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Cu I lanuariu 1886 st. v., se începe usiăt nou 
abonamente, la care învitămfi pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulfi Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fl.
,, șese ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

I’entrn J&omâaiia și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ ș6se „ 20 ,,
„ unu anu 40 „

Rugămu pe domnii abonențî, ca să bine-voiască 
a-și reîrioi de cu vreme abonamentulă, ca să nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

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

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

Abonațiloru de pân’acum li se recomandă 
a însemna pe cuponfl numârulu fâșiei sub care 
au primită (țiarulu.

Administrațiunea.

1885-1886.
II.
Brașovă, 3 Decemvre 1886.

Cu sistemulu de defăimare adversarii nârnu- 
lui nostru au ajunsă departe, așa de departe în- 
câtă ei înșiși privindă seriosă la faptele loră tre- 
bue să se înspăimânte.

Nu numai odată ni s’a oferită ocasiunea să 
vorbimă cu persdne distinse din societatea ma
ghiară, cari, cetindu (țilnică în pressa maghiară 
sistematicele defăimări îndreptate contra Rornâ- 
niloră, au esclamatu, rușinându-se față cu noi de 
ceea ce au cetită: „Ez mâr mâgis igen sok!“ 
facâsta totuși e prea multă).

Curentulă șovinistă și teroristă maghiară de 
acji este însă atâtă de puternică și cutezătorii, în- 
câtă nimeni dîntre Maghiari, nici chiar uniculă 
Mocsary Lajos, care la 1879 a arătată conațio- 
naliloră săi in dietă câtă de pernicidsă este că
rarea, pe care au apucată, nu mai cuteză ală 
combate pe față și a pleda sinceră și hotărîtă 
pentru o politică conciliantă față cu naționalită
țile nemaghiare.

Dâcă în mâhnirea și durerea ndstră ne re- 
dicămă noi înșine vocea spre a ne apără în con
tra loviturilor^, ce ni se aplică din drăpta și din 
stânga de puternicii sai’d toți asupră-ne ca
la comandă și ne insultă în modulă celă mai 
murdară declarându-ne de dmeni făr’ de ondre 
și de trădători de patriâ.

Lucrarea acăsta sistematică de defăimare a 
caracterisat’o fără voiă dilele trecute de minune 
unulă din organele actualului ministru-președinte, 
întrună articulă despre Transilvania, (țicendu, că 
ea consistă în „nisuința de a descoperi în modă 
artificială trădători de patrii." („Pester Lloyd" 
dela 22 Decemvre n. 1885.)

Câtă de departe au ajunsă creaturile gu
vernului și fanaticii din oposițiune, cari emuldză 
cu ei, spre a-șl câștiga o tristă popularitate între 
massele maghiare, vomă încerca a arăta cu aju- 
torulă unui esemplu scosă din întâmplările cele 
mai recente,

Cetitorii noștri cunoscă ciudata discusiune 
ce s’a încinsă în foile maghiare din pricină, că 
câțiva Români, cetățeui cu stare și independenți 
din Clușiu, au declarată, că voră să se asocieze 
spre a forma pe acții uuă inștitută de credită și 
economii în Clușiu „pentru ca mai cu înlesnire 
să fiă ajutorată poporulă economică din comi- 
tatulă Clușiului la întreprinderile sale economice 
și să i se dea ună impulsă spre desvoltarea spi
ritului economică. “

Dâcă institutele de bani fundate și susținute 
de acțiunari maghiari în Clușiu au corespunsă 
tuturora recerințeloră de mai susă, atunci n’au 
a se teme de concurența noului institute ce vo- 
iescă ală înființa Românii și acesta din urmă 
mai curendă său mai târziu va trebui să cadă, 
dâr dâcă n’au corespunsă, precum ne tememă, 
deârece poporulă română din comitat.ă sărăcesce 
pe di ce merge muncindu pentru marii proprie
tari unguri, cari se răsfață cu tdte deliciurile 
vieței în „centrulă culturei maghiare", — atunci 
noulă inștitută „Economulă" este la loculă său 
și dâcă îlă voră conduce 6meni cu sâmță pen
tru adevăratele trebuințe ale poporului, va fi spre 
binele patriei.

Acesta însă nu se potrivesce în cadrulă sis
temului de defăsinare și nu corespunde tendințe- 
loră d’a sugrama ori-ce desvoltare de sine stă- 
tătdre în sînulă poporului română.

Nu le-a fost de ajunsă adversariloră noștri, 
că au spartă societatea tinerimei române și au 
alungată pe profesorală de limba română dela 
universitate, ci vină acum și se declară stăpâni 
și peste averea cetățeniloră independenți, pres- 
scriindu-le cum să nu se folosâscă de ea spre binele 
loră și ală obștei în care trăiescă.

Organulă maghiară ală ministrului-preșe- 
ședinte găsesce deodată, că Românii din Clușiu 
voră să facă „agitațiuni naționale pe aciitu‘ și co
dițele din Clușiu strigă ca nisce smintiți, că Un
gurii nu voră suferi „bani românescl“ îu Ungaria.

Tablou ! la începutulă anului 1886.

Din peninsula fSaleanică.
Nota colectivă ce au adresal’o puterile cabinetelor!! 

din Belgradu, Sofia și Atena se pare că îngreuiază si- 
tuațiunea. Nici unulă din statele balcanice nu suntă 
dispuse a se desarma, ba după cum spune o telegramă 
din Atena, Grecia va repusa formală a se desarma.

Nu mai puțină spiritele în Serbia se aprindă totă 
mai multă pentru continuarea resboiului. Tote deputa- 
țiunile, care mergă în numele disfricteloră să esprime 
devotamentulă popor.ițiunei pentru țeră și dinastiă, ceră 
continuarea răsboiului. Și după cele ce se’ntâmplă în 
Serbia, putemă crede, că atâtă regele câtă și guvernulă 
voră fi siliți să cedeze presiunei poporului. Deja se te- 
legrafiază din Belgradă, că ântâia chemare, care fusese 
concediată, e convocată pentru (fiua de 24 lanuariu ca 
să continue esercițiele de arme și va sta sub arme pe 
timpă nedeterminată. Ăntăia chemare formeză ânteia 
reservă cu 60 de batalione în tăriă de 50 pănă la 60,000 
de Omeni.

Nici chiară Turciei nu i-a făcută bună impresiune 
nota colectivă a puteriloră. Ea se teme, că desarmân- 
du-se și ea, cestiunile pendente se voră înămoli și mai 
tare, și nu se voră resolva prin conferința din Constan- 
tinopole, precum doresce Porta. In cercurile turcesc! 
mai esistă și temerea, că în casă de desarmare a Tur
ciei, nu se va încheia formală pacea între Serbia și Bul
garia, și atunci Porta ar fi împedecată d’a subscrie 
actulă de pace în numele Bulgariei.

Ce pnvesce Bulgaria, totă armata ei se află sub 
arme.

Trădările de pace încă nici n’au începută, și nici 
chiară orașulă, unde să se întrunescă delegații păcii, nu 
este cunoscută pănă aifi. După scirile telegrafice din 
urmă, câștigă totă mai multă siguranță sgomotulă, că 
delegații se voră întruni în Bucurescl, și acâsta la do
rința esprimată de Serbia.

