură să emigreze în 
Asia; îșl vândă moșiele și proprietățile pe prețuri de 
batjocură, tiindă că nu se potă deda cu nouăle stări din 
Bulgaria, deși unirei nu se opună, ba chiar au interve
nită la Suițanulă prin preoții loră pentru ea. Posesorii 
turci, când îșl vândă realitățile, «Zicti: «Dorințele vdstre 
s’au împlinită, der noi nu putemă esista aci. Vomă 
merge acolo, unde nu -este cruce și unde nu sună clo
potele.» Intre Pomacii din munții Rhodope, și anume 
între satele nesupuse, în aceea republică pomacă, care 
nu ține nici de Turcia nici de Rumelia, se observă o 
mare mișcare. Când delegații turci aveau să sosăscă în 
Filipopolă, Pomacii luară o atitudine amenințătdre față 
cu Bulgarii, ei declarară, că voră ajuta Sultanului ca să 
atace pe Bulgari. In unele sate din districtele Rapcio 
și Konjușă, Pomacii se pregătiră chiar să deschidă osti
litățile în contra Bulgariloră. Der acestă mișcare a în
cetată. In Filipopolă se consideră unirea ca ună faptă, 
ce nu se mai pote schimba. Funcționarii primescă deja 
lefurile dela guvernulă bulgară, scădându li-se optă pro
cente pentru scopuri de răsboiu.

Scrisorea Papei cătră Bismarck.
Papa Leo XIII a adresată de anulă nou prințului 

Bismarck o scrisăre, fărte măgulităre pentru cancelarulă 
germană, prin care îlă numesce și cavalerii ala ordinului 
lui Christosu. Etă în resurnată cuprinsulă scrisorii;

Papa salută mai ântâiu pe marele cancelară ală 
imperiului germană. Apoi îșl esp’rimă bucuria, că Ges
tiunea Carolineloră s’a resolvată în condițiunile propuse 
de sanctitatea sa, după ce părerea și voința cancelarului 
a fostă d’a se alege ca arbitru Papa, avendă în densulă 
t<5lă încrederea Acesta va trebui să facă bucuriă tutu- 
roră catoliciloră de pe pământă. «înțelepciunea ta de 
stată, dice mai departe Papa, a contribuită de sigură în 
cea mai mare parte la crearea mărirei imperiului ger
mană, pe care o recunosce întregulă globă pămentescă. 
Er acum îngrijesel, ca imperiulă germană să esiste, să 
’nflorescă pe fiece (fi, asigurată fiindu’i pentru multă 
timpă puterea și vada. Înțelepciunea ta a înțelesă, câtă 
tăriă pentru manținerea ordinei publice și de stată are

lers.au
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aceea putere ce o mânuimă noi, mai cu semă după ce, 
înlăturându-se orl-ce pedecă, își va fi redobândita liber
tatea acțiunei. Fiă’ne permisă a vedâ în ceea ce s’a 
întâmplată ună presemnă favorabila în viitoră pentru 
tâte' celelalte lucrări. Ca dovadă despre lucrarea și 
voința nâstră, te numimă cavaleră ală ordinului lui 
Christosă, ale cărui insemne ama poruncită să ți-se în
mâneze deodată cu acestă scrisâre. In fine îți dorimă 
din inimă totă binele.* Scrisârea are data 31 Decernvre 
1885 și e subscrisă de Papa Leo XIII.

PERICLITAREA MAGHIARISMULUI.
Sub acestă titlu „Egyetârtâs11 publică următorulă 

articulă, care ne dovedesce, că pressa maghiară, în loch 
să se ocupe cu lucruri seriose, cu înlăturarea releloră 
de care suferimă parte numai noi, parte cu noi și po- 
porulă maghiară, își pună (Jiua pe hârtiă spaimile de nâp- 
te, seu mai clară se ocupă și cu halucinațiuni de ni
mica. Ltă articululă:

„Pericululă, ce amenință pe Maghiarii Ardealului 
este mârtea, mârtea dilnică, micșorarea în numără și a- 
vere, Ca&sa acestora suntă micele boie, cari s’ar pute 
cura prin îngrijire dilnică, prin atențiune continuă. So
cietatea se deștâptă și sperămă, că munca de vindecare 
va urma. Periclitarea maghiarismului din Ardeală pâte 
să fiă o mare lovitură, acâstă primejdia e grabnică și 
cade cu o putere elementară asupra Maghiariloră; aceea 
nu se pote delătura cu mijlâce neînsemnate, nici indi
vida nici societatea nu o potă delătura, ci numai statulă 
maghiară. O astfelă de lovitură a fostă nimicirea Ma
ghiariloră ardeleni din 48 și 49, nația și acuma o simte, 
îi e grâzft de ea. O lovitură mare și decidătâre pote 
să* ajungă pe frații noștri ardeleni, în casulă unui râs 
boiu-rusescă, pentru că acestuia i-ar urma .... !
Maghiariloră. Rușii ară devasta pământulă săcuiescă, âr| 
£ăscâla Valachiloru ar devasta întregă Ardâlulă. Și la I 
acâsta nimenea nu se gândesce 1 Statulă nu face nimică! I 
De vomă avâ răsboiu cu Rușii, — și acum seu mai 
târdiu o să avemă — ore România cu cine va ținea? 
Astădi în România predomnesce prietenia rusâscă și ura 
contra Maghiariloră. Decă România va fi contra nostră, 
wăscâla Valachiloră ardeleni se va întâmpla negreșită.!

