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Brașovu, 7 AugusttL 1886.
Organulu independențiloru din Clușiu se 

mângăiă în celu mai nou numârti cu speranța, 
că deși oposiția maghiară nu este ad! destulă de 
puternică a răsturna sistemulu actualii, nu preste 
multă va sosi timpulfl când îlii vortl răsturna 
deficitele cele mari în financele statului, „pentru 
că, 4* ce deficitele nu se potu acoperi prin 
nici ună autografii regescu".

Amintita fdiă arată, că sub stăpânirea lui 
Tisza se sferșesce fiecare ună cu câte unu de- 
ficitu de 10—20, ba cliiaru și 30 milidne peste 
sumele preliminate în bugetă. După raportulu 
oficială, în primulă semestru ală acestui ană 
Ianuariu—Iuniu, Ungaria a avută 134 milidne 
venite și 166 milidne cheltueli. Va să (fiCiV de- 
ficitulă semestrului primă face în calculă ro
tundă 33 milidne, pe când deficitulă pe întregă 
anulă bugetară era prevăzută numai cu 14 mi- 
liăne. Prin urmare numai în semestrulă primă 
ală acestui ană Ungaria are cu 26 milidne mai 
multă deficită decum îșl făcuse guvernulă so- 
cotâla.

Organulă clușiană mai face socotâla, că dâcă 
se va socoti deficitulă pe ală doilea semestru 
numai cu a treia parte, adecă cu 11 miliâne, la 
finele anului se va urca deficitulă întregă la 44 
miliâne, va fi dar tocmai cu 30 miliâne mai mare 
decum l’a preliminată guvernulă pe anulă 1886.

Cum că calculul ă ce-lă face fâia oposițională 
nu este nicidecum tendențiosă , ne putemă con
vinge chiar din limbagiulă aceloră foi vieneze, 
cari în timpulă din urmă au găsită cu cale să 
ia în apărare guvernulă d-lui Tisza. Cea mai 
de frunte dintre ele, „N. Fr. Presse", vorbindă 
despre raportulă ministrului de finance ungurescă 
pe cvartalulă din urmă, dice între altele:

„Abia au trecută câteva luni de când s’a 
pronunțată în parlamentulu ungurescă verdictulă 
asupra păcateloră guvernului, și ătă că din nou 
s’au cheltuită mai multă de 20 miliâne peste 
preliminară și acum ministrulă de finance ne spune 
că’i mai trebue încă 20 miliâne spre a susțină 
solvabilitatea caseloră statului. Dăcă vomă mai 
adauge aci și sumele de amortisare ce trebue să 
se facă în totă anulă spre tâmnă, ne vomă con
vinge, că ministrulă de finance ungurescă va face 
în anulă acesta datorii de 70 miliâne."

„Să ne aducemu numai aminte de trista icână 
a financeloră statului, ce s’a desfășurată în pri. 
măvăra anului trecută în parlamentulă ungu
rescă, când guvernulă a fostă silită să-șl mărtu- 
risăscă păcatele. Nici ună resortă nu era care 
să nu fi trecută peste sumele preliminate; în 
tâte cheltueli fără controlulă ministriloră și ală 
parlamentului; în tăte se vede mâna ușără, care 
u cunăsce măsură și nu ține sămă de puterea 

financiară a statului. Atunci Colomană Tisza 
s’a apărată cn popularitatea numelui său. Acâstă 
însă nu schimbă nimică din critica situațiune 
financiară a Ungariei. Bătienulă Grhiczy a cfisu 
când era ministru de finanțe: „Dăcă nu ne va 
succede să acoperimă deficitulă statului, tâte jert
fele ce le-a adusă națiunea maghiară din (fiua 
dela Mohacs încâce voră fi zadarnice. “ Fie care 
amică adevărată ală Ungariei trebue să sfătu 
ăscă pe guvernă d’a se abate din calea pericu- 
lâsă pe care a apucată. Elă trebue să evite 
pe viitoră câtă mai multă creditele suplimentare. 
Timpulă e critică și forțele Ungariei slăbite prin 
crisa economică, nu mai potă suferi nouă încor
dări.' Singurulă mijlocă de scăpare este cru
țarea?'

Cruțarea! Frumâsă vorbă, numai atâtă că 
guvernulă ungurescă nu cunăsce cruțare nici 
pe tărâmulă financiară, nici pe celă politică na
țională, nici în interesulă visteriei statului, nici 
în interesulă popâreloră lui. Dăcă s’a făcută 
vr’o cruțare, atunci s’au cruțată numai pasiunile 

și susceptibilitățile șovinistice maghiare, s’au cru
țată îngâmfarea și poftele de domnire ale pri- 
velegiațiloră mari și mici ai rasei....

Resultatulu îlă vedemă, Elă este destulă 
de elocventă. Șâptedec! miliâne deficită anuală 
în timpă de pace. Ferâscă Dumnedeu, ca mâne 
poimâne să nu se ivâscă vr’ună periculă din afară 
care să ne’ncurce în răsboiu, căci atunci predi- 
cerea lui Grhiczi s’ar adeveri într’ună modă în- 
grozitoră!

Vai de țâra care este guvernată de ună sis
temă, ce nu pâte produce decâtă asemeni re- 
sultate!

Pericululu Maghiarilor^.
Sub titlulă acesta scrie „Budapesta Hirlap" 

de Duminecă următârele :
«Numai câteva (file ne despartă de adunarea ge

nerală anuală a „Kulturegyletc-ului maghiară din Ar- 
delă. Ne folosimă de acâstă ocașiune festivă. ca pe 
basa esperiențeloră câștigate în fața locului, în cuibulă 
agitațiunilor valahe și ală întrigiloră, se rădicămă per 
dâua, pentru ca se vâdă totă țâra acele situațiuni in
tolerabile, cari în părțile de dincolo de Muntele Craiului 
amenință cu celă mai seriosă periculă, {nu numai situ- 
ațiunea politică a națiunei ungurescl, ci chiar și intre- 
gitatea coronei Sântului Ștefană.

S’au comisă și se comită pe fiă care (fi greșeli, în- 
trelăsărl și fapte neiertate, și noi nu întârdiămă a învi
novăți pentru acestea, atâtă pe Valahi, cari s’au arun
cată în brațele propagandei trădărei de patriă, câtă și 
acea atitudine greșită a Maghiariloră de acolo, prin 
care au dată putere acestei propagande.

A sosită timpulă, ca societatea maghiară sâ cu- 
noscă motivele de căpeteniă ale acestei drame, ce se 
j6că pe pămentulă muntosă ală patriei; a sosită timpulă 
ca organele publice ale guvernului, ale legislațiune. și 
mai virtosă organele de acolo ale jurisdicțiunei să ajungă 
o-dată la deplină consciință de sine și sâ privâscă la 
neghina și mărăcinele nisuințeloră loră de pănă acumă, 
precum și la fructele fapteloră loră de acjî, cari suntă 
împreunate cu o oribilă responsabilitate.