Cu privire la cestiunea rumeliotă, »Pol. Corr.“ află 
din Londra, că în principiu s’ar fi stabilită o înțelegere 
intre prințulă Alexandru și între Sultanulă. Și anume, 
prințulă Alexandru să se număscă guvernatoră generală ală 
Rumeliei pe cinci ani; corpurile legiuitore ale celoră două 
provincii să rămână separate, âr pentru afacerile comune 
să se alegă de amândouă delegați; cu alte cuvinte insti- 
tuțiunea delegațiuniloră ca în Ausfro-Ungaria. Prințulă 
să număscă pe oficerii armatei rumeliote, dâr dela căpi

tani în susă, oficerii să fiă aprobați de Sultanulă. Ofi- 
ceriii de gradă inferioră să se întrebuințeze numai în 
țera respectivă, 6r oficerii superiori în amândouă țările. 
Pentru achitarea tributului restanții, prințulă Alexandru 
să plătâscă Porții 300,000 funți^sterlingi. Statutulă or
ganică fostă-rumeliotă să se modifice în modă cores- 
puntjătoră.

Bugetulu Ungariei.
In ședința dela 12 lanuariu a camerei deputațiloră 

raportorulă Alexandru Hegedus motivă proiectulu de bu- 
getă pe anulă 1886, din care resnltă, că tote cheltuelile 
statului s’au sporită și că țării i se dă ca dară, pentru 
anulă 1886, ună deficită de 14 miliâne, mai mare cu 2 
miliăne ca în anulă trecută. Cu tât.e astea raportorulă 
recomendă bugetulă spre primire.

Luă cuvântulu apoi ministrulă de finance Sxapâry, 
care caută să arunce vina deficitului mai multă în spi
narea evenimenteloră orientale, și, ca totă-dâuna, con- 
soleză pe deputați, că se voră afla modalități d’a se 
acoperi acestă deficită, și anume prin vânzarea de moșii 
ale statului. De o sporire de dări n’a vorbită, pote că 
n’a vrută să facă camerei și acestă „plăcută*1 sur
prindere.

Făcu apoi ministrulă o comparațiă între bugetele 
diferiteloră ministerie acum șâse ani și în anulă acesta.

Bugetulu ministerului de interne era în 1880 de 
7,500,000 fl., er suma preliminată pentru anulă 1886 
este de 10,800,000 fl. Acestă plusă îlă ceră parte 
dotațiunea mai mare a comitateloră, parte introducerea 
gendarmeriei, mai departe poliția capitalei, care se des- 
văbă în raportă cu orașulă, apoi măsurile sanitare și 
altele.

Bugetulu ministerului de finance era în 1880 de 
7,100,000 fl., în anulă acesta e preliminată cu 7,500,000. 
Partea cea mai mare din plusă o ceră cheltuelile tribu
nalului administrațiunei.

Bugetulu ministerului de comunicatiune era în 
1880 de 4,700,000 fl., er pentru 1886 e preliminată cu 
5,500.000 fl.

Bugetulu ministerului de agricultură, industria și 
comerciu era în 1880 de 1,500,500 fl., âr pentru 1886 
e preliminată cu 2,800,000 fl. Plusulă se motivâză prin 
cheltuelile întrebuințate spre scopuri economice și indus
triale, prin cumpărarea de vite pentru prăsilă ș. a.

Bugetulă ministerului de culte și instrucțiune era 
în 1880 de 4,700,000 fl., âr pentru 1886 e preliminată 
cu 5,500,000 fl.

Bugetulu ministerului de justiția era în 1880 de 
9,900,000 fl., er pentru 1886 e preliminată cu 11,500,000 fl.

Bugetulă ministerului honvedimei era în 1880 de 
6,400,000 fl., âr pentru 1886 e preliminată cu 7,600,000 fl.

Ministrulă găsesce ună mare rău în împrejurarea, 
că forte adeseori se trece peste cheltuelile preliminate 
în bugetă. Astfelă elă promite că va veni în cameră 
cu ună proiectă pentru acoperirea sumei de 5,800,000 fl. 
cheltuiți peste preliminariele anului 1884, precum și pen
tru acoperirea sumei de 3,600,000 fl. cheltuiți peste pre
liminariele anului 1885. După ce va constata și alte 
cheltueli, va veni ministrulă ârăși cu proiecte pentru 
acoperire. Etă ună altă deficită de peste 9 miliâne, pe 
lângă altele, care cu tâte astea ministrufă nu vrea să-lă 
pună la deficitulă proiectului de bugetă. Se vede că s’a 
temută să nu se sburlâscă părulă deputațiloră. De 
aceea a vorbită multe și mărunte, pănă ce i-a îmbătată 
cu apă rece, făcându-i să crâză că nu e deficită.

Și anume ministrulă arată cum sporescă venitui 
rile statului, adecă cu alte vorbe: scimă noi de ce chel- 
tuimă mai multă,... pentru că și stârcemă mai multă. 
Așa dice elă, că dările directe au dată în 1881 suma de 
87,700.000 fl., în 1882 au incursă 90,200,000 fl., în 1883, 
93,700,000, în 1884 96,000.000 fl. însuși ministrulă 
afirmă, că acestă sporu provine din sporirea dăriloru. 
Ferice de contribuabili dâcă în 4 ani s’au sporită dările 
cu aprope 9 țjpilione. Prin urmare să nu ne mirămă, 
decă peste câțiva ani esecutorii de dare ne voră 
licita și sufletulă. Câtă privesce dările indirecte, au 
dată sume făptaș mari și ele. Ce folosă însă, când țâra 
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are ună guvernă rău. Nici ună altă sporii nu vedl. de- 
câtă sporulă miseriei în țeră. Vomă vede cum voră fi 
desbaterile, căci promitiî a fi interesante.

SOIRILE PILEI.
„Luminator ulii* din Timișâra apare dela începu- 

tulă acestui anii erăși de trei ori pe săptămână. Ne bu- 
curămă de acesta sincerii și dorimii ca nobilele nisuințe 
ale confrațiloră noștri în lupta pentru românismă și drep
tate să aibă isbenda la care aspiră împreună cu noi.

—x—
Societatea de lectură a studențiloră dela scâlele 

române medii gr. or. din Brașovă va ține în presăra sf. 
Ioană Botezătorulă o ședință publică, cu următorea pro
gramă: 1. Cuvântă de deschidere din partea președin
telui N. Pilția. 2. Familia, ca focară ală civilisațiunei, 
disertațiune de octavanulii G. Rășcan, 3. Alard 0. Un 
ballo in maschera, fantasiă pentru violină cu acompa- 
niare de piană, esecutată de octavanulii E. de Lemeni. 
4. Controversa: a. Este ambițiunea unii rău pentru 
omă? tractată de septimanulă C. Popii, b. Este ambi
țiunea ună bine pentru omă ? tractată de octavanulii G. 
Popa. 5 Năvălirea Mongoliloră în Transilvania, temă 
istorică, de octavanulii M. Mureșianu. 6. Solo de piană, 
esecutată de octavanulii N. Dima. 7 Imormentarea la 
Romani, disertațiune de octavanulii A. Perșinariu. 8. 
Condamnarea strugurelui, poesiă de A. Pann declamată 
de octavanulii I. Bidu. 9. Sturmbeschworung de Diir- 
ner, corp bărbătescă. La acestă ședință, numita socie
tate invită cu tolă onorea pe publiculă românii din Bra- 
șovti. Oferte mărinimâse vorîi fi primite cu mulțămită. 
Inceputulă la 7 ăre sera.