’ Qecă România va fi neutrală, revolta Valachiloră se va i 
încerca de sigură. Așader o invasiune rusâscă și o res- j 
câlă valachă nu e fantomă, ci o posibiiitate tristă. E 
cu putință o invasiune rusescă? Hotarele nostre din 0- 
rientulă, cari sunt aprâpe de imperială rusescă, nu suntă 
apărate. Natura le-a întărită, statulă le-a părăsită, Va- 
lachulă le-a inundată. Ce a dată natura, ce pote se 
facă încă statulă. locuitorii potă s’o trădeze. Dela 
Bucovina pănă ia Oituză nu este nu-i o fortăreță; ce s’a 
făcută în Oituzu la 1877, astădi e ruină. In casulă unei 
surprinderi cu greu se potă apăra acește trecători. Ho
tarele slabe și neapărate au fostă în totdeauna atră- 
gătore pentru inimici. Va zăcâ în interesulă Rusiloră 
a ataca hotarele nostre ardelene, ca în casă de reușită 
să nimicescă poporulu maghiară și nimicindu-Iă, Ardea 
lulă nu s’ar puiâ păstra pentru Unguri. Dâcă Rușii voră 
putâ ocupa pe câtă de puțină timpă Ardealulă, e mai 
multă de câtă sigură că voră strîpi pe locuitorii lui, ca 
pe Polonii, Tătarii, Cerchezii și pe Turcii din Bulgaria, 
pentru că zace îu interesulă Rusiei să aibă drumă li
beră prin România și Bulgaria la Constantinopolă; pănă 
ce însă Ardealulă va fi în posesiunea unei puteri mar! 
ca Austro-Ungaria, pănă atunci Rusia n’are o cale sigură 
pe uscată pănă la Constantinopolă pănă 
nu potă fi ale ei Balcanulă și Bizanțulă. 
ghiarii prin Săcui voră stăpâni Ardealulă 
pănă atunci Ardealulă nu pâte să fiă o 
niei și mai târdiu a Rusiei; der’ decă Ardealulă nu va fi 
mai multă maghiară, atunci nu pâte să aparțiă coronei 
S-lui Ștefană, atunci va fi partea naturală a României, 
O cale ușâră pentru noi în Orientă este proectata cale 
ferată Hașfaleu-Gh'meșă, pentru aceeaam și salutat’o cu bu- 
curiă. E de lipsă se se trimită o mare putere armată Ia pă
surile nostre Tulgheșă Ghimeșă și Uzi, ca nu cumva poporulă 
din Cică și Trei-scaune să fiă espusă nescutită măsa-

r \

crării. Der’ nu numai acestă liniă ne este de lipsă, o] Lichtneckert» producțiunea ordinară cu următârea pro- 
li«iaixSibiiu-Făgărașă-Fe]di6ra-St. George-Cică SeredaJgramă. L a) Tolinescu : «Cântarea11, b) VorobchievicI: 

,Depărtarea,11 ambele corulă bărbătescă. 2. PopovicI: 
\Frun^uliță verde de stejară11, corulă miestă. 3. Porum- 
bscu: „Hora Severinului,11 corulă bărbătescă. 4. Po- 
pwicl: „Mândruța11 și „Hai Mărie11, corulă miestă. 5. 
Poumbescu: ,,£rna“, coru'ă bărbătescă, 6. PopovicI: 
,,H\ra Dobrugenă11, corulă miestă. 7. Porumbescu: 
„Ma-șulă cântărețiloră11, corulă bărbătescă.

—x—
Celebra cântărâță Adelina Patti debuteză pe scena 

tealrupi națională din Bucurescl.

In Berlină se va înființa o Academiă orientală ca 
cea din Viena și Parisă. Ca profesori pentru limbile vii 
orientale se voră chema membrii d’ai popâreloră res
pective. ■>

St. Miclăuș, pentru lupta de mârte și viâță cu Rușii. 
Trebue dâr’ să delăturămă cu puteri unite primejdia ce 
ne amenință.»

SOIRILE D1LEL
„Bud. Tgbl.“ a primită din Bosnia o corespon

dență, în care se spune, că acolo părerea generală este, 
că monarchia austro-ungară plănuesce o acțiune în pe
ninsula balcanică. Acâstă părere se întemeiază pe di
feritele măsuri militare, ce se iau în provinciile ocupate, 
deși Armoo-lind. Morinâ _ 'Zoîfnnrr4» 
de 
nu

„Armee-und-Marine-Zeitung11 desminte sgomotele 
pregătiri, dicândă că cu 2314 ostași Austro-Ungaria 
pole merge la Salonică.

—x—
Ministrulu justiției a numită pentru anulă 1886 pe 

secrefarulă de stată din acelă ministeră Emerich Szent- 
gyorgyi ca președinte și pe judele curială Dr. Emerich 
Suhay ca locțiitoru de președinte ală comisiunei de esa- 
minarea advocațiloru din Pesta.

—x—
Camera advocațiloră din Biserica-albă a hotărîtă 

într’o adunare generală să adreseze dietei o petițiune în 
contra § lui 54 din proiectulă de lege municipală.

—x—
Intre patrioții de monopolă Kulturegyletist.I figurâză 

și următorii fii rătăciți ai poporului română, pe cari îi 
publicămă cu numele „patriotice11: Daszlcal Dome pri- 
marulă Caransebeșului, Jefta Biju proprietară, Zâvojan 
Gâbor căpitană orășenescă, Zugravii Konsztanlin futoră, 

nimicirea Tjvadar cassară, toți din Caransebeșă; apoi no-
1 tarii Mera Lâszlâ și Tirnovân Gyorgy de lângă Reghi- 
j nulă săsescă, Kelutz (Caluțiu) Gyorgy din Mediașă Kul- 
turegyletulu le-ar putâ da de anulă nou daruri, barem! 
pomadă patriotică de mustăți.

—x—
Producțiunea musicală declamatorică dată Duminecă 

i sâra, in sala liceului română de aci, a avută unu suc- 
■ cesă forte îmbucurătoră și. publiculă a asistată în mare 
, numără.
' teia, dată
, cesă forte
' runte.

Din scokle maghiare.
Pesta, Ianuarie 1886.

Și eu am umblată' în șcâle unguresc! 1 Cine 
trimisă în ele, nu’i de lipsă să mai spună, der m’a 
mesă să învăță «limba patriei», căci — de! — pe 1 
cine scie unguresce, tâ’.e le scie, așa’i vorba. Și 
dusă și încă în mare orașă m'am dusă!