Ungaria trebue sâ vâdă, câtă de gigantică este 
problema, la care s’a angagiată „Kulturegylet<-ulă, când 
a pusă în mișcare mijlocele și modalitățile de a înlă
tura pericululă, — Ungaria trebue sâ vâdă, că pe acestă 
„Kulturegylet» nu este ertată a-lă lăsa isolată în mij
locul acestei grele lucrări naționale. Nisuința nâslră 
este ca sâ deșteptămă consciință de sine a națiunei 
maghiare, sâ îndemnămă la activitate și cu mică cu 
cu mare sâ sprijinâscă, să apere și să ducă mai înainte 
stindardulă acela, pe care este scrisă ca devisă păs
trarea Transilvaniei?

Cu aceste cuvinte introduce „Bdp. Hir." pu
blicarea unoru corespondențe ce dice că le pri- 
mesce din Ardâlă. Despre autorulă acestoră co
respondențe care se subscrie „Csaba din Clușiu", 
susține „Bdp, Hir.", că ca martoră oculară ar fi 
urmărită în decursă de mai mulți ani cu deose
bită atențiune pericululă ce se desvâltă în Ar
dâlă și prin urmare îlă află de competentă a face 
unele descoperiri în acostă cestiune. Pentru ca 
cetitorii noștri să vâdă cam de ce soiu suntă „des
coperirile patriotului" din Clușiu, reproducemă 
aici prima corespondență a acestuia, care e de 
cuprinsul ă următoră :

Valahii și Daco-Românu.
Clușiu, 14 Augustă.

„Odiniâră, pe timpulă regelui Leopold I, când omenii 
Camarillei din Viena încă nu asmuțaseră pe Slovacii din 
țările de josă în contra Ungariei, cestiunea și luptele de 
naționalitate erau necunoscute în istoria patriei nostre. 
Poporulă valahă, 'care a trăită în pace cu Ungurulă șâse 
sute de ani, și care împreună cu elă trăgea la bine și 
la rău, nici nu visâ despre aceea, ca pe basa talsificărei 
istoriei să ’șl arâge sieși antietate față cu acestă pămentă, 
âr pe națiunea maghiară s’o insulte ca pe o „venitură 
tâlhărâscă*.

„Regii noștri dedeau Valahiloră, cari se distingeau 
in serviciulă patriei, epitete nobilitari,’i făceau «nemeși", 
și acești «nemeși» simțiau și se mărturisiau pe sine de 
Maghiari, se luptau dimpreună cu ceilalți «nemeși» pen
tru interesele națiunei, ca și cum străbunii loră n’ar fi 
fostă nisce KnezI emigrați dela Balcani în decursulă evu
lui mediu, ci ca și cum ar fi fostă ei din vița lui Ar- 
padă. Valahulă devenită nobilă maghiară se 
lupta chiar și contra nâmului său, dâcă era vor
ba de apărarea drepturiloră Țârei ungurescl, precum o 
documentâză acâsf.a numărose cașuri de pe timpulă lui 
Horia, ba chiar și din anulă 1848“.

«Cei mai mulți Valahi încă și astădl păstrâză cu 
scumpătate pe fundulă lădii diplomele nobilitare și numai 
după înalte rugăminte le arată când și când scrutători- 
loră calâtorl.j Nu de multă acești «nemeși" erau nesu- 
feribili înaintea agitatoriloră și nici în vorbă 'nu voeau 
să stea cu ei.

„Astă-(fi cuventulă și mâna agitatoriloră se ames
tecă pretutindenea. căci în loculă acelui mijlocă neîn- 
fluințaveră ală nobilimei, au aflată ună altă mijlocă, 
prin care sciu să cucerâscă interesulă și orice poftă de 
onore valahă, ună mijlocă, care prin legende mincinâse 
este în stare a ațița fantasia acestui poporă, aplecată 
spre misticismă, și a i preocupa instinctulă celă vigurosă 
ce este ascunsă în elă. Acestă mijlocă este dacoro- 
mânismulă. Voimă a da acestui dacoromânismă o 
interpretare corectă:

«Dacoromânismulă nu este altceva decâtă o poftă 
do domniă. Ună omă deșteptă scie, că pentru a ajunge 
a domniă este de lipsă să ai putere. Omulă politică 
însă scie, că pentru a întruni puterile omogene, afară 
de interesulă comună, este de lipsă și consciință co
mună, în care zace isvorulă puterei. Pentru a pune în 
mișcare Valachimea ca să cuteze a se nisui să ajungă 
la domniă, fu puțină consciință de sine valahă. 
Consciință aceea, că eu sunt Valahă, care îmi tragă ori
ginea dintr’o amestecătură a popârăloră sclave din Bal
cani, nu i-a oferită poporului de păstori rolulă de con
ducători, nu i-a dată titlulă de dreptă pentru acâsta. 
Din astă causă Valahulă, pe basa »nemeșugului“, s’a 
prefăcută bucurosă în Ungură, căci consciință de a fi 
Ungură a considerat’o elă timpă îndelungată ca ună 
avantagiu.

Pentru a înălța consciință de sine aînlregului poporă a 
trebuită să se născocâscă o altă origine. Pe la sfîrșitulă 
seclului trecută s’au aflată nisce filosofi pedanți și măr
giniți, cari au născocită, că poporulă valahă ar fi ră
mășița legiuniloră romane. Nebunia acesta sa prinsă 
de inteligința valahă și in decursă de ună seculă sa res- 
lățită în poporă cu o putere coverșitore. Valachii, cari 
nu erau nobili, au sperată că în cestiunea aviticității 
voră apuca deasupra «nemeșiloră» prin aceea, că pe 
basa doctrinei dacoromâne, au cucerită de străbuni ai 
loră pe Gaesară, cari, (jeu, în contra acestei cuceriri nu 
s’au putută apăra. Și dâcă acestă agitațiă a fostă bine 
venită în contra clasei privilegiate, de două ori a fostă 
mai bine venită ca mijlocă de naționalitate după înceta
rea privilegieloră. Mai ’nainte scopulă era ca Valahii ?să 
se facă nobili și prin acesta să ’șl câștige ună titlu de 
dreptă la domniă, acum însă facă abstrabțiune de cesti
unea .nemeșugului*  și scopulă pentru ajungerea căruia 
se luptă este esclusivă domnia?

„Adevărații urmași ai Romaniloră Italianii și Galii, 
urmașii imediați ai legiuniloră hispanice: Francesii și 
Spaniolii și-au făcută carierele loră naționale fără susă 
dișii străbuni din vechime, pe când acâstă amestecătură 
turco-tataro-slavă din Balcani numai atunci a începută 
a se însufleți, de când istoricii loră se încumetă a-și începe 
istoria loră dela Romulus.