—x—
Din Bozovici i se scriu „Luminatoriului“ următd- 

rele: Notarulă Edmund Bessenyei în sera de anulă nou 
fiindă în casina germană de aici, unde jumătatea mem- 
briloră suntă români, dimineța pe la șese ore, în beția 
sa, după ce tolă nâptea îșl petrecu cu tovarășii săi, avu 
cutezanța a scote din cadrulă său tabloulă: „Trecerea 
armatei române în Dobrogea“ și „Bătălia dela Opaneză,11 
ce se aflau în localitate, și a le mângî cu văpselă negră 
în câtă acelea acum nu se mai potă folosi, ci trebue 
delăturate, de ore ce suntă de totă ruinate. . . . Besse
nyei uită de declarațiunea ce odată în birtă o dede fos
tului solgăbirău Szântă, cumcă densulă e slovacă și nime 
din moșii strămoșii lui nu a fostă maghiară. în urma 
faptei notarului d’abia așteptarărnă adunarea generală, 
ținută erl în 3 I. c., când apoi aducându-se causa a- 
căsta inainte, și după ce se spălâ respectivulă cum me
rită și i se califică faptulă nu numai din partea mem- 
briloră români, ci și a neromâniloră, fii unanimă eschisă din 
societate, îndrumându-se comitetuiă, ca nici pe viitoră 
se nu-lu primescă vre-odată ca membru; totă d’odată fu 
îndatorată comitetuiă, ca acele tablouri să le cumpere 
din nou, — Ce și-a căutată „patriotulă11 făurită, șj-a gă
sită. Cei din alte părți potă lua esemplu dela Bozovi 
ceni, caii merită totă respectulă.

Foile unguresc! mai pomenescă întru împărăția 
*Kulturegyletului« pe următorii fii rătăciți, pe caii îi pu- 
blicămă cu «patrioticele* loră nume: Miklea Trifon, 
Oltiân Lâszlâ, Rudeu Gyorgy, Prosteau Miklâs, Frantiu 
Miklâs, Vantsa Octâv, din Lugoșă; apoi pe Bodesku 
Iânos, Georgiu Antal, din Bistrița. Dumnezeu să’i ierte 1

«Foișâra* este numele unui diară nou literară pen
tru răspândirea cunoscințeloră folos.tore și a iubirei de 
carte între poporă, ce a începută la 1 Ianuarie să apară 
în Sibiiu sub redacțiunea d-lui Crr. Sima ală lui 
Ionă, avândă ca primă colaboratorii pe d. I. Popă Re- 
teganulă. E-e la 1 și 15 a fiă-cărei luni. Prețulă abo
namentului este de 4 fl. seu 14 franci pe ană. li urămă 
viață lungă!

—x—
Protocolistulă Gavrilu Martină, dela judecătoria din 

Biserica-Albă, fu transpusă la judecătoria din Kubin, în 
nordulă Ungariei între TonțI (Slovaci). — Se vede că 
așa ceră interesele de maghiarisare.

« —x—
Printre nouăle numiri în ordinele române naționale, 

cari voră apără de anulă nou, semnalămă, dice «Ro
mânia Liberă,« pe aceea ,a d-nului Greard, rectorulă 
Universității din Parisă, gradulă de „Mare Cruce ală Co
ronei,11 și a d-lui,,doctoră Siredey la gradulă de „Ofițeru 
ală Stelei.“ Doctorulă Siredey este medic-șefă ală spi
talului Lariboisiere și unulă din filo-românii cei mai în- 
focațî; elă a îngrijită cu dociorulă Laneiongtie pe Gam- 
betta în boia care l’a luată, și totă elă îngrijește mai 
pe toți Românii călători, cari să ducă bolnavi la Parisă.

—x—
Regele Bavariei petrece în Parisă, sub numele conte 

de Berg, ca să 'ncerce a face ună împrumută de mai 
multe milione pentru regularea afaceriloră sale finan
ciare. Se scie, că Regele Bavariei e datoră vândută și 
debitorii săi au cerută deja și licitarea averei sale.

—x—
«Gazetta di Torino“ publică în numărulă seu dela 

4—b Ianuariu, că în curând «la Madridă va fi ună pro
cesă sgomotosă între familia regală a Spaniei și ună 
fiu naturală ală lui Alfonso XII, făcută cu o fârte cu
noscută cântărăță română, care a debutată pe scenele 
teatreloră il alia ne, care s'a ridicată fârte susă în stima 
cunoscătoriloră, și care adi cere familiei regale partea, ce 
se cuvine unui fiu naturală ală unui rege spaniolă.

—x—
In Triestă încetândă colera cu totulă, Ministrulă 

austriacă de comerță și-a revocată ordinală, prin care 
oprise transportulă din Dalmația, dâr mărfurile aduse de 
acolo, indată după sosire, se voră desinfecta. 

Scolele superiore din Ungaria.
In anii din urmă a începută ministru de culte un- 

gurescă a da mai multă atențiune învățământului supe- 
rioră și acâsta a făcut’o nu alâtă de dragulă progresului, 
ci mai multă în scopulă de a propaga spiritulă maghia
rismului în tâte scâlele secundare nemaghiare. Spre a 
ajunge la acestă scopă a adusă o lege fârte' aspră față 
de școlele naționalităților^. După acâslă lege cenlralisa- 
târe și maghiarisătâre se conducă astădl scolele secundare 
alâtă ale statului, câtă și ale confesiuniloră. Scolele con- 
fesionale și mai alesă cele românesc! simtă mai tare as
primea disposițiuniloră legei pentru scolele secundare, 
pentru că acelea facă în multe privințe pretensiunl esor- 
bitante. Scopulă ce și la propusă ministru ungurescă 
când a creată acestă lege a fostă, ca să delătureze în- 
cetulă și pe nesimțite din scolele secundare nemaghiare 
limbile nemaghiare și se le înlocuăscă prin cea maghiară. 
Pănă acuma au și începută inspectorii un gureșei pentru

scâlele secundare a face pretensiunl mari în favorulă lim- 
bei maghiare cu deosebire la esamenile de maturitate 
(bacalaureată). Aceste pretensiunl se voră mai mări din 
ană în ană, ba pretensiunile nu se voră opri la preten- 
siunile actuale. In raportulă său despre scâlele superiâre 
ministrulă instrucțiunii publice spune, că după ce a dată 
o nouă lege pentru scolele secundare, pre basa căreia can- 
didații de profesară pentru scolele secundare voră căpăta 
o pregătire nouă în sensă „patriotică11, suntă constrânși 
să ’șl facă studiile la Universitățile din patriă; în scurtă 
timpă are de gândă a așterne ună proiectă de lege pen
tru înființarea une> a treia Universități maghiare. Minis
trulă arată în raportulă său din anulă acesta ce politică 
a urmată guvernulă pe terenulă instrucțiunii superiâre. 
Din datele statistice ale raportului scâtemă urmălârele, 
ca măi importante:

Numărulă scâleloră secundare era în 18w3/4 177, 
cu 9 mai multă decâlă în 1869, cu una mai puțină ca 
în 1883. Din 1869 s’a ridicată numărulă scoleloră com
plete dela 68 la 106, eră ală celoră necomplete a scă
zută dela 100 la 71. Raportulă dintre gimnasii și dintre 
scolele reale s’a îmbunătățită în favârea scâleloră reale. 
In anulă 1869 erau gimnasii 86.9 percente ără scăle re
ale 13.1 percentu; gimnasiile au scădută la 84.8 percente 
ără scolele reale au crescută 15.2 percente. Dela 1869 
s’au înmulțită gimnasiile și scolele reale de stată dela 
95 pănă la 117, ără șcâlele confesionale autonome au 
scădută dela 73 pănă la 60.