La înscriere mă întrebă dascălulă G: 
limba maternă ?“‘

română ?
trăesc! în Ungaria? Ei, care ți-e limba mater- 
Cea română, dcmnule... S’a uitată odată cruntă 
și a scrisă în matriculă, că limba maternă mi-e 

Biata mama mea nu scie nici bâbă un-

FOILETONUL

De asemenea producțiunea, totă de felulă aces- 
in aceeași seră în Codlea, a avută 
bună, in numă.iulă viitoră vomă

ună suc- 
da amc-

—x—
(13) Ianuarie n. capela orășenescăIn 1

hotelului Nr. 1 o serată de novităti, la 
ocasiune se va esecuta pentru ântăia dată noulă

va da în
mese, cu

atunci așader 
Pănă ce Ma- 

sub Habsburgă, 
parte a Româ-

sala
care
Potpourri română *N6ptea în pădure“ de Schipek. Tâte 
numeriie din programă suntă nouă și anume cinci nouă 
jocuri de Philipp Fahrbach jun., două valsuri premiate 
și ună mare Potpourri întitulată „Fur Herz und Gemuth«. 
Cu acâstă ocasiune amintimă, că d.Brandner >își dă tâte 
silințele ca să arete publicului română, că d-sa scie apre
cia musica româniscă, căutândă a esecuta cu orchestra 
ce o conduce cele mai frumose arii românesc). De aceea 
e de dorită ca publiculă română să-lă încuragieze și' 
să-i dovedâscă și elu, că scie aprecia silințele ce și le 
dă conducătorulă orchestră împreună cu membrii d’a 
esecuta bine cântecile românesc!. Cu câtă orchestra va 
fi mai încurajată de publiculă română, cu atâtă programele 
serateloră voră cuprinde mai multe arii românesc!. Să 
sperămă că «Nâptea în pădure» va ave mulțl auditori 
români.

• 5

—x—
Societatea română de cântări și musică din Oaran- 

sebeșu aranjâză în 31 Decemvre 1885 (12 Ianuarie 
1886j (săra de St. Vasile) în sala mare a «hotelului

m’a 
tri- 

la noi 
m’am

, care
Eu 'i-am spusă dreptă: cea română. 
Asta s’o spui la Bucuresci. Nu șei

îți e

— Cea 
încă că 
nă? — 
la' mine
cea 'maghiară. 
gu reșce!

Așa ’i cum spuiu, nu scriu povești, 
gândeam: lasă să ’ncâpă rău, că sfirșitulă va fi 
bună. Dăr cum am,începută, așa am dus’o!

Când mă întreba leețiunea, îmi striga: 
Valahulă 
solemnă:

Der

La începută 
mai

vină
prea

„Sâ 
afară11 și mai de multe or! mi-a promisă 
„Lasă, că te vciu face eu Ungară !“ 
nu ’mi era atâta de asta, câtă îmi era de alta: 

nu putea dascălulă G. sâ vorbescă de Valahi, fără să po-
menescă de nesce tendințe ce ară avâ Românii să iaAr- 
deluiu și le dicea la școlari: „Der atunci să luați arma 
și să vă apărați țera, cum amă fâ?.ută și noi în vremea 
nâstră!... Și apoi totă nouă ne nai (jică, că in scolele 
nostre se hrănesce în copii ura de rassă. La Unguri se 
face asta, căci cum e ună Ungurii,. așa’i și celălaltă 
și ce (j'cea dascălulă meu G. dică de bună semă toți das
călii unguri!

Dâr scăpaiu de dascălulă G.
Ajunseiu la altă gimnasiu, în Ungaria de suda, și 

convinseiu, că mai are semenî dascălulă G. Dăduiu 
de ună domnu Varga, care își tăcea mare hază cu

mă 
aici 
noi Valahii, punându-ne să repețimă la istoriă, după ma
nuale maghiare, părțile privitore la Români; să demon- 
•strămă de pildă, că e basma continuitatea Româniloră 
în Dacia, că Matheiu a bătuta de a sventată pe Ștefana, 
că cutare Basarabă a mâncata una bună frecușa ungu- 
rescă ele... I-am luata seina dela o vreme, că ne bat- 
jocuresce și, când ne provocă să răspundema odată des
pre continuitate, nu ama voita să grăimă nici o vorbă. 
Și ce a disă: că ama demonstrata înpotriva Unguriloru! 
A făcuta vorbă pe la direcțiune și nu sciu mai ce, dăr la 
urmă tota s’a astâmpărată, se vede, convingându-lă alții, 
că nu noi erama de vină. De altfelă îmi aducă bine 
aminte, că pentru că nu sciam limba ungwâscă și, să

insr
Descripțiuni din natură și de moravuri.

I.
Munții CarpațI cei păduroși, cari se întindă 

frontiera sudică a Transilvaniei, avândă lungime mare 
o înălțime considerabilă, nu suntă încă pe deplină cu-: 
noscufi, deși în timpulă de față îi taiă chiară unu drumă ! canJitate se află marm°ră albă 
de feră, ce duce în bogatulu șesă ală României. Ba, 
nici chiar poporațiunea, care locuesce în acești munți 
cu frumâsele loră alpe și face parte mai alesă din po
porațiunea Transilvaniei, nu este încă în de ajunsă 
aprețiată în particularitățile ei destinctive naționale.

Scopulă nostru este se întroducemă pe amicabilulă 
cetitoră mai adâncă în acâstă lume nouă, dândă în urma 
unei îndelungate cunoscințe și a mai mulloră călătorii o 
descripțiune fidelă a solului și a omeniloră.

Mai înainte de tâte trebue să privimă mai cu dea- 
măruntulă munții și caracterulă loră.