Din timpulă acesta numele de Valahă este luată 
ca vătămare, deasupra prăvăliei de vechituri a loră au 
atârnată firma de Română. In modulă celă mai vi- 
clână îlă aducă pe poporulă valahă la credința, că na
țiunea lui este locuitârea străbună a vechei Dacie, pe 
basa drepturiloră câștigate cu sabia împârațiloră romani 
de odinioră, și că dâcă Maghiarii nu ar fi răpită din 
mâna loră acâstă Daciă, astăcfi ei ar fi domni pe acelă 
pămentă, precum voră și fi, dâcă voră putâ sâ învingă 
pe Maghiari.
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Poporulă nu pricepe doctrina deducțiunei originei 
atâta însă înțelege, că aceia, cari pe ei îi ațîță la ură 
contra Maghiariloră, le promită pământuri, domniă și 
oficii. Acestă ură apoi, fiindă în continuu ațîțată, se 
desvoltă și se preface în sânge. Findă preocupată de 
acâstă ură îșT uită, că numai acum, nu de multă, s’a 
numită și Vlach (cuvântă de origine semitică, însâmnă: 
locuitoră de munte), seu Blag (cuvântă dela Slavii de 
mâdă-di, însemnă: paclnică liniștită) și Rumun, seu Ru- 
mis (însemnă : spoită, văpsilă). Chiar și ei, Valahii, s’au 
numită cu aceste nume/— cuprinși fiindă de urăȘJfață de 
Maghiarii, Valahii și-au uitată întregă trecutulă. Vala- 
liulă trăesce numai cu fantasia, că elă este de origine 
romană și urăsce pe Maghiari, cari s’au așezată în 
moștenirea română.

Acesta este modulă prin care agitatorii romani au 
prefăcută poporală în „Dacoromână».

Răsboiulii vamalu.
„Românulu“ de Marți se ocupă în articu- 

lulu de fonda de efectele răsboiului vamalu di- 
cendă:

Lumina se face și a începută deja a pârli ochii 
împainginațî de trufiă ai veciniloră noștri Unguri. Intr’a 
devără, organele presei ungare fără osebire de păreri și 
pănă chiar și oficiosulă „Pester Lloyd,c cari în timpulă 
tratăriloră pentru reînoirea convențiunei comerciale pre
vesteau perirea economică a României de nu va reînoi 
convențiunea — acum să vădă silite d’a recunâsce că 
resbelulă vamaiă a avută de efectă imediată lovirea de 
morte a industriei din Transilvania.

Ele suntă asemenea silite să constate că ore-cari 
fabricanți din Transilvania și ună însemnată numără de 
lucrători, amenințați de grosnica perspectivă a miseriei 
ce li se pregătesce, au începută a emigra în România.

Și în fața acestora fapte, guvernă, camere de co- 
merciu și societăți industriale, caută din tote puterile 
pe de o parte a găsi noi debușeuri pentra produsele in
dustriei transilvănene și pe de alta a opri pe emigranți, 
înspăimântându-i, încercândă adecă a le dovedi că în 
România, le va fi mai rău decâtă dâcă ar rămânea în 
țâra loră.

Să discutămă lucrurile, căci ună interesă națională 
e în jocă. Debușeuri nouă esteriore convinsu-s’au orga
nele ungare că nu se potă găsi. Acesta le-amă spus’o 
noi dela începută și le-amă dovedit’o în modă neîndo- 
iosă. Acum o dovedescă și faptele cu a loră neîndu
rată fatalitate.

Deci, la idea de debușeuri esteriore, cari să înlo- 
cuiâscă piața română, au renunțată, au fostă silite să 
renunțe guvernulă, camerele de comerciu și pressa ungară. 
Și, din acâstă causă, au trebuită să-și întorcă ochii 
spre debușeuri interiore.

Din acesta preocupare și în scopulă d’a atrage pe 
consumătorii interni spre produsele transilvane, s’au năs
cută esposițiunile industriale dela Brașovă și dela Clușiu. 
Banii țăranului Ungură, tfice „Pesfer Lloyd,» suntă totu 
atâtă de buni ca ai țăranului română.

încordarea — fiindcă suntemă deprinși a recunosce 
și proclama adevărulă — încordarea e lăudabilă. Dâr, 
judecândă fără părtinire, nu ne tememă d’a afirma că 
fără resultate însemnate va rămâne. Și âcă de ce:

Țăranii unguri din Alfbld consumă produse indus
triale, cari insă provină seu din fabrice austriace, său 
suntă produse ale industriei domestice locale. Aceste 
produse suntă similare, nu însă și identice cu ale Tran
silvaniei, ele se deosebescă d’aceste din urmă r.u numai 
prin calitate, ci și prin gustă.

Acesta e ună motivă care va face anevoiosă a 
loră înlocuire prin produsele transilvane. Dâr, presu- 
punendă chiar că înlocuirea se va face, resulta-va din 
acâsta ună bine pentra țâră? Credemă că nu; căci 
dâcă acei consumatori voră întrebuința produse transil
vane, voră rămână neconsumate cele de pănă acumă, 

și dec! producătorii loră voră perde ceea ce voră câș
tiga cei din Transilvania.

Resultatulă generală va fi deci o perdere, fiă în- 
tr’o parte, fiă în alta. Ecă motivulă pe care ne înte- 
meiămă noi spre a declara că, fără resultate însemnate, 
va rămână și actuala încordare ce s’a manifestată în 
Ungaria pentru găsire de debușeuri interne. Acâsta fi
indă adevărată, se înțelege de sine că nu rămâne in- 
dustriașiloră transilvani altă mijlocă pentru a-și utilisa 
capitalele, a-și asigura esistența și propășirea, decâtă 
d’a trece în România, d’a se duce în mijloculă unoră 
consumatori siguri. Consumațiunea sigură e celă d’intâi 
și de căpeteniă elementă pentru înființarea unei in
dustrii.

Mai suntă și alte motive, cari esercită o iresis- 
tibilă atragere pentru industriașii transilvăneni. In Ro
mânia, materiele prime pentru industria transilvană se 
găsescă cu îmbelșugare și cele mai multe chiar mai ef- 
tine decâtă în Transilvania uude în mare parte, cum e 
lâna, se aducâu din țâră; impositele pentru persăne, pen
tru industriă și pentru comerciă suntă asemenea mai 
mici. Și tăte aceste împrejurări întrunite suntă de na
tură d’a face și pe industriași și pe lucrători a preferi 
o perspectivă de propășire in România perspectivei de 
miseriă ce o au, rămânendă în Transilvania. Și șirulă 
înlesniriloră nu să încheiă aci.