Numărulă eleviloră din scâlele secundare s’a înmul
țită cu 4799, față de 1.869 și face acuma 42,937, școlarii 
gimnasia.li se înmulțiră cu 2609, ără cei din reale cu 
2190. Mai nefavorabile suntă percentele scolariloră cu 
privire la greco-orientali, mai favorabile cu privire la is- 
raeliți.

După limba maternă suntă 58 de percente Maghiari 
și 18 percente Germani. Numărulă profesonloră s’a în
mulțită dela 1869 cu 935, așa că acuma face 2673. Din 
acestă numără cu care s’a înmulțită profesorii, să vină 
pe profesorii dela scâlele reale 14.45 percente. Pentru 
susținerea scâleloră secundare s’a cheltuită pe anulă 
1884/5 4,252,996 fl. așa deră cu 786.969 fl. mai multă 
de âtă în anulă P83. Din suma aceea vină pentru 150 
gimnasii 3,385,416 fl eră pentru cele 27 scâle reale 
867,550 fl. Pentru scâlele de sub conducerea guvernu
lui vine suma de 3,200,157 fl., ără pentru scolele con
fesionale 1,052,8 )9 fl.

Astfelă stau scâlele secundare din Ungaria în pri
vința dateloră statistice cu privire la numărulă eleviloră, 
profesoriloră, baniloră ce se spesâză pentru întreținerea loră.

Meseriile la noi.
Cuvântare rostită de d. B. Baiulescu, ca președinte, 

la deschiderea producțiunei sodaliloru români meseriași 
în 25 Decemvre 1885.

(Fine.)
Dâmneloră și Domniloră! Multe, forte multe suntă 

de lipsă Româniloră, der mie mi-se pare, că nimica nu 
este atâtă [de lipsă pentru Români în împrejurările de 
față, ca o muncă mai bine plătită, ca meseriile sâti in
dustria mică. Ne-amă creată pănă acum profesori, advocațl, 
ingineri și doftori, der vedeți, că mai toți emigrâză din pa
tria nâstră, căci nu mai e de traiu. Dacă aceștia, cari 
suntă relativă fârte puțini la numără, nu potă esista aici, 
atunci ce'va face massa poporului nostru dela țeră, care 
e de totă lipsiiă. Nu facemă nimică a ne apăra în 
contra serăcirei, vedemă părinți cu familiăgrea, cari nu ma

FOILETONUL

tist
Descripțiuni din natură și de moravuri.

(F i n e.)

A săpa o pivniță ar fi ună lucru prea greu și 
vinulă totă se be, fiă elu câtă de rău. Care dintre flăcăi 
voesce să fiă de totă galantă presenteză dansatârei sale 
ună pahară mare plină cu rachiu, în care se află și 
vre-o câteva bucăți sdravene de zahară. Acesta nu o 
desprețuesce nici o fetă, și cu ună surîsă, ce vădesce 
aplausă, înghite ea băutura, ce-i întăresce inima. O 
toaletă anume de bală nu se pâte aștepta aci în munți; 
der fiăcare fecioră seu fetă, bărbată său femeă face totă 
ce-i stă în putere, ca să se înfățișeze în strălucire. Fe- 
cioriloră le ajunge o vâstră sdravănă de flori artificiale, 
în pălăriă, adeseori împodobită cu firicele de hârfiă au
rită. Pe lângă acâsta numeroșii nasturi de aramă gal
benă de pe curelele cele late, încinse preste chimire (seu 
chiară preste cămăși) suntă curățiți câtă se pâte mai 
frumosă, și opincile suntă provătjute cu nojițe (găitane) 
nouă. Cămașa trebue să fiă albă ca zăpada.

Fetele, J-mai iote voinice. însă mici de statură, 
partea cea mai mare cu ochi negri și cu pără negru ca 
pana corbului, întrebuințeză asemenea cea mai mare 
îngrijire la toaleta loră. Cămașa (iia) cea lungă de pânză 
târsă de ele însăși este chindisîtă pe tâte cusăturile cu 
cele mai felurite figuri de arniciu roșiu. Cercei frumoși 

de cosîtoră și flori naturale în peră mărescă grațiile loră. 
Mai plăcute suntă aici garâfele roșii. Decă mai suntă 
la îndemână și vr’o doi Țigani cu vechile loră violine, 
joculă pâte începe și îndată se înșiră toți, bătândă tare 
din mâni și din piciâre, într’o horă.

In intervaluri improviseză cântăreți deosebită ta- 
lentați câteva versuri din cântecele loră naționale, pe 
cari le cântă mai multă pe nașă.

Jocurile românescl suntă forte ostenitâre și pre
tindă plămâni sănătâse și piciâre tari, fiindu că jucătorulă 
trebue să fiă în continuă mișcare și să se învârlescă 
adesea în cerculă celă mică împrejurulă său, aci sare 
jucătorulă în susă și bate din călcâie. Decă ei au in
trată odată în focă, apoi nu mai potă isprăvi și jâcă, 
curgându-le sudârea de pe față, pănă ce mai cadă josă.

In genere suntă Românii aplicați la seriositate și 
adeseori lucrâză âre întregi fără să vorbâscă ună singură 
cuvântă. Eră dâcă s’au înferbenlată odată la sărbăto
rile loră cu ună păhăruță în mână, apoi suntă cu voiă 
bună preste măsură. Pălăria cea mare de pâslă o plâcă 
totă mai tare spre urechia stângă, fața li se înroșesce și 
tolă felulă de idei bizare se nască în capulă loră. Ast
felă au unii minunata virtuositate la astfelă de voiă, 
bună, ca să imiteze purtarea ursului, umblândă în pă
dure. Ei imitâză de minune legănarea din capă, bom- 
bănitulă seu sgăriatulă cu ghiarăle etc., tocma precum 
face Moșu-Martinu. Mai mare este bucuria, când doi se 
întâlnescă ca urșii și atunci imitâză și lupta, pănă ce în 
fine ambii luptători zacă sub masă și pănă ce masa în

săși spre nemărginita plăcere a tuturora se răstârnă cu 
fote sticlele și păhărele de pe ea. Din fericire astfelă 
de glume numai arareori degenerâză așa de tare, ca din 
ele să se nască bătăi.

Forte triste fețe se vădă,' când ordinulă de con
vocare la milițiă străbate pănă în singuraticele văi ale 
munților și chiamă pe viguroșii flăcăi munteni dela paci- 
nicele lorii turme la arme Care dintre flăcăi pote fugi, 
fuge pentru ca să nu fiă supuși disciplinei vigurâse în 
casarmă. Unulă se bagă serviloră pe puțină simbriă în 
ținuturi depărtate, altulă stă cu lunile ascunsă în pes- 
cerl și în crepăturile stânciloră din munți și trăesce din 
bucățile ce i le dau la ocasiune pe sub ascunsă păstori 
miloși. Decă tâte acestea nu ajută nimica, atunci ei îșl 
plâca capulă și se dau în mâna sorții. Cu plânsete îi 
însoțescă mamele pănă în orașulă tare depărtată. Ele 
le umple straița cea de pânză, pe câtă se pâte cu de 
ale mâncării și la despărțire le îndâsă în mână și câte 
ună galbenă, ce l’au putută păstra, pentru ca să se 
tracteze la ocasiune pe sine și pe severulă suboficeră, 
(sergentă) pănă ce se dedau totă mai tare cu dura viâță 
soldățâscă. Ună cașă sâu uuă cașcavală cinstită la vreme 
face, ca niscaiva greșeli mai mici ale recrutului în ser
viciu să nu i se tacseze așa aspru. Pe câmpulă de 
esercițiu au instructorii multă, multă năcasă, pănă ce 
facă pe neîndemânaticulă flăcău să înțelegă: „la drept a 
seu la stânga împrejură 1“ In anii de mai înainte se adresau 
bieții părinți la boerulă, pe a cărui moșiă se afla stâna, 
pentru ca acesta să caute a le elibera într’ună modă său
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ducă economia loră de câmpă, căci nu o au, și fii de
vină unulă servitoră, altulă proletară. Eu nu vădă alto 
mijlocă de scăpare din acâstă rniseriă, decâtă meseriile, 
aplicarea copiiloră români la meserii.