Deși nu ajungă Carpații

multă de sine stătători, ca giganticulă Bucegiu 
i de urme, Petra-Craiului de 7600 de urme, 
de 5600 de urme, și mai mulți alțî munți gigantici în;

i ostulă țărei, In șirulă de munți ai Făgărașului se înalță 1 frumoși.
! cam la mijlocu din rândulă frațiloră săi Negoiulă celă I ;n cantități mai mari. Ici și colo 
! ascuțită la vârfă, de 8040 de urme de înaltă.

i 1la; 
sl' Șirulă de munți dela Făgărașă constă mai totă din'

! ambolă (hornblendă, schistă carpatică) și numai în pu- 
” i, sâu schistă talcosă.

i Munții Brașovului constau din contra mai numai din- 
tr’ună vară iurasică tare și cenușiu, lângă care se așeejă 
de multe ori colosale conglomerate, cari conțină tâte 
speciile posibile de stâncă ale Țărei-Bârsei așternute 
într’o massă vărâsă și năsipâsă. Mai spre ostă se ivesce 
în masse mari schistă argilosă cenușiu,, care aparține 
la pătura de josă a cretei și în păturile sale mai infe- i 
riâre conține uneori acele mici și străluciâse cristale1 
cvarțâse, cari suntă cunoscute sub numirea de diamante. 
de Maramureșu seu de Uzdău. i

I 
Numerâse ape frumose isvorăscă din munți și mă-. gube însemnate.

de 7800 pescl se ferescă de aceste ape reci și răpedl și se țină 
Petra-mare; mai bucurosă în rîurile, ce curgă mai lină.

Munții toți suntă mai de totă acoperițl cu arbori 
In posițiunile mai adânci suntă fagi și stejari 

se află și pădurici
de mesteceni înalți și subțiri și îmbrăcați în scârță albă 
cu fragede frunte, uneori și jugaștri și scoruși cu frumo- 

, sele loră burbâne roșii. Mai susă în munți esă ia ivelă 
! bravii în numără nemărginită. Bradulă nobilă seu albă 
nu sufere climă prâ aspră și se perde deja la mîjloculă , 
munțiloră. Insă cu tenacitate perseverantă .se acață 
bradulă roșu celă rășinosă de crepăturile de stânci și se 
urcă t.olă mai susă pănă la cele mai prăpăstiâse vâr
furi, pănă ce și elă în fine, micșorându-se totă 
tare, trebue să cedeze iuniperului de munte, care este 
mai tare.

O lume bogată de animale aduce viață pe singu
raticele piscuri ale munțiloră și în întinsele păduri. Prin 

! stâncâsele văgăune și pe prăpăstiâsele coste umb'ă ursulă 
j cu puii săi și face de multe ori turmeloră de vite pa- 

fji lupi se află în unii ani în numără 
înălțimea munțiloră El- reșcă frumsețea naturei acelora în modă însemnată. La-j mare. Rîșii și pisicile sălbatice pândescă pe căpriore și

veției cu veclnica loră zăpadă și cu giganticele ghețare Icuri frumose ca în munții Elveției nu se află aici; dâr j pe iepuri și adese-ori se scobâră pănă josă în vale și
(glaciare), totuși se ridică la o înălțime imposantă și se lacuri mai mici, așa numitele ochiuri de mare, nu jsunlă vină chiară în apropierea locuințeloră. Jderulă (martre)
întindă, ca de pildă munții făgărașului, într’ună șiră rare. In amintitele rîulețe de munți se află și gustuoșii se cațără în pădurile cele dese după sprintenele ve-
continuu, sâu formâză, ca în Țâra-Bârsei, munți mai și frumosu punctații păstrăvi, în vreme ce alte soiuri de'verițe, cari însă tare adeseori cadă pradă cutezătorului

mai



Nr. 1. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

vede, ca să mă îmbărbăteze se o învăță, căpătaiu în pri- 
mulă testimoniu ungureseă cinci secunde!...

*

De acestea ’ml aducă adi cu plăcere aminte. Sed 
tamen amoto quaeramus seria ludo, vorba lui Horațiu, 
pe care la Unguri încă nu ’lă pricepeam. Să vedemă 
adecă care ’i influința scolelorâ maghiare asupra nema- 
ghiariloră — de astă dată numai din punctă de vedere 
ală naționalității.

Cunoscuiu la Universitate ună Germană de pe la 
Pojună eșită din gimnasiu maghiară, care se ferea să 
grăiâscă unO cuvântă nemțescu măcară, der se mărturi
sea de Cngură, deși recunoscea, că limba maternă îi e 
cea germană. Tocmai logica ministerială ungurăscă!

Său ce avemă noi cu alții, să vedemă de noi.
Nici vorbă, observările ce voiu pune pe hârtiă nu 

privescO întrâga nâstră tinerime, ci pute-re-așă dice, 
partea ei cea mai mică; der e bine să le facemă, pen
tru ca să purtămO mai multă grijă, decâtă în adevăru 
avemă. să nu se sporiască astă „parte mică".

Șciu mulțî vorbi ungureșce, facO și versuri ungu- 
reșci, si nu șciu gră. limba lorO curată românescă, decâtă 
stricată, cunoscă mulțlliteratura maghiară și de cea româ
nescă au audită numai de colo și de colo, dela cutare și 
cutare. Cunoscă de pildă ună universitară — trecută, 
să ’nțelege, prin școli unguresc! — care pănă mai erî 
alaltăerl, de bună sămă, nu din vina lui, nu șcia, că 
Alexandri are o colecțiă de escelente poesii poporale și 
care audindu-le a rămasă uimită și a disă: Totă suntă 
mai frnmâse ca cele ungurescl! Morala fabulei: In șcâ- 
lele ungurescl să învăță copiii a crede, că mmicO mai 
bună, mai frumosă, mai vrednică nu e, decâlă ce’i un- 
gurescă, fiă literatură, fiă ce ară fi. Să ’nțelege, că prindă 
orecare predilecția pentru totă ce e ungureseă, în mintea 
și inima lord găsăscă loch idei și sentimente ungurescl 
_  ut popa din Birchișă etc. docet — și apoi nu te mai 
prinde mirarea, când cutare studentă dela Orade ori dela 
Pesta se face membru la „Kultur egylet" și polemisâză 
și înfruntă totă ungurește și ’n diare ungurescl pe cutare 
fâiă română, care aduce la cunoștință și publicului ro
mână. Așa rătăciri! Tristă, dăr adevărată. — Altuia 
se sburlesce când critici șovinismulO maghiară.. îți docu- 
mentâză, după Hunfalvy, că n’avemă noi nici unft dreptă 
istorică în țără și atâtă se aprinde, de ți strigă. Dăr 
n’ajunge că suntemu și suferițl încă în țâra asta

Va da din capă ori cine și nu va crede, der așa 
e și nu e bine să ascundemă că așa este: nu dără ca 
să reclamămă pe cei pierduți, căci ce’i putredă verde nu 
se mai face, dar să vătjă părinții și tovarășii loră și să 
știe ce să facă! ț .