Intr’adevără tarifulă autonomă română acordă scu
tirea de ori ce taxă de intrare pentru mașinele atâtă 
agricole, câtă și industriale. Guvernulă, credemă, va 
acorda și condițiuni favorabile de transportă pe căile 
ferate pentru atelierele ce ar voi să se strămute în țeră.

Aceste considerațiuni ne îndreptățescă să credemă 
că, cu totă propaganda contrariă a diareloră ungare, 
curentulă de imigrare în România a industriașiloră tran
silvani mai alesă, curentă care s’a produsă — după 
câtă se afirmă în organele maghiare, nu numai nu va 
înceta, ci din contră — din ce în ce va cresce și se 
va accentua. In firea lucruriloră este ca așa să fiă.

Se afirmă însă că guvernulă ungară — de și bu- 
getulă statului maghiară e într’o stare îngrijitore — e 
hotărîtă a face sacrificii seriâse pentru a țină viâța in
dustriei transilvane. De va putea face ceva, nu scimă; 
dâr ne folosimă din nou de ocasiune pentru a’lă îndem
na să cugete și să studie seriosă, pentru a nu lăsa la 
voia întemplărei cestiunea înființărei industriei naționale.

SOIRILE DILEL•
ErI, aniversarea nascerei M. Sale monar- 

chului nostru, s’a celebrată ună serviciu divină la 
biserica catolică, la care au asistată oficerii rămași în 
Brașovă, trupele fiindă duse la manevre. O companiă 
de honvedi au făcută onorurile militare.

—x—
Multă lume a sosită erl în Brașovă. atâtă 

din țâră câtă și Nemți din România, ca să ia parte la 
festivitățile săsesc! și să visiteze esposițiunea.

—x—
Fofie oposiționale ungurescl spună, că jertfă afa- 

cerei Edelsheim-Ianski voră cădâ și br. Orczi, 
ministru ungurescă de lângă M. Sa monarchulă, și adju- 
tantulă M. Sale, br. Mondl, pentru simțămintele sale 
ungurescl. Se vorbesce de înlocuirea celui dinteiu cu 
L. Tisza, fratele ministrului. Foile guvernamentale însă 
desmintă acâstă scire. Care spună adevărulă?

—x—
Contele Carolă. Bethlen, unchiulă comitelui 

supremă ală comitatului Brașovă, A. Bethlen a murită 
în etate de 60 de ani, la 14 Augustă n. în urma unui 
atacă de apoplexiă. A fostă imormentată în cripta fa
miliei la Betlână.

—x—
O foiă nngurâscă spune, că in săptămâna trecută 

gărzii financiari au arestată patru Români 
din clasa domniloră, cari fără hârtii de drumă trecuseră 

pe căi laterale dincâce și iscodiseră prin Brețcu. Fiș- 
panulă comitatului Trei Scaune arătă casulă ministerului 
de interne. Pănă la sosirea răspunsului rămână Românii, 
dintre cari unulă e ingineră, arestați în Poiana sărată.

—x—
Pe muntele Balintruță gendarmii au pusă mâna pe 

Dumitru Radu din România care n’avea pașaportă, 
âr pe muntele Serbata i au luată locuitorului din Sinaia 
Dumitru Steaulea o pușcă neplătită de dare.

La inaugurarea esposițiunei istorice, cu care au în
cepută în Pesta festivitățile în amintirea revindicării 
Budei, au fostă de față și P. S. Sa Melropolitulă Mi- 
ron Romanul și S S. Episcopulă Ioană Mețianu.

— x—
Privitoră la telegrama din Berlină, care comunică 

că ministru-președinte Tisza tocmai acum îșl dă seriosă 
ostenâla să aducă la cale o împăciuire durabilă cu Sașii 
din Ardeală, observă »Sieb. Deutsch. Tgblatt' : „Propo- 
sițiunea finală sună forte frumosă; pagubă numai, că nu 
e adevărată și că faptele stau în isbitâre contradicere 
cu presupusa ostenâlă pentru o „împăciuire durabilă» 
a Sasiloră din Ardeală. Așa ministrulă culteloră și in- 
strucțiunei Augustă Trefort și organele sale în și afară 
din ministeră, precum și fișpanii Desideriu Banffy și Ga- 
briel Bethlen și ajutorele loră îșl continuă mereu și cu 
îndoită zelă atacurile loră asupra întocmiriloră culturale 
și asupra caracterului națională ală Germaniloră din Ar
deală. Tocmai de același calibru, adecă totă așa de ne
temeinică și neadevărată ca comunicarea din Berlină, e 
soirea »Bohemiei‘ din Praga despre ună presupusă „pactă 
maghiaro-săsâscăc deja gata »în principiu11.

Necazurile Sclieieniloru.
Brașovu, Augusta 1886.
(fine.) *

înainte oinula mai săraca, căruia nu ’i era 
cu putință a aduna o sumă mai mare pen
tru ca să-și cumpere o vacă, și atji încă și mai 
puțind îi e cu putință, îșl cumpără câte o 6iă, 
două și așa când se ’ntdrceaă săra dela pășune 
avea bietula orna ce să pună copiilora pe măsă. 
Ada nici atâta nu mai are omula săraca. In- 
zadaru au eșita comisii peste comisii cari au 
luata hotărîri asupra pășunei ca să rămână pe 
unde au fosta pănă acum. Hotărîrile însă au 
rămasu hotărîri, ăr la esecutarea lord nici că să 
gândesce cineva. In fiecare momentu e în pe- 
riculd bietula orna d’a fi pedepsitu său globita, 
dăcă vita va rupe una firu de ărbă din loculu 
oprita, dupăce în cela neoprita mai nu mai are 
ce pasce. Pentru cai s’a data voia să pască 
numai (^.iua și totă în locuia unde pășunesca va
cile, ăr năptea nu. Nu trebue multă minte ca 
să vădă omula, că acăstă măsură e cu două tă- 
șuri. Ce să facă sărmanula omtt, să’și trimătă 
caluld la pășune (Jiua ? Dăr atunci când mun- 
cesce, ca să’și agonisăscă pânea de tăte dilele? 
Să-la trimătă năptea? Atunci e pedepsita și 
globita.

Când e vorba de păduri, apoi acestea s’au 
opritu cu totulu. Nici ramurile, care rămână 
din tăiatulu stânjiniloru de cătră comună, și 
nici gătejele nu îi e ertatu omului săracă a le 
aduna fără plată, ci trebue să plătăscă pentru o 
crosniă (spinare) 4 cr., adecă câtu nu făcu ele fi-

FOI LETONE.

Cele trei mărgăritare din începutulu 
renascerei italiane.

(Studiu archeologică de Severu, Mureșianu). 
(Urmare.)