Mi-va obiecta — pâte — cineva că și maestriloră, 
le merge acjl rău, căci a venită epoca fabriceloră. Așa 
este! Pentru noi Românii însă epoca industriei mici încă 
nu a trecută. In tâte țările luminate esistă industria 
mică și să luptă prin calitatea manufaclureloră cu in
dustria mare. Aici, înaintea nâstră, se formeză vădendă 
cu ochii cete de industriași străini, în parte mare sus
ținuți de Români, și noi să nu pulemă înseila o pepină- 
riă de maeștrii de totă felulă?

In mai multe locuri ale țării s’au făcută și să facă 
societăți de sodali și de meseriași. Avemă de lipsă insă 
o însuflețire. Mare însuflețire pentru causa nâstră a 
produsă fapta neperitâre a nemuritorului comerciantă 
Dimitrie Andronică, care a dăruită tâtă averea sa de o 
sută de mii de florini v. a. pentru formarea meseriiloră 
la Români.

Din fundațiunea Andronică s’a începută deja în 
anulă trecută să se împartă parte premii învățăceiloră, 
parte stipendii sudaliloră români, in suma de o milă fl. 
Este mare această sumă, dăr relativă la trei miliâne 
de Români de dincâce. și la multele loră trebuințe e i 
încă nesuficientă, dovadă că, în cerculă Asociațiunei | 
nâstre, care să întinde pănă prin mijloculă Transilvaniei, 
numai două premii și ună stipendiu s’au putută oferi.

De aceea mereu, la fiă-care ocasiune, trebue să vă 
întoneză necesitatea, ca să ne veniți în ajutoră pentru ca 
să ne faceți posibilă ajungerea scopului Asociațiunii nâs- 
tre. Vă rugămă dâră și de aștădată, să faceți propa
gandă în cercurile D-Vostre, ca să măriți numărulă ade- 
rențiloră noștri; Vă rugămă să aduceți miculă sacri
ficiu și să Vă faceți membri ajutători ai societății 
nostre, pentru ca celă puțină prin tacsele anuale de 
membri să sporiți miculă nostru fondă. Nu v’așl mo 
lesta la fie-care ocasiune cu astfelă de cereri, cari au 
devenită steriotipe, dâră nu vă puteți imagina, cu ce di 
ficultăți ne luptămă. Nu suntă două săptămâni de când 
amă avută ultima ședință a comitetului în care cu du
rere amă trebuită să constatămă, că nu putemă înainta 
din causa lipsei de mijloce. O hârtia ne venise dela On. 
comisiune a scâlei comunale de meserii, prin care ne 
cerea didactrulă pentru 76 învățăcei, câte 4 fl. v. a. 
de unulă. Pe câtă timpu acești învățăcei se înșiruiau 
în scâla română gremială de sera, nu plăteamu nimica, 
opriți a mai cerceta acestă scâlă, trebue să plătimă di- 
dactru. Neputândă satisface cererea, amă rămasă în
mărmuriți. Eramă îngrijați de acesta și de altele, cari 
nu sciamă cum să le mai indrugămă pănă la anulă procsimă 
și mai că nu mai speramă că vomă pute birui aface
rile pănă atunci. Acesta ne a indemnată a face apelulă 
amintită.

Dâr mare e Dumnezeu, unde e nevoia mai mare 
acolo e Dumnedeu mai aprâpe! S’a aflată în depărtare 
mare de noi ună bărbată marinimosă cu o inimă viă ro- 
mânâscă, care bate — de sigură — cu mai multă în
focare pentru bietulă poporă română de dincoce, care 
se luptă cu totă felulă de năcasuri. , Acelă sufletă no 
bilă ne a luată grija cea mare. A răspunsă la apelulă 
nostru, făcută cu ocasiunea Sărbătoriloră Crăciunului, 
vătjăndă că vremă să scâtemă poporulă din năcasă și 
din sărăciă, vădândă lipsa de mijlâce bănescl, a răspunsă 
dică la acelă apelă trimițendu-ne o sumă însemnată 
pentru fondulă nostru. Astfelă asociațiunea nâstră a 
primită ună cadou frumosă de sfintele sărbători în suma 
de 1220 fl. v. a. Nobilulă donatoră ne-a cerută se ră
mână necunoscută și sub tâtă anonimitatea, nu vă potă 
der spune numele acestui prea demnă bărbată. Dom
nia-Sa șl-a câștigată recunoscința neuitată a tuturora 
Româniloru și în specială a nâstră, cari stămă în fruntea 
societății; ii dalorimă stimă și recunoscință, fiindcăjprin 
donațiunea sa a pusă o temeliă sigură la fondulă Aso
ciațiunii nâstre. Deci mă simtă datoră a aduce și aici 
in fața Dumnia Vâstre la acestă o 'asiune profunda nâstră 
mulțămită. (Aici a urmată ună să trăâscă repetată R.)

Eră sutele de copii români sărmani dela meserii, cari se 
folosescă primindă haine din paralele dăruite, îlă voră 
binecuvânta in Iotă viața loră.

Dâmneloră și Domniloră 1 Mi-am împlinită prin 
aceste espresiunl de recunoscința cea mai scumpă da
toria. ’Mî mai rămâne, înainte de a termina, se mulță 
mescă și Domniloră Dimitrie Hernea, Diamandi I. Ma- 
nole și unui altă domnă anonimă, cari au dăruită câte 
o sută fl. v. a.

Numai aceste generâse daruri ne-au ajutată să 
putemă îmbrăca 45 învățăcei cu haine pentru timpulă 
greu de ârnă. Altoră Domni, cari ne-au trimisă sume 
mai mici pentru vestminte copiiloră dela meserii, ne re- 
servămă ale esprima mulțămită în altă modă.

Cu acesta am terminată și vă rogă să binevoiți 
a asculta cu multă indulgență și fără critică severă pro- 
ducțiunea ce se începe.

Representațiune teatrală.
Țera Oltului, la sfârșitulă anului 1885 st. v.

Onorate d-le Redactoră! Țera Oltului numită în- 
tr’o versiune populară *țâra de ocară» nu în tâte se păte 
numi astfelă.