Așa este, se crescă acolo într’ună spirită străină tși 
se înstrăinlză de noi. Celă mai puțină rău e casulă,că 
mulțl nefiindă prea flexill, nu se prea inspiră de ce audă 
din gura dascălului ungurescă, dar nu se potă cresce așa 
ca să fiă, să ’nțelăgă că trebue să fiă solidari. Alții, deși 
înțelegă acăsta, nu suntă — pentru că nu au crescută 
în șcâlă românescă, alături cu colegi români, căci numai 
prin acestă contactă se sădesce și se desvâllă simburele 
solidarității. Și de aceea nu ne miră, că găsesc! ici și 
colo și la universități copii, cari stau vecinică departe de 
societăți românesc! și mai bucurosă petrecă între „cul
tele" nâmuri de altă sânge. Mai că ’ml vine să dică 
și eu ună o temporal...

Constatămă dar două rele mari, mai mari ca o sută♦ 
mici: spirită străină în educațiă și — resultatulă lui — 
neînțelegerea solidarității. E bine să constatămă ce e 
rău, să scie părinții români, âr car! scie să ’și aducă a- 
minte totdâuna de acesta!

Intr’o proximă scrisore voiu scrie esperienjele și 
observările mai multe și mărunte dela școlile mai înalte.

* T * alu lui Duică.

Lugoșiu în presăra Crăciunului 1885 st. v.
Unde suntă prunci în familiă, acolo e binecuvânta

rea lui Dumnedeu. Ei facă multă bucuriă părințiloră, 
der’ le causâză și multă grijă și ostenelă prin crescerea 
și învățătura loră. Greutatea cea mai mare însă o sim- 
.escă părinții, când starea loră materială nu e de ajunsă 
pentru acoperirea tuturoră lipseloră.

Unele timpuri ale anului și cu deosebire serbăto- 
rile Nascerei Domnului, Botezulă, Pascele ș. a. totuși facă 
ie părinți ca creștini a uita tâte năcasurile. Atunci lasă 
a o parte tote ocupațiunile loră, mângăindu-se sufletesce 
prin ascultarea servițiului divină și învățăturile crești
nesc! în sântele biserici, și petrecândă îndestuliți cu ce 
e-a dată Dumnedeu în cerculă familiei loră. In aceste 
timpuri religiunea creștină impune și diregătoriloră să 
lase neesecutaț! §§ ii legiloră civile.

Mare e diferința între legile civile și între legile sân
tei Scripturi. Legile civile oprescă ce se nu facemă der’ 
nu demândă ce se facemă. Ele cjică: să nu vatemi pe 
altulă, er sânta Scriptură ne învață: că dâcă cineva a- 
runcă după noi cu pâtră să aruncămă după densulu 
cu pâne.

Frumâse și mângăitâre suntă pentru creștini legile 
Rescumperătorului nostru Isusă Christosă; de aceea se 
și bucură creștinii de Nascerea Domnului, și mai vârtosă 
Românii, ca cei dintâi creștini între poporele conlocui- 
tore cu dânșii. Ei mai păstrâză ca suvenire dela stră
bunii loră colindele, pe cari tineri și bătrâni cu mare 
bucurie la cântă în presăra Nascerei Domnului, aducân- 
du-și aminte prin acele de timpurile cele grele, când 
străbunii loră mai multe sute de ani erau înpiedecați 
prin învasiunile popârăloră asiatice în esercitarea cultu
lui loră divină, și prin urmare și a culturei loră na
ționale.

în anulă acesta presăra Nascerei Domnului a 
fostă plăcută și favorabilă colindătoriloră. Cu deschi- 
linire s’au bucurată în săra acăsta pruncii școlar! mi- 
ser! din opidulă Lugoșiu, cari, după usulă aniloră tre- 
cuți așteptau dela binefăcătoriulă loră, Domnulă Constan
tină Udrea, senatoră opidană, darurile Crăciunului.

Numitulă Domnă, cu dreptă cuvântă numită «pă
rintele prunciloră școlari miserl», și în anulă acesta prin 
colecte benevole dela marinimoșii contribuitori a procu
rată o mulțime de vestminte și încălțăminte, cari le-au 
înpărțită în sala casei orașului prunciloră dela tote 
scolele elementare din locă, fără deosebire de religiune 
și naționalitate. Prima înpărtire s’a făcută în presăra 
Nascerei Domnului a romano-catoliciloră, âră a doua în 
a orientaliloră. Preste 100 de școlari și școlărițe s’au 
bucurată de darurile bunului loră părinte.

Subscrisulă, ca interesată în genere pentru cultura 
poporului română și în specie pentru scola gr. cat. lo
cală , aducă prin acestă comunicată mulțămită publică 
meritatului și neobositului Domnă Constantină Udrea, pre
cum și marinimoșiloră domni contribuitori, rogândă pe 
Părintele cerescă să le recompenseze aceste fapte no
bile prin sănătate și bună stare pănă la cea mai înaltă 
etate! Dea prea bunulă Dumnedeu, ca Domnulă Con
stantină Udrea să pâtă afla pe totă loculă mulțl imi
tatori.

Petru Popescu 
docente.