Isaacă cu mânile legate la spate pare că arată 
ună momentă de resistență la mișcarea vehementă 
a tatălui său, care înăbușindu-șl iubirea părintâscă, 
desperată, cu mâna stângă apucă grumazulă fiului 
său, ca cu drâpta să-i înfigă cuțitulă de morte, ca 
astfelă numai să satisfacă voinții lui Jehova. Ânge- 
rulă liberatoră îșl întinde mâna peste capulă lui Isaacă 
oprindă astfelă omorulă. Ună tînără preocupată Jcu sco- 
terea unui spină din picioră merită mare atențiune.

Acestă reliefă, deși fu lucrată cu multă artă și pri
cepere, nu a mișcată juriulă să decidă în favorea lui, 
ci în a tînărului concurentă Ghiberti. Asta învingere 
avuse mare influință asupra sufletului său, căci din ora 
aceea elă se dedică cu trupă și sufletă numai architec- 
turei. In acelă ană îlă aflămă cu amiculă său Dona- 
tello în Roma studiândă, măsurândă și combinândă res
turile și ruinele antice, ale căroră forme și-le însușesce 
în decursulă timpului cu multă esactitate și precisiune.

Pofta de gloriă a Florentiniloră se îndreptase a- 
cum spre catedrala începută de Arnolfo di Cambio, ei 

pretindeau ceva estraordinară și grandiosă, de aceea 
Bruneleschi cu mare zelă se prepara ca să satisfacă do- 
rințeloră concetățeniloră săi. Și cei 19 ani ce i-a pe
trecută aprope continuu în Roma, în jurulă Panteonu
lui și a ruineloră romane nu au fostă altă decâtă o 
lungă periodă, în care a studiată cum să pâtă îndeplini 
cea mai cutezătore întreprindere ce nu a cunoscută 
architectura pănă atunci.

Gloria ce a secerat’o în anulă 1420 este o ade
vărată satisfacțiune pentru lovitura morală ce a primit’o cu 
19 ani înainte. In acestă ană a fostă conchiămată o mare a- 
dunare dintre architecții cei mai renumițl ai stateloră 
civilisate, pentru de a-șl espune planurile referitore la ră- 
dicarea cupolei cated.-alei florentine. In acâstă adunare 
de capacități europene nici unulă nu a convinsă cu ar
gumente atâtă de chiare și valide ca Bruneleschi. Ju
riulă adencă convinsă din argumente despre talentulă 
și studiulă profundă ală architectului loră, l’a însărcinată 
cu conducerea acestei opere gigantice. Și în adevără 
elă a și îndeplinit’o dela anulă 1420—1434.

Precândă cupola Panteonului din Roma are ună 
diametru de 43.5 metri și se ridică pre totalitatea zi- 
direi internei rotunde la o înălțime egală cu diametrulă 
eî, cupola catedralei florentine de ună diametru egală cu 
a Panteonului, se rădică însă pe 8 stîlpi puternici la o 
înălțime de 91 m. âr cu laterna la colosala înălțime de 

107 m. Pre acești optă stîlpi se ridică mai ânteiu ună 
tambură înaltă cu optă fețe, conținendă fiăcare față o 
ferâstră mare rotundă ce ar avâ să răspândâscă o lu
mină puternică (căci de presinte suntă mai tâte astu
pate). Cupola carea se ridică cu multă maiestate în 
formă eliptică este boltuită duplu, una dinăuntru și alta 
din afară, astfelă că între densele se ridică treptele cari 
conducă la laternă. De însemnată este că Bruneleschi 
la zidirea acestei opere admirabile nu s’a folosită de ar
mătură.

Acâstă catedrală, care este începută în stilulă go- 
tică-italiană nu a dată lui Bruneleschi o libertate abso
lută în adoperarea formeloră antice, ci din contră elă 
fu necesitată pentru armonia totului a lua multă în con*  
siderare stilulă antecesoriloră lui.

Meritulă lui în astă operă este înalta concepțiune 
de a rădica o masă atâtă de colosală pre ună sprijină , 
atâtă de neînsemnată, o boltitură atâtă de înaltă, ce 
lumea antică în nici unulă din colosalele ei edificii nu 
a cunoscută.

Marelui maestru nu i-a fostă decisă prin sorte ca 
să vâdă finită și corâna operei lui, adecă laterna. A 
trebuită să trâcă preste 15 ani pănă ce Giuliano de Ma- 
jano o duse în îndeplinire. Și dâcă Bruneleschi nu ar 
fi fostă făcută în viâța sa alte opere decâtă numai cupola ca- 
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indu aduse acasa.z Pentru o ciâclă și pentru unii 
cală de lemne se plătesce și mai multă. Apoi când e 
vorba de stânjină trebue să-lă cumpere omulil dela 
comună cu 8—IP/a fi. N’ar fi fostă mai cu cale 
să se pună o taxă de metru cum a fostă mai 
nainte ca astfelă sărăcimea să ’și aducă lemne 
în (jile când n’are de lucru, să aibă și ea cu ce 
să ’și fărbă o ciorbă mai de Ddmne ajută și să 
se încăldăscă în timpulă ernei, când gerulă nu-lă 
pdte potoli cu gătăjele ce i le dă comuna, și încă 
și acelea pe plată?

Der să ne ’ntdrcemă din Poiană și din pă
dure în Scheiu. Drumurile suntă ca vai de ele. 
Când e timpă frumosă, mergândă pe ele cu ca- 
rulă în totă momentulă ești în periculă d’a te 
răsturna său d’a vedă rupendu-se rdtele carului 
prin gropi și bolovani. Când plouă, ești în pe- 
ricultî d’a te ’nglodi cu carulă, căci pe josă te 
înoroiesci pănă’n gâtă. Când începe a ploua, 
bieții 6meni se rdgă lui Dumnezeu să nu dea 
vr’o pldiă mare, care să umple văile, să inunde 
ulițele și să le rupă casele. Suntă ulițe amu pută, 
dice mai tăte, care de când esistă nu s’a făcută 
ceva pentru îndreptarea loru. Pajiștele (maida
nele) în numără de peste 120 n’au nici fântâni. 
Mulțime de familii suntă silite să ’și aducă apă 
din locuri depărtate, cum este valea Teii și valea 
Țigăniei, și încă să ’și aducă <jiuai căci s^ra 
păte frânge omulă vr’ună picioră; ărna apoi e 
și mai rău. Chiar și fântânile care se află pe 
Tocile când plouă tare suntă espuse a fi înfun
date cu tăte necurățeniile câte le târesce cu 
sine apa.