Prin grâu găsesc! și negh nă, dăr grâulă, grâu ră
mâne, și pânea făcută din elă e bună. Țâra Oltului e 
eră frumâsă, populațiunea ei e curată românescă, și 
acâsta în de.svoltarea ei pe orice terenă păte fi mândră 
țnumai voință să fie. Intunereculă să facă locă luminei 
'n țâra de unde a eșită ună George Lazară, și atunci 
versiunea „țâra de ocară“ să perde în „țâra de fală“ pen
tru neurală nostru din acestă ținută. Astfelă meditam 
eu în duruitulă căruțului, ce mă aducea pe la cântatulă 
cocoșului din sătulă vecină ală Oltului, Voila, unde aler- 
gasernă pentru a’mi uita câteva momente de năcazuri ș1 
a’mi petrece la representațiunea teatrală împreunată cu 
petrecere socială de jocă, pusă la cale din partea corpu
lui învățătorescă ală școlei centrale grănițărescl din acestă 
comună.

Corpulă învățătorescă din Voila, înmulțită de trei 
ani încâce prin instituirea și a unei învățătorese, de doi 
ani acum arangieză regulată câte o representațiune în 
teatru său în alte producțiuni cu scopuri filantropice.

Meritulă la aceste întreprinderi folositâre este a se 
atribui braviloră învățători dela acâstă șcâlă și membri- 
loră eforiei școlare, cari imbărbătâză și dau sprijinulă re- 
cerută.

Representațiunea teatrală împreunată și cu petre
cere, care a avută locă Duminecă după Crăciună în 29 
Decemvre a. c. st. v. în mărețulă edificiu școlară din 
Voila, a reușită cu deplină mulțămire, atâtă in ceea ce 
privesce partea morală a lucrului câtă și în cea materială. 
Membrii diletanți, între cari am văzută și elevi de șcâlă 
și âmenl din poporă, s’au purtată bine; publiculă parti
cipante încă nu a rămasă datoră cu sprijinirea acestei 
întreprinderi, dovadă împrejurarea că publiculă nu mai 
încăpea în sala cea mare din catulă scâlei, fiind silită o 
parte din elă a asculta din coridoră. Inteligența din cele 
mai îndepărtate comune a alergată ca să pună câte o 
petricică la scopulă nobilă ală acestei întreprinderi: aju
torarea eleviloră miseri dela acâstă scâlă și a învâțăcei- 
loră aședați la diferite meserii în Brașovă. Dintre com- 
patrioți am vâcjutâ pe llustritatea sa d-lă Francisc Schrei- 
ber, inspectoră regiu de șcâle și pe Herszenyi Imre pre- 
torele acestui cercă.

Piesele representate, anunțate deja în colânele aces
tui prețuită diară, au fostă: Rusaliile, vodevile într’ună 
actă de V. Alesandri și Vlăduțulă mamei, comedie în
tr’ună actă de I. Lupescu.

Cu permisiunea d-loră interpreți ai diferiteloră ro
luri din aceste piese, ’ml iau voe a le reflecta după mica 
mea pricepere numai căte ceva la fiecare. In Rusalii 
d-lă Nicolau Ludu, — vechiă diletantă — a presentată 
cu deplină siguranță și bine pe Galuscus profesorulă sa
tului. Nu mai puțină d-lă Nicolau Popă pe vorniculă de 
sată — numai câtă era prea iute ceea ce nif prea co
respunde cu vorn.cia; pe vorniculă se-Iă caracleriseze 
mai multă moderațiunea, bunulă tactă și naturelulă așe- 
dată. Pe Susana, vornicâsă a representat’o forte bine 
d-șâra Maria Turtureanu, dovadă aplausele, cari numai 
încetau făcând’o să repeteze unele momente din rolulă 
d-sale. D-nii George Dobrină, subprefect^ și Gavrilă Popă 
fruntașă țărână încă ș’au cunoscută chemarea.

In Vlăduțulă mamei: D-nulă Nicolae Popă a dată 
perfectă pe celă care bucâvna n’a învățată și umblă la 
însurată. Bine a jucată pe bătrânulă pădurară d-lă 
George Dobrină, D-lui Ludu ca tânără boeră și d-șârei 
Turtureană ca fiică a pădurarului nu li-au lipsită nimică, 
care să mai fie de dorită.

După representațiune a urmată în o altă încăpere 
a scâlei parteră petrecerea cu jocă, care a durată pănă 
aprâpe de diuă.

Astfelă de întreprinderi folositâre dea D-<jeu să fie, 
și să ’și ia avântă în câtă să pâte mai multe comune 
din țâra Oltului. Teatrulă e schia superiâră pentru diri- 
gerea dulcei nâstre limbi; să didimă dâr pe umerii seâ- 
leloră nostre din țâra Oltului și câte o astfelă de șcâlă 
practică socială, căci numai așa dovedimă, că trăimă in 
secolulă luminei. Așa să fiă!

într’altulă pe fiulă loră celă nu pră destoinică de ser- 
viciulă militară. Bucurosă dedeu ei totă felulă de da 
ruri de preoțiu, pentru ca să înduplece, pe domnulă de 
pămentă în favorulă loră. Cu tote acestea ei se înșelau 
de multe ori în speranțele loră,. și de aici pâte să-și 
tragă originea proverbulă românescă: „Parola boerescă e 
minciună golă.1’

In timpulă mai nou, când și în România s’a intro
dusă armarea generală, eliberarea de serviciulă militară 
este cu multă mai grea. In timpulă mai nou s’a des- 
voltată spiritulă răsboinică și in poporulă română mai 
tare și Românii au stată alăturea cu oștirea unei mari 
puteri în resbelă ca demni aliați. Aceștia au și fostă, 
cari prin eroica asaltare a redutei dela Grivița, au con
tribuită multă, fârte multă la căderea Plevnei.

Decă a trecută cu norocire timpulă serviciului mi
litară, alărgă flăcăii ârăși toți voioși în munți și apucă 
în locă de pușcă pacinica măciucă ciobănăscă. Cu tur 
mele loră se ducă ei pănă la vârfurile cele mai înalte, 
pe cari sârele necontenită le luminâză și le încăltjesce. 
Acolo își află ei âră neschimbate tâte locurile loră favo
rite; și cântândă din flaeră sfințescă de nou timpurile 
vesele ale libertății din munți.
_________ W. Hausmann.

’) Sperămă că vomă primi și continuarea acestui 
tractată, dela diseursulă naturalistă d. W. Hausmann, 
care trăesce în mijloculă nostru și care, deși Germană 
de origine, simpatisâză multă cu poporulă română.

Red.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.)

BERLINtJ, 15 Ianuariu. — Dieta. Prussiei 
a fostă deschisă erl de cătră Regele și împăra- 
tultt Wilhelm. In diseursulă tronului Regele 
mulțumesce poporului prussiană pentru ovațiu- 
nile, ce i le-a făcută cu ocasiunea jubileului de 
25 de ani ai domnirei sale; accentudză relațiu- 
nile amicabile ale Prussiei cu tâte statele, deplina 
încredere a Regelui în durabilitatea păcii ce-o 
crede asigurată. După ce enumără programa lu- 
crăriloru parlamentului, <Țice mesagiulă tronului, 
că împrejurarea, după care elementulă ger
mană se vede respinsă și scurtată prin e 1 e m e n- 
tulu polonă în unele provincii austriace 
(?) impune guvernului datoria de a luă măsuri, 
pentru a asigura esistența și desvoltarea popora- 
țiunei germane.

PARIS, 15 Ianuariu. — Mesagiulă preșe
dintelui Grrăvy apelăză la membrii camerei de- 
putațiloră să formeze o maioritate, care să spri- 
jinăscă guvernulă și care este o necesitate nea
părată; Mulțămesce armatei pentru vitejia, cu 
care s’a purtată în compania din orientulă celă 
mai îndepărtată (Toncliinu.) S’a proclamată 
amnestiă generală pentru crimele pe- 
li tice.