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
Mai mulțl domn! prea generoși au binevoită a da 

auifă unui apelă adresată coneetățeniloră români de: Co- 
mitetulîî »Asociațiunei pentru sprijinirea învețăceiloru si 
sodaliloru români meseriași11, venindu în ajutorulă lipsi- 
țiloră,învățăcei meseriași cu sume însemnate, și adecă: 
ună generosă domnă anonimă cu fl. v. a. 1220, d-lă 
Dimitrie Hernea din Ploesc! cu 100 fl v. a,, ună alto 
domnă anonimă cu 100 fl. v. a., d-lă Diamandi I. Ma- 
nole cu postavă, 40 metri, de 100 fl. v. a., Societatea ti- 
neriloră comersanț! din Brașovă cu 33 fl. 24 cr. v. a.,

d-lă locotenentă-co'onelă Cigurtu din Turnu-Severină 20 
de franci Dâmna Baronâsă Karais 5 fl. — Din Anvers 
(Belgia) domnii: Ioană Const. Orovână 10 franci, Vilze 
E. Bosianu 10 franci, G. Bârsanu 5 franci, Terachitopolu 
5 franci, Lazară Teodoră 5 franci, Constantină E. Bosi
anu 5 franci. Vlasie L. Stefănescu 5 franci, Nicolae N. 
Popă 5 franci, Herickx Soâurs nâgociantes 5 franci, Ni- 
colae Visineanu 5 franci, George Csogalniceanu 5 franci, 
George Petrescu 5 fr. la olaltă 70 franci.—Din Brașovă: 
d-lă presidentă în pensiune N. de Șiustai 2 fior, și ghete; 
d-lă părintele Toma Bărsanu 2 fl. și pânză, domnii co- 
mersanți: Ioană Bidu, Ioană Săbădeanu și Niculae Flus- 
tureanu cu câte trei bucăți de haine și ghete.

Comitetulă subscrisă îșl împlinesce cea mai plăcută 
datoriăa sa când vine să aducă aci, în numele lipsițiloră 
învățăcei meseriași, tuturoră acestoră prea generoși domni 
cele mai căldurose mulțămite ale sale, pentru generosele 
dumnealoră contribuțiuni.

Brașovă in 30 Decemvre 1885.
Bartolomeiu Baiulescu, Ioanu Bozoceanu,

președinte. _________ secretară.

SCIEI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.)

MADRIDU, 12 Ianuariu. — O câtă de pa- 
trudeci de rebeli, întărită printr’o grupă de ță
rani, sub conducerea unui sergentă, au dată 
asaltfl asupra citadelei Saint Julien din Cartagena 
(Spania). Revoltații pătrunseră în fortu strigând!!: 
„Trăiască republica!" și năvăliră asupra coman
dantului fortului. Generalulu Fayardo porni în- 
tr’acolo cu cinci companii. După câteva împuș
cături, insurgenții se refugiară pe o corabiă mare 
comercială ce mergea la Oranu. Generalulu 
Fayardo a fostă rănită. In Cartagena e liniște, 
mișcarea a fostă înăbușită.

LONDRA, 12 Ianuariu. — S’a lățită sgo- 
motulă că pe insulele Samoa au isbucnită tur- 
burări contra Germanilor^. Masacrarea comer- 
cianțiloră germani a fostă împedecată prin în- 
trevenirea consulului englesă și americană. Soldații 
germani de pe canoniera „Albatross" au ocupată 
insulele.

Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei*1.
Cu I Ianuariu 1886 st. v., se începe uaiîi nou 

abonaiuentsk, la care învitămil pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulă Abonamentului: 
Pentru Austro-Uugaria:

pe trei luni 3 fl.
» șâse „ 6 „
„ unu anii 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi
„ șâse „ 20 „
„ unu anii 40 „

Rugămă pe domnii abonenți, ca s& bine-voiască 
a-și reînoi de cu vreme abonamentulă, ca sd nu se 
întrerupă espedițwnea Ziarului.

Domnii ce se voră abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Abonarea se p6te face mai ușorii și maî 
repede prin mandate poștale.

Administratiunea.>

Editară : lacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel jUureșiauu.

tâlhară. Caprele sălbatice locuescă numai la înălțimile 
cele mai mari ale munțiloră Făgărașului și ai Țerei 
Bârsei și nici chiar în ernurile cele grele nu se scoboră 
pănă în văile păduriloră frunddse. Porcii sălbatici se 
țină mai multă în văgăunile mai adânci, însă arareori 
îșl întindă eseursiunile loră pănă în câmpurile cultivate, 
unde facă pagube mari mai alesă în cucuruzulă pe ju
mătate coptă.

Mai tare desvollală ca lumea patrupedeloră este 
lumea pâsărlloră în munții noștri. Pe deasupra înălți- 
miloră celoră mai mari mai sboră puterniculă vultură 
de alpl (gypaetos barbatus) pândindă cu lăcomiă după 
pradă, care nici că-i lipsesce vara, când numărose turme 
de oi pască pe munți. Și greoiulă vultură cenușiu 
(vultur cinereus) și vullurulă cu capulă albă (vultur ful- 
vus), care este cu multă mai frumosă, se află adeseori 
In numără mai mare pe munții cei înalți. In desele pă
duri de bradă din munții mijlocii și pe Alpe, unde se 
mai desvoltă fagi puternici, se află și cocoșulă de munte 
(Tetrao urogallus) locuri plăcute pentru traiu, și aici an- 
dimă la ivirea primăverii cotcorăzitulă loră celă tare și 
baterea cea puternică din aripi, care pentru vânători 
suntă atâtă 1 de atrăgătare. In posițiuni și mai adânci 
pe lângă vîjiitarele ape de munți se țină frumosă punc
tatele găinușl de munte (tetrao bonasia.) Persecutate 
de vânători și de câni ele sciu să se ascundă de minune 

în frunQe uscate. In vremea tdmnei cercetâză și plăcu- 
tulă șnepă (Scolopax rusticola) tăte marginile păduriloră 
munțiloru noștri, pănă ce în fine, crescândă totă mai 
tare frigulă, se trage și elă mai departe spre sudă. Da, 
unde amă ajunge noi, dacă amu vorbi mai pe largă 
despre toți aripații noștri favorîți, căci ori câtă de pustii 
mi-se pară adeseori munții, totuși privitorulă mai atentă 
află ună numără îmbucurătoră mai alesă de soiuri de 
pasări mici.