Prundulă, care este piața Scheiului, de câte 
ori n’a fostă inundată, întrândă apa prin curțile 
și pivnițele caseloră, ba chiar pe ferestrele ca- 
seloră josă situate. Sumă de ani a trecută, de 
când s’a hotărîtă în comună și s’a pusă chiară 
în bugetă suma de 4000 fi. pentru regularea 
Uliței mari și a Prundului. Dăr se vede că re
gularea loră s’a lăsată pe săma ploiloră și a po- 
tăpeloru, care își și facă apoi datoria prefăcen- 
du-le în lacuri și deposite de noroiu.

Multe avemă de cjjstb dăr ne mărginimă a 
semnala relele și neajunsurile espuse mai susă, 
în speranță că se voră lua măsuri de îndrep
tare. Nu ceră Românii din Scheiu mai multă 
decâtă ca conducătorii comunei să-și mai îndrepte 
privirile și înspre Scheiu și să nu uite că po- 
porațiunea din acestă suburbiu suntă contribua
bili ai comunei Brașovă, ăr nu ai alteia. Să li 
se facă și loră, nu parcuri, nici promenade, ci 
ceea ce le este absolută necesară și să li se facă 
posibilă d’a esista în modă cinstită ca și până 
acuma. Drumuri bune, văi regulate, fântâni 
unde nu suntă, locă de pășunită îndeajunsă, și 
lemne de focă necesare, și tăte acestea în mă
sură potrivită cu dările ce le plătescă, atâta ceră 
Sclieienii și nimică mai multă. Acestea suntă 
cestiuni de interesă generală pentru comună și 
de aceea sperăraă că părinții orașului se voră 
ffândi seriosu la ele.o

Valea Galele,i, 15 Augustă 1886

Stimate d-le Redactoră! Ore ee bucuriă mai pu- 
temă aștepta noi Românii în acestă stată constituțională? 
Ce mângâiere și ce iubire frățescă să mai pote dice că 

esistă pe acestă pămentă, dăcă bietulă Română nu se 
p6te bucura barem! de o mângâiere și o libertate . câtă 
de puțină favoritore, decă nu și de drepturi pe cari ser- 
manală ar trebui să le aibă egală cu celelalte națiuni 
conlocuitâre.

Ce dile ai ajunsă, Române, în acestă stată, ce de 
17 secuii ai vărsată sudori de sânge, pănă ce i-ai culti
vată locurile, și prin sudorea feții tale ai adusă nulre- 
mentă nu numai pentru tine, ci și pentru cei ce te asu- 
prescă și amărăscă.

In locă de remunerațiune, pedăpsă.
Ore d-lă advocată R. Patița pentrucă i s’a trămisă 

cu posta Romanulă «Horea» ce a greșită contra statului 
de i-au dictată pedepsa de 150 fl. ? Prin aceea n’a vă
tămată pe nimenea, nici n’a făcută agitare contra Ma- 
gtiiarismului

Der sermanulă de învețătoră dela Intregăldi pen
trucă a asistată la aniversarea dilei de 3 (15) Maiu a 
fostu pedepsită cu 100 fl. și neputendu-i solvi în 16 Au
gustă n. a fostă închisă în arestulă din Aiudă, unde-și 
va continua cursulă pedepsei pănă în fine.

Asigureză pe «Domnii" noștri că cu batjocuri de 
acestea și terorizări nu voră câștiga în veci frățietatea 
Românului.

Cu acestea remână poftindă curagiu și vertute la 
totă Românulă pădindă dreptatea și adevărulă, der istoria 
trecutului să nu o trâcă cu vederea. La revedere!

U. P. T.

Higiena Șatenului.
D. doctoră Grigore Christescu, mediculă orașului 

Tărgoviște, printr’o scrisore deschisă adresată d-lui re- 
dactoră ală dl’aruIQ* „Progresulă Medicală Română», 
după ce resumă, în partea întâiă, bălele constatate ca 
periculose sătenului, temelia statului Română, 
oprindu-lă în desvoltarea sa fisică și intelectuală, — în 
partea a doua enumeră următărele mijloce indispensa
bile pentru combaterea acestei băle.

*) Jac. Burchardd der Cicerone edițiunea 3 tom. I. 
pag. 177.

Nu ne putem opri fără a arăta, că d. doctoră Gr. 
Christescu, în acestă ană întrega lună Iunie, a fostă 
concentrată de ministerulă de resbelă la ambulanța Dâm- 
bovița-Prahova, pentru căutarea săteniloră bolnavi.

Contra Pellagrei: a) înființarea unui cuptoră mare 
între două comune în care sătenii să fiă obligați a’șl 
prăji porumbulă culesă necoptă, din causa timpului 
rău (1).

b) Să se înființeze prin comună magazii de reservă 
în care să nu se depună decâtă porumbă prăjită, spre 
a se distribui săteniloră în anii de lipsă.

c) Să se reducă posturile și prin cleruiă rurală și 
învățătorii rurali să se facă cunoscută săteniloră, ce 
anume posturi să țiă, spre a ie evita ună usagiă iungă 
de verdețuri, ce nu hrănescă îndestulă pe ună omă 
ce muncesce multă.

d) Prin preoții și învățătorii rurali, să se recoman
de săteniloră de a face usă de untă, ouă, brânză, pas- 
tramă, carne și la facerea mămăligei de regulă să a- 
dauge și lapte.

II. Contra reumatismului: a) Locuința sătenului, 
fiindă singura causă a acestei bole, guvernulă să se în
sărcineze cu construcțiunea ei după ună plană bine de
terminată, obligândă pe săteni la rescumpărare în ter- 
menă de 10—15 ani. Aceste case să fiă clădite pe ună 
terenă sănătosă și trase la liniă, spre a forma strade 
drepte, luminâse și bine aerate, b) Să se oblige sătenii 
a’șl pune petrișl prin curțile caseloră; celoră săraci, li 
se va pune gratisă de autoritatea comunală, c) Să se 
grăbăscă facerea șoseleloră comunale și județiane; să

1) In Franța, Italia și America s’a eslerminată 
Pellagra numai prin înterdicerea consumărei porumbului 
neprăjită. Este destulă să simță sătenulă guslulă po
rumbului prăjită și să fimă singuri își voră clădi cup- 
tăre spre ași procura ună alimentă bună și sănătosă. 

se astupe gropile, șanțurile și tote bălțile cu ape stătu
te spre a feri infiltrația ziduriloră dela case, evitându-se 
astfelă o admosferă totdeuna rece și igrasiosă. d) Bo- 
tezulă noiloră născuțl să se facă numai în lunile calde 
ale anului s’au numai în casă și nici decumă la Bise
rică; acăsta pentru timpulă ernei, spre a se evita acelă 
contrasă (2) periculosă ce esistă între temperatura apei 
botezului și aceea din care a venită copilulă nou năs
cută. e) Prin preoții și învățătorii rurali să se atragă 
câtă de desă atențiunea săteniloră asupra îmbrăcămin
tei spuindu-le că decă ea. nu este suficientă (3) espune 
sănătatea loră la bolele cele mai periculâse.