DIVERSE.
Buzele iarna. — Pe timpă rece, multe persâne su

fere de usturime de buze. Se pote cineva scăpa de 
acâstă suferință, sâu a împuțina durerea în chipulă ur- 
mătoră: Se spală buzele cu apă căldicică; se ștergă cu 
o pănză mâle încăldită puțină, apoi se unge cu puțină 
pomadă canforată. După o oră se ștergă din nou bu
zele și se ungă cu glecerină. Acestă procedeu are încă 
avantagiulă de a face buzele moi și rose. Persânele 
susceptibile de a avâ buze'e aspre, este bine să ia pre- 
cauțiuni mai înainte de a eși în aeră rece, ungândă bu
zele cu glecerină.

♦* *
Care este orașulă celă mai mare? — Londra, ca

pitala Angliei. Acâstă metropolă a Britaniei mare se 
estinde pe ună teritoriu de 45 miluri pătrați, locuită 
de cinci miliâne de âmenl, între cari se cuprindă douâ 
miliâne de străini din tâte părțile lumii. In Londra 
suntă mai mulți rom. catolici decâtă în Roma, mai 
mulțl irlandesl, decâtă în Dublină , capitala Irlandiei : 
mai mulți Scoți decâtă în Edinburg, capitala Scoției; și 
mai mulți agricultori decâțl locuescă în trei districte 
Devon, Varvicshiere și Durham laolaltă. In fiă-care a 
cincea minută se întâmplă o nascere și în fiă-care a 
opta minută ună casă de mârte. In stradele d’o lun
gime de 1860 miluri germane în fiă-care di se întâmplă 
câte șepte nenorociri mari. In fiă-care ană se construâză 
câte nouă miluri germane drumuri și căi de comuni- 
cațiune și se didescă 15.000 case nouă. In anulă 1884 
s’au construita 22,110 zidiri nouă. Orașulă se înmul- 
țesce ană de ană cu câte 46,000 omeni, are 1000 de 
corăbii și, 10,000 de marinari. Susține relațiunl cu tote 
părțile lumii, și comunicațiunea ei epistolară se urcă 
anuală la 298 miliâne epistole. ț)i de di vină și 
mergă pe și sub pământă 2411 trenuri d’a căiloră fe
rate. 1020 omnibuse transpârtă 56 mii. pasageri. E 
mai periculosă a umbla în Londra, decâtă a călători 
pe calea ferată, sâu pe oceanulă atlantică. In anulă 
trecută 130 persâne fuseră ucise de trăsuri și 2000 ră
nite. In Londra esistă vr’o 14,000 polițiști; spesele lu- 
minațiunii de gază se urcă pe ană la șâse mii. pundl 
sterlingi, adecă 60 mii. floreni; etc.

* * *
Toaletele dâmneloră. — Se pare, că confecționării 

francesl, cari se ocupă de modele cele nouă, voră face 
să reapară în toaletele dâmneloră colorile vii. In pri
vința acâsta, âtă o anecdotă asupra modului cum ro- 
chiele galbine eșiră la modă acum 70 de ani: D-ra 
Marș, comediană celebră, se afla la Lyon, unde a doua 
di după debutulă ei vă<ju spre marea ei mirare venindă 
dimineța la dânsa la otelă unulă din cei dinlâiu fabri
canți. — >D-șoră, îi dise elă, ârtă indiscrețiunea visitei 
mele, dâr d-ta poți face să deviu bogată». — ,Așă fi 
fârte bucurâsă să te îmbogățescă, răspunse actrița, dâr 
cum?» — „Primindă acâstă stofă de rochiă.“ Și numai 
decâtă o desfăcu pe masă: era o stofă de catifea de 
colâre galbenă fârte aprinsă. — „Și ce vrei cu acâstă 
bucată de catifea ?“ — „0 rochiă, d-șâră. Când o veți 
îmbrăca, tâtă lumea va voi să aibă o asemenea rochiă. 
Astfelă se va face averea mea!“ — Dâr, domnule, ni
meni n’a purtată vre-o dată o rochiă galbenă.•'— „Toc
mai de aceea te și rogă să-ți facă o rochiă de acâstă 
colâre. Este vorba să o punemă în modă I Nu mă re- 
fusap Comediana sfârși prin a consimți la ceea ce i se 
cerea, și cu tâte că era puțină cam îngrijată, luă acâstă 
stofă și comandă să i se facă din ea o rochiă. Când o 
îmbrăcă și se uită în oglindă, scâse ună țipetă de grâză.— 
„Nu, nici odată și pentru nimică nu voiu apărea pe 
scenă astfelă îmbrăcată.“ Cu tâte aceste ea se decise 
să apară pe scenă îmbrăcată cu rochiă galbenă. Ună 
murmură lingușitoră, ce se au Ți în sală, primi acâstă 
fantasiă. A doua di totă Parisulă vorbea de rochia 
galbenă a d-șârei Marș. Abia trecură optă dile și prin 
tâte salânele se vedeau asemenea rochii. Fabricantulă 
lyonesă avusese dreptate: averea lui era făcută.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Gwranln la burau do Vleua

din 14 Ianuariu st. n. 1886

Rentă de aură 4’/# . . . 101 20
Rentă de hârtiă 5% . . 92.85 
Imprumutulâ căilord ferate

ungare........................ 132. —
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.70

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 --

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 112 50 

Bonuri rurale ungare . . 103 90 
Bonuri cu ci. de s: rtare 103 75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștl...............................103.75
Bonuri cu cl. de ,sortarel03 60 
Bonuri rurale transilvane 103 60

Bonuri croato-sla.vone . . 103.60 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................98.25
i lmprumutuia cu premiu

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

Tisei și Segedinului . — .— 
Renta de liărtiă austriacă 84.25 
Renta de arg. austr. . . 84.20
Renta de aură austr. . . 112 50 
Losurile din 1860 . . . 140 —
Acțiunile băncel austro-

ungare.........................871.—
Act. băncel de credită ung. 303 —

■ Act. băncel de credită austr. 236 80 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei .... 5.94
Napoleou-d’orI .... lO.Oo’/a

| Mărci 100 împ. germ. . . 63 20 > 
Londra 10 Livres steri inge 127.05 |

ffJursa de Bucuresei.
Cota oficială dela 31 Decemvre st. v. 1885.

Cump.

Renta română (5%). 87
Renta rom. amorl. (5°/o) . 93

> convert. (6°/0) 84 Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30
Credit. tone, rural (7°/0) . . 101

» >> n (5%) ■ 84Vi
» » urban (7°/o) • . 96
• » (6%) • —
> > (5%) ■ 89

Banca națională a României 1160
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

« » » Națională —
Aură contra bilete de banca . . 16.

vend.
88
94
85V,
32

102
851/,
97

81V,
1180

Cursu'u pieței Brașovu
din 15 Ianuariu st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.51 Vând. 8.56
Argint românesc .... . . « 8.45 8.50
Napoleon-d’or!................. . . • 10.74 10.05'/,
Lire turcescl..................... . . • 11.26 > 11.36
Imperiali......................... . . « 10.22 t 10.32
Galbeni............................. . . » 5 89 > 6.94
Scrisurile fonc. »Albina< . . > 100.— * 101-—
Ruble Rusesc!................. . . » 123.— » 124.»/.
Discontulă . . . . 7—10 % pe ană.