După ce descriemă în puține trăsuri caracterulă 
naturei în imposanta lume a munțiloră, care formeză te- 
renulă specială ală observării nâstre, să ne întorcemă la 
âmenii, cari trăescă acolo. Aci aflămă ună poporă mică, 
amicabilă și jovială, care în genere este puțină inițiată 
în literatura înaltă și trăesce fără să-și spargă capulă 
pentru lucrurile lumii mari. Ințelegemă Românii, pe 
cari noi îi aflămă tare lățiți mai alesă în Europa orien
tală și ală căroră teritoră limbistică se întinde pănă la 
marea Nâgră și în sudă preste Balcani mai încolo. Dăr 
și în partea nordică a Carpațiloră este numărulă loră 
în preponderanță față de ceilalți locuitori ai țării. Limba 
loră cea armoniâsă, care spre avanlagiulă ei vădesce nu
mai decâlă originea latină, se vorbesce de bună sâmă în 
Europa orientală de peste 8,000,000 de omeni, și chiară 
și literatura ei cresce totă mai tare în importanță.

Dăr ne întorcemă ârăși la munți, pentru ca să 

comunicămă cu locuitorii cei simplii a-i loră și ne ale- 
gemă spre scopulă acesta ună locă, care bici se nu- 
mesce „Intre Bucegiu." După ce am trecută Predâlulă, 
amă pornită mai departe cu trăsura. Salutândă numai fu
gitivă reședința regescă Sinaia, care se desvâltă din ce 
în ce mai grandiosă, ne îndreptămă spre stânga seu spre 
răsărită și ajungemă la o livade mare, pe care se află 
vre-o câteva clădiri scunde de lemnă, cari suntă încun- 
giurate d’ună mare numără de oi, în vreme ce câțiva 
câni flocoșl latră pe noii sosiți, dându le rotă. Dinainte 
lângă șosea (drumă de țâră), care odinioră a fostă clă
dită cu mari spese, se află ună edificiu întinsă, „Hanulă" 
care însă, precum vădurămă mai târdiu, nu prea e com- 
fortabilă.

Spre vestă se înfățișeză — după cum se pare de 
totă aprope — giganticii păreți de stânci din Bucegiu, 
și anume se distingă pitoresciie țancuri (colțuri) de stânci, 
cari se nutnescă „La babe." Prahova cea atâtă de re
pede, care curge pe mai la vale, este aici încă o apă 
forte plăcută și nu vădesce de locă acea sălbătăciă, cu 
care mai în josă rupe eh'ar poduri și valuri de pâtră. 
Pe câsta muntelui suntă situate vre-o 12—14 căsuțe de 
lemnă împărțite în modă pitorescă, din cari ese în vîr- 
teje fumă grosă, ună semnă că prândulă (ameat^a) se 
gătesce. (Va urmă.)
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Uorsnln la bursa do Vieua Bursa <Se Buciiresct
din 9 Ianuariu st. n. 1886.

Bonuri croato-slavone . . 103 80 
Despăgubire p. dijma de

vinQ ung............................98.25
Imprumutulfl cu premiu 

ung................................. 117 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.10 
Renta de hărtiă austriacă 83 85 
Renta de arg. austr. . . 84.05
Renta de aurii austr. . . 111.60 
Losurile din 1860 . . . 140 00
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  874 —
Act. băncel de credită ung. 302.75
Act. băncel de credită austr. 295.90 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei................ 5.95
Napoleon-d’orI................10.04

Rentă de aură 4% • • • 100,90 I
Rentă de hârtia 5°/0 . . 92.30
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 151.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98,50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 120 70 .

Bonuri rurale ungare . . 103 75 (
Bonuri cu cl. de sortare 103 75 j
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................ 103 76
Bonuri cu cl. de sortarel03 60 i Mărci 100 împ. germ. . . 62.00

Cota oficială dela 28 Decemvre st. v. 1885.

Renta română (5%).
Reala rom. amorl. (5°/o) 

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

»
fonc. rural

î!
»
»

Gump. vend.

»
urban

(7°/o)
(5°/o) -
(7%)
(6»/o) ■
(5«/o) •

»
» » 

națională a României
>

Banca 
Ne. de asig. Dacia-Rom.

< ■> » Națională
Aură contra bilete de bancă .UUUUll CtA VI. UC OVA LCAICXW i H1CAI.V1

Bonuri rurale transilvane 103 60 | Londra 10 Livres sterlinae 126.90 | bancnote austriaco conți a a.110.

•>

Revistă beletristică, și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Va eși 
în broșuri lunare de câte 3X|2—câle; și va publica poesii, românuri, 
novele, schițe, piese teatrali, studii soșiali, articlii sciențifici, amănunte de 
instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulă de abonamentu pe anulă întregii 
e 4 fi. — pentru România ÎO franci — 1. n. plătibili și în bilete de bancă 
și în timbre poștali.

„PEUSOTUlrf
Revistă bisericescă, scolastică și literară. Va eși in broșuri lunare de câte 2s/a 

—37i câle; și va publica articlii din sfera tuturoră sciințelorft teologice și între a- 
cestea mulțime de predice pe dumineci, sărbători și diverse ocasiunî, — mai departe 
studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulă de abonamente pe anulă în- 
tregă e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei n. plătibili și în bilete de bancă și 
în timbre poștali.

— — X-rulfi I. sc trimite gratis ora cui ’lii cere. -------

Abonanții voru primi unele premii de valore și’și voru putea procura cu prețuri 
forte reduse tâte opurile din edițiunea nâstră.

ZZZ Colectanții primescu. gratis totu alu cineelea esemplaru. î

87
93
847a
30

104
847i
96

88
94
857a
32

105
8573
97

80
1170

16.
2.01

Nro. 6050—1 o.

8173
1180

17
2.04

Cursidii pieței Brașcvii 
din 11 Ianuariu st. n. 1886

Bancnote române « . . Cump. 8.45 Veni. 8.49
Argint românesc . . . 8.4? • 8.44
Napoleon-d’ori . . . < 9.99 10 04
Lire turcescl................. . . . > 11.26 ■ 11.36
Imperiali..................... . . . » 10.22 10.32
Galbeni......................... . . . » 5.90 5.95
Scrisurile fonc. «Albina* . . » 100.— > 101.—
Ruble RusescI .... . . » 123.7a . 124.8/<
Biscontulă . . . » 7—10 °/o Pe ană.