IH. Contra gușei, paludismului și altoru bâle: a) 
înființarea spitaleloră rurale în fiăcare plasă unde sufe
rindă să se caute conformă legiloră stabilite prin știință 
și experiență. Cu medicii arondismenteloră de astădl să 
cheltuescă banii județeloră fără nici ună resonă, deorece 
ei, (medicii) nu potă trata bolnavii în conformitate cu 
preceptele artei medicale, expunendu-se în același timpă 
și disprețului publică Acestă dispreță vine de acolo că, 
orice nesuccesă este atribuită nesciinței, ăr nu lipsei to
tale a mijlăceloră reclamate de știință. Afară de asta, 
d-nii medici de arondismente niciodată nu ’și facă dato
ria scrisă in legile și regulamentele de astădî, de 6reoe 
prin ele li se cere aceea ce n’au învățată în școlă și 
anume: se umble fără rostă prin sate.

Din cele relatate pănă aici reese că numai constru
irea caseloră săteniloră de către stată, construirea spi
taleloră în mijloculă fiă-cărei plășl, înființarea magaziiloră 
de reservă, construirea scoleloră rurale și facerea dru- 
muriloră comunale, suntă singurele mijlPce ce potă aduce 
fericirea și prosperitatea săteanului nostru.

Datoria medicului este de a arăta răulă, ăr a gu
vernului de a lua măsuri pentru vindecarea lui. — «Na
țiunea».

Ultime sciri.
Franzensbad, 16 Augustă. Prințulu Cuza 

va asista la căsătoria d-șorei de Giers, care se 
va celebra la 1 Septemvre cu d-lă Rosetti 
Solescu.

Dresda, 16 Augustu. Ministrulă plenipo
tențiari ală Austriei a remisă astădl Regelui o 
scrisdre a împăratului Austriei prin care M. S. 
cere mâna principesei Maria Iosefa pentru archi- 
ducele Otto.

DIVERSE.
CUNUNIA. — D-lă El ia Iuga teologă absolută 

și d-șăra Maria Rusu își voră serba cununia loră în 
Chintelnică la 29 Augustă c. n. la 3 ore după amădi.

** *
Mai reu ca pe la noi. — Intr’ună orașă din Aus

tria fu osândită ună bietă sodală fără lucru, pentru 
cerșitoriă la dece dile închisore. Judecătorii îlă între
bară, dăcă este mulțămită cu acestă sentință, elă însă 
răspunse: »Mă rogă, domniloră, fiți buni și-mi prelungiți 
închisorea, să vă dea Dumnedeu sănătate!" „M. R.‘

2) Grație acestui contractă de temperatură, cei 
mai mulți copii în timpulă ernei moră a șesea di după 
boteză. Dăcă scapă cumva apoi rămână cu infirmități 
incurabile. Ceia ce menționămă aci. în trecătă, am 
probată cu / cifre în raportulă nostru de finele anului 
1885 și care raportă l’amă presentală d-lui Dr. Sergiu 
inspectorul0 circomscripțiunei.

3) Mulțî săteni trecă vera, totă cu căciulă cum a 
petrecută și ierna. Ore acesta nu’i espune la dambla ? 
(apoplexie cerebrală.)

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiann

tedralei florentine, ar fi fostă de ajunsă ca să-și facă 
ună nume nemuritoră.

Insă pe elă îlă aflămă dela anulă 1420 pănă la 
finea vieții sale făcendă planuri și conducendă multe 
ziduri de mare însemnătate, precum biserici, palate, mă
năstiri și multe alte lucrări ce cadă în arta archi- 
tecturei.

Aci i s’a dată o libertate absolută în introducerea 
și întrebuințarea aceloră forme și întocmiri architectonice 
ce și le a adunată și însușită din resturile ruineloră ro
mane. Esistința unei oscilațiuni între adoperarea aces- 
toră detailuri cu productele tradiționali ale evului mediu 
nu se putea delătura deorece inceputulă renascerei nu 
cunoscea ună canonă precisă.

Așa vedemă cum Bruneleschi în S. Lorenzo dă 
basilicei evului mediu ună îmbrăcămentă antică, prin no- 
bilițarea columneloră în stilulă corintică, prin împreu
narea architravului, frisului și a geisonului cu capitelulă 
columnei și prin ornarea arcuriloră loră. Prin aceste 
combinațiuni interiorulă este predomnită de o curată 
frumseță și nobilitate a detailuriloră, formândă ună com- 
plecs armonică ce arareori ună muritoră îlă sciă întruni 
așa clară într’ună opă architectonică.

Naia principală este acoperită plană, pre când 
năile laterali suntă provfedute cu boltiturî cruciate, er 
fiăcare din aceste se despartă de naia principală prin 

7 columne în forma susă amintită. Păreții năiloră la
terali suntă decorați cu pilostri și semicolumne, ăr între 
acestea se înșiră nichiăle cari servescă de capele. Pă
reții năii principale suntă animați cu ună șiră de fe- 
restri semicercuale, cari se ridică dea-supra flăcăruia 
arcă ală columneloră. Unde naia principală cu cea fra- 
versală se încrucișăză, se rădică pre astă quadratură o 
cupolă dăr fără tambură, ale cărei tereștri înșirate jură 
împrejură suntă asemenea semicercuali. Corulă se în
chide în ună unghiu dreptă. La brațulă nordică ală 
năii traversale se mărginesce sacristia cea vechiă, carea 
asemenea e făcută de Bruneleschi și carea este fărte fru
mosă ornată cu opere de ale lui Donatello și Andrea 
del Verochio. Fațada care avea să aibă o menire 
înaltă acum mai după 500 de ani a rămasă fotă 
nefinită

S. Lorenzo este prima basilică grandiosă a renas
cerei italiane, prin ea basilica pre columne acoperită 
plană ajunge la onorurile ei de mai nainte.

St. Spirito, asemenea o basilică acoperită plană, 
carea în urma unui incendiu în anulă 1471 ăr ajunsă 
în lucrare, s’a finită numai în parte după planurile lui 
Bruneleschi. Aci nichiăle au aceea înălțime ca năile la
terali, pre când în S. Lorenzo suntă cu multă mai jose. 
Aceste capele, cari dimpreună cu năile laterali se con
tinuă preste naia traversală și preste coră, dau celfl 

mai escelintă efectă perspectivică. Cupola carea se rădică 
în mijloculă năii traversai! provădută cu tambură pare 
a nu fi fostă concepțiunea lui Bruneleschi*)  căci vedemă 
că elă întrebuințăză acestă cilindru în S-ta Maria del 
Fiore a cărui menire este ca să țină în susă colosala 
masă a cupolei ce se ridică preste dînsulă, ăr aci cupola 
acăsta mică nu păte face atari pretensiunî.