Bancnote austriace contra aură. . 2.01
17

2.04

Numere, singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei1'1 se potu cumpăra în tutungeria 
lui I. GR 08S.

POTUOAȚICTE!
referitore la ascernerea fassiuniloru asupra capitalelcru passive.

Acei contribuabili, pe a căroră realități zacă datorii, suntă provo- 
cațl ca se’și procure dela subscrisulă oficiolată c61ele de fassiune fără 
întârdiere, și provădându-le cu datele recerute, să le aștărnă totu acelu
iași oficiolată, celă multă pănă în 31 Ianuariu 1886, dedrece fassiu- 
nile așternute după deja amintitulă termină nu se voră mai primi, ci 
din contră se va defige exoffo arunculă generală după darea de venită.

Asceruerea acestoră fassiuni să va adeveri prin o țidulă provăfjută 
cu (jiua ascerneri și cu sigilulă oficiolatului de dare, carea țedulă, dân- 
du-se partidei, — valorăză ca documentă asupra ascernerei fassiunei.

Acei contribuabili, cari plătescă pentru datoriile ce zacă pe realită
țile loră, afară de interese pentru capitală, și quote pentru amortisarea 
capitalului, suntă 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 seu prin amortisare seu în rate; în fine are să mai inducă 
carnetele, cari se plătescă creditoriului anualmente pentru capitalulă de 
datoriă.

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia, â fl. — cr 10.

Pentru repețiri se aedrdă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori ..................................... 10°.

71 1) v 5— 8 77 »••••• 15°.
h 11 77 9 — 11 77 ...... 20°.
7 7 7 7 77 12—15 77 ...... 30°.
ti 11 77 16—20 71 ...... 40°.

Dela 20 de repețiri în susă ..................................... 50°,

Brașovti, 31 Decemvre 1885.
Officio 1 atultt orhhescll ie tiare-

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abonâ la f6ia 
ndstră de aici încolo că avemă încă în reservă numeri dela începutulă anu
lui 1885, prin urmare potă să aibă colecțiunea întrâgă.

Administratiunea «Gaz. Trans.»

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealft-Budapesta și pe linia Teinșd-jlLradii-Bttdapesta a calei ferate orientale de statO reg. ung.

Nota: Orele de nâpte suntb cele dintre liniile grdse.

Predealtt-Budapesta
Tren îi Trend Trenă

persfine A

Bucurescl 7.45
(
(

12.50Predealu — — 1.09 —
TimișO — — 1.40 —
Brașovă (

( 6.22
— 2.27

2.55
—

Feldiora 7.01 — 3.38 —
Apatia 7.33 — 4.17 —
Agostonfalva 8.01 — 4.47 —
Homorodti 8.45 — 5.42 —
Hașfaleu 10.10 — 7.37 —

(
(

10.29 — 8.01 —
Sigliiștira 10.39 — 8.21 —
Elisabetopole 11.19 — 9.0? —
Mediașă 
Copsa mică

11.54
12.12 —

9 43
10.02 _

Micăsasa 12.56 — 6.20 —
Blasiu 1.30 — 6.59 —
Crăciunelb 1.45 — 7.15 —

Teiușfi
Ai udO

2.11
2.55 —

7.43
8.29 -

VințulO de susO 
Uiora

3.17
3.24 —

8.55
9.04 _

Cneerilea 3.31 — 9 12 —
Gliirisfi 4.09 — 10 23 —
Apahida

Clușia (
5.36
5.56 —

12.32
12.59

6.08 — — 8.00
Nedeșdu 6.29 — — 8.34
Ghirbău 6.45 — * — 8.59
Aghirișfi 7.00 — — 9.34
Stana 7.26 — — 10.16
Huiedinfi 7.48 —' — 11.04
Giucia 8.28 — — 12 17
Bucia 8.47 — — 12.47
Bratca 9.06 — — 1.21
Răv 9.26 , — — 2.05
Mezd-Telegd 10 01 — — 3.08
Fugyi-Văsârhely 10.20 • — — 3.39
Vărad-Velințe 10.30 — — 3.55

( 
(

10.37 — — 4i0o
Oradia-mare 10.51 — 10.37 —
P. Ladiiny 12.37 — 12 5 i —
Szoluok 2.58 — 4.45 8.22
Buda-pesta 6 00 — 10.05 10.30

Viena c 6.35 — 10.50 —
(1 3.00 — 6.05 —

Btidapesta—1Predealâ

Trenii Trenii Trenii Trend
omnibufl omnibu de omulbus

[ persâne

Viena — 1 — —
Budapesta 6.47 — 3.15 6.20 8.01
Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.4<
P. Ladăny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 — — 1.28 —

Varad-Velencze — — 9.45 2.00
Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — — 10.28 2.31 —
R6v — — 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.lt 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Huiedin — — 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
Ghirbău — . — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.35 6.24
Clușiu

_ ._ 5.05 6.43
1.2 05 — 7.03 —

Apahida 12.31 — — 7.26 —
Gliiris 2.16 — — 8.51 —

Cucerdea 3.12
3.32

— — 9.31
9.43

—

Uiâra 3.41 _ v — 9.51 —
Vințuld de susă 3.50 — — 9.58 —
Aiudti 4.25 — — 10.24 —
Teiașă 4.50 — — 10.44 -
Grăciunelfl 5.41 — — 11.28
Blașu 6.02 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Copșa mică 7.00 — — 12.36 --
MediașQ — — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — 1.56 6.40
Slgiș6ra 1 — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.3<
Feldiora — — — 6.35 12.14

f

Brașovă )

Timișâ

— — — 7.14 1.09
1.50— — — —

— — — — 2.48
Prodoalu j

Bucurescl

_ — —1 — 3.23
— — — — 4.56

9.4t

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teiușft- * radft-IJudiipeNta Budapesta - ^radăt-Teiușft.

Trenii Trenu Trenu de Trenu de Trenu Trenfi
omnibufl omnibufl porsfine perBfine accelerații omnibufl

TeîiEșft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4 2 ? Budapesta 8.05 1.45 \8< 0
Vințulă de josfl 12.20 — 4.53 11.02 3.44 1140
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlUOK 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19- — . 5.41 Airadi» 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
llia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5 10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopfi 5.38 — 7.51
Zam 425 — ’J2 Bărzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșm 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopft 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10 23 llia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 1G.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.2,7 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Âradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
SzohinL 2.39 12.00 45< Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă, de josă- 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Inîia 11.19 — 1.40,
Viena — 8.09 6.05 Tetușii'a 12 05 — 2.24

Aradft-Tiinișdra Sisaeria (Piski) JPetroșeu#

Trenfi Trenfi de Trend de Trenu de TranC Trenfi
omnlbns pevaone porsone peraâne omnibufl omnibus

Aradfi 6.00 12.55 8.25 ©imeria 6 3) 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nămeth-Săgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8.16 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczitalva 7.56 2.53 936 Banița 10.11 3.35 6.07
Timișdra 8.42 3.40 10.06 Petroșenl 10.43 4.04 6.39

rB'îmișdra»Aradik PetroșeiiI—Simeria (Piski)

Trenu de Trenii de Trenfi Trenfi Trenfi Trend
persfine persone omnibus omnibus omnibufl de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 IPetroșeni 6.49 9 33 5 28
Merczitalva 6.40 1.16 5.50 Banița 727 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4U|
Vmga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12 17 8 02
Aradulă nou 7.40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44

| Affadfi 7.50 3.10 7.40 SSaffierl® 10 53 1.35 9.15