Numere singuratice a 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei1,1 se potu cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.

1 3.

9

referitore la ascernerea fassiuniloru asupra oapitalelcru passive.

Acei contribuabili, pe a căroră realități zacă datorii, suntă provo- 
cațl ca se’și procure dela subscrisulă oficiolată câlele de fassiune fără 
întârziere, și provădându-le cu datele recerute, să le aștârnă totu acelu
iași oficiolatu, celu multă pană în 31 Ianuariu 1886, deârece fassiu- 
nile așternute după deja amintitulu termină nu se voru mai primi, ci 
din contră se va defige exoffo arunculu generală după, darea de venită.

Ascernerea acestor îi fassiuni să va adeveri prin o țidulă provădută 
cu dina ascerneri și cu sigilulu oficiolatului de dare, carea țedulă, dân- 
du-se partidei, — valorâză ca documentă asupra ascernerei fassiunei.

Acei contribuabili, cari plăteseti pentru datoriile ce zăcu pe realită
țile loru, afară de interese pentru capitalii, și quote pentru amortisarea 
capitalului, suntu obligați ca să inducă în fassiuni atâtă suma aceea, 
carea la începută au fostă. datori, câtă și suma acaea carea s’a plătită 
din datorie său prin amortisare său în rate; în fine are să mai inducă 
carnetele, cari se plătescu creditoriului anualmente pentru capitalulu de 
datoria.

lârașovu, 31 Decemvre 1885.
_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Officiolatuln orăshesen de dare-

•—o
i:i

Cumandele din afară, se efectueză prompta T

seră cu prețuri forte solide.

16-20

3-3.Nro. 15,198-1885.

Concursu!

„Fesatm sie Oa,raevală“
Toilete pentru mirese, baiu și pentru stradă 

se confecționâză după moda cea mai nouă, în timpulă celă mai scurtă și 
prețuri forte ieftine în

Magazinulă cu articole de modă pentru Domne

— ■ ■ Brnșovi'i, Piața mare _

cari totodată recomendă marele loru depositu de Satin-Mervilie. Satin-Lyon
Atlasuri. Catifele de mătase și Plușu, Voille, Creppe. Gaziră și Cașemiru ne
gru, precum și în tâte colorile moderne. Matlaseuri spaniole Chantilly (Nou
tate), Dentelle și stofe orientale și Volanurî late. Sortie de bală și eventaille, 

flom-, chinille, pene, buchete cu aură și argintă, Rișurî, Marabu și panglice, 
precum și Ciorapi, Mănufi de mătase în tâte lungimile și în tâte colorile de

La cerere se trimită mostre franco

Pentru ocuparea postului de sergente majoră la poliție, deocamdată 
pe unu ană de probă, împreunată cu unu salară de 500 fl, — ca plată 
sistemisată, pe lângă 20 fl. ca bani anuali de quartiru eventualmente 
quartiru naturală; mai departe pe lângă o montură odată pentru totde- 
una și pe lângă paușalulă prescrisă de stătută pentru susținerea, mon- 
turei — se escrie prin acăsta concursă.

Competenții pentru acestu postă au să’și documenteze sciințele șco
lare, cunoscințele celoră 3 limbi ale patriei, cunoscințele referințeloră 
locale, purtarea morală, că nu au trecută peste etatea de 40 de ani și 
că corporalmente suntă pe deplină sănătoși.

Competenții, cari posedă rutina militară și documenteză, că au ser
vită la gendarmeria reg. ung. său ca suboficeri la armata c. reg. său la 
armata reg. ung. pentru apărarea țărei, — au preferință.

Petițiunile instruate în susu citatulă modă au de a se așterne sub
scrisului oficiu celă multă pănă la 14 Ianuariu 1886, după prânză 5 âre.

Br a ș o vă, 31 Decemvre 1885.
Magistratura orășeuescia.

bâtele
ca ve- 
se tri-

........ . ............................ .......... ..................................... ..........irTami..............

BOLNAVILORU
de 

plumâni și gâfâi, ofticoșii, 
și celoră cari suferă de Asthma se face cunoscută, că pentru 
indicate folositârea „Tlaea. slomci’iaiia1’’ se p6te procura 
ritabilă numai directă prin subscrisulă. Broșura respectivă
mite fără spese și franco. Unu pachetă cu 60 grame Homeriana, 
suficientă pe 2 dile, costă 70 cr. Admoneză contra cumpărărei a 
plantei Homeriana oferită de tâte celelalte firme, fiindă constatată 
de nendev&rată.
FAOIs HOTffiBO m (Austria).

Descoperitorulă și preparatorulă unicei veritabile plante „Ho
meriana.

Oroțogier si Optic 

în Erașovu, strada Vămei Nr. 2 
,(în josO de biserica catolică) 

îșl recomandă depositulîi sSu bine asortată de oro- 
lâge de busunaru helvețiane de aură și argintă, de 
orolâge de părete eu pendulă și cu rame de tâtă 
specia, precum și catene de aură și argintă pentru 
orologe de busunaru, apoi jocarie diferite și unii 
mare asortimente de mărfuri Optice precum: oclie- 
lari, zwickeri. ochianuri, Binokles și Binokluri etc. 
și multe alte- obiecte de cca mai bună calitate pe 

lengă prețuri fârte moderate.
Reparaturi și orl-ce comande se voru esecula prompt 

solidd și pe lengă garanția consciențiâsă.
Orl-ce lucru comandată, la cas se nu convină se pri- 

mesce înapoi fără nici o perdere.
— Asemenea cumpără și schimbă ori e obiecte ce se ținu de acesta specialitate. —

e
înființată de mai mulțî ani se arendeză dela finea 

lui ianuariu a. c. st, u, eventuală

nnse ¥înde=
dimpreună cu diferite butoie. Reflectanții se potu in
forma mai de aprope între cesurile 12 și 1 la prându 
în strada Fostei (Nonnengasse) casa No. 602, I+ 
otagim . 2-s$

S3!
Tipografia A LE XI, Brașovă.