De mare interesă pentru stilulă architectonică este 
capella dei Pazzi, începută îndată după marea concu
rență pre Ia anulă 1420 la Sta Croce în Florența. Aci 
stilulă renascerei italiane ne face cea mai nobilă și cu
rată impresiune. Planulă acestei capele este o cruce 
grecăscă, porticulă formeză o boltilură cu barile (bolti- 
tură rotundă) pre columne corintice întreruptă în mij- 
locă prin ună arcă, preste care se rădică o cupolă mică 
cu casete, smălțuită cu diverse colori.

In interioră păreții suntă înfrumsețațî cu pilaștri 
corintici, cupola este poligonă cu ferestri rotunde. Acestă 
mică clădire este una dintre cele mai atrăgătâre și mai 
armoniose clădiri ce cunosce renascerea italiană, ea ser
vise ca modelă la alte clădiri grandiose ce au întreprinsă 
succesorii lui Bruneleschi. (Va urma.)
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Cursei n la bursa de Viena 
din 16 Augusto st. u. 1886.

Bursa de BucurescI.

Rentă de aurâ 4u/0 . . . 108 55 ,
Rentă de hârtiă 5% . . 97.95 
ImprumutulO căilorO ferate 

ungare.........................154.50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . . 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 40

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
B nuri rurale Banat-Ti- 

mișfi...............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 70

Bonuri croato-slavone . ■ . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung......................... 100.25
Imprumutulii cu premiu

ung................................... 121 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 127.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.55 
Renta de arg. austr. . . 86 40
Renta de aurii austr. . . 121 — 
Losurile din 1860 . . . 143 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 869 —
Act. băncel de credită ung. 291.25 
Act. băncel de credită austr. 282.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

•Cota oficială dela 2 Augustă st. v. 1886.

Renta
Renta

»

împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>
>
*
•

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote auslriace contra aură. .

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0)

fonc. rural
H
»
*

urban
»
>

(7°/0) • •
(5%) •
(7°/o) • • 
(6»/0) .
(5»/0) . •

Cump.
93Va
98—
88V2
33—

103 3/4 
87’/4

ÎOO8/*
92—
83—•

națională a României 500 Lei 1025
272 
215

13.70 
2.01

vend.
94—
98’/<
89—
34—

101—
88—

101—
921/.
83V*
1030

276
222

13.90
2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 9 Augustu st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Venei. 8.72

Argint, românesc................. » 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orI..................... » . 9.97 > 10.—
Lire turcescl......................... > 11.27 » 11.30
Imperiali............................. » 10.26 • 10.29
Galbeni................................. » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 > 101.50
Ruble RusescI......................... > 121?/a • 122.i/a
Discontulă ... » 7—•10 °/0 pe ană.

Nr. 9077/1886.

5
Frederic Czell și fii, fabricanți în Brașovu, au inten- 

țiunea se înființeze pe proprietățile trecute în protoco- 
îulu funduartt sub pag. Nr*  9109 A; Nr*  top*  10799, 
10800, 10801 și 10576 o fabrică de petroleu.

Acesta se aduce la cunoscință publ. cu acelu ada- 
usu, cum că pertractarea prescrisă în sensulu §-lui 25 din 
art*  de lege Nr*  XVII*  din anulu 1884 va ave locu la 
fața locului Marți în 31 Augustă a*  c*  orele 10 a*  m*  
unde voru ave toți acei, cari voru voî se protesteze con
tra acestei întreprinderi, să-și declare observatiunile lorii 
verbalii seu în scrisil la diuii și ora susu arătată comi- 
siunei pertractătore*

In fine se făcu atente părțile interesate, cum că 
planulu și descrierea antreprisei se potu vede la despăr- 
țemântulu industrialii alu subscrisului magistrată pănă 
în diua pertractărei în fiă-care (fi dela 9—12 ore*

Brașovu, 12 Augustu 1886. Magistratul!! orășenescu.

Nr. 9510/1886.

Concursă!
Pentru ocuparea postului vacantă de cancelistu la capitanatulfi 

orășenescu din locu, împreunată anualment.e cu salarii de 450 fi și 
100 fl. bani de quartiru, se escrie prin acesta concursă.

Doritorii pentru acestu postă au s6-și documenteze cunoscințele 
școlare, cunoscințele celoră 3 limbi ale patriei, desteritatea în resortulu 
de scrisă și aceea, că nu au trecută peste etatea de 40 de ani. Pe- 
tițiunile astfelă instruate suntă a se așterne subscrisului magistrată pănă 
în 31 Augustă a. c. după prându la 5 6re.

Bras o vă, 14 Augustă 1886.

Magistr. orășenescu.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

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

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. TIÎANS“

MersulU trenurilor!!
pe linia Bredealii-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Bredealii-Budapesta Budapesta—JPredealii

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

peraâne

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă
i de

pers6ne

Trenă 
omnibus

4.50
9.32

Timișâ

Brașovii

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelii
Teiușft
Aiudtt

||Vințulii de susd 
Uioral 
Cueerdea 
Ghiristt 
Apahida

((Clușiu

Nedeșdu 
GhirbiSu
Aghirișfi 
Stana 
HuiedinK 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.22
7.01

'7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

9.56
10 20

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1 04
1.30
1.39
2.07
3.08
5.08
5 35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

Viena > 3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
Rfrv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

3.15
7.29
8.27

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cueerdea

Ui6ra 
Vințulii de 
Aiudfl
Teiuștt
CrăciunelO 
Blașâ 
Micăsasa
Copșa mit
Mediașâ 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

BrasovfiJ
Timișii

( 
(

sustt

10.01
10.26
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

Predealu
BucurescI

((

1.09
1.55
2.53
3.28

9.35

Nota: Orele de nOpte suiitb cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

7.14
7.42

8.31
9.01

10.28

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2.11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

5.45
6.22
6.47

11.45

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zernesc’.

Teiușfi- Âradfr-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Trenu Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua omnibuB persâne peraâne accelerată omnibus

Teiușii 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlUOK 7 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41- Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 - - 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — - 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 ;— 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | Teiușft 12.05 — 2.24

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibuR peraâne persâne persâne omnibus omnibus

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 6.33 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.44 6.58 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia , — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07
Timișftra 9.02 — 9.08 PetrosenIJ — 4.04 6.39

Timișftra-Aradft PetrosenI—5 Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă <
persâne peraâne omnibuR omnibus omnibus de pers.

Timișftra 6.25 5.00 PetroșenI 6.49 9.33 _
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 ■ —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft 9.27 — 8 17 Simeria 10.53 1,35 —


