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1886.

Faptele să vorbâscă.
Dâcă ar fi esistată acâsta înțelegere, atunci 

nu amă mai fi condamnați să vedemă cum ne
numărate comune românesc! se luptă și adl cu 
neajunsulă de-a susțină câte două scdle confe
sionale cu grele jertfe, dintre cari nici una nu 
corespunde cum se cuvine scopului culturei ndstre 
naționale, atunci celă. puțină acâstă cestiune vi
tală și urgentă a scdleloră mixte s’ar fi resol- 
vată spre binele comună națională,

Dâcă bisericele ndstre ară fi ieșită din cer
culă loră strimtă confesională, de câte ori se 
tncta de ună interesă comună națională, atunci 
n’amă mai fi aduși în trista posițiune de a vedâ 
esistândă în multe locuri reuniuni de binefacere 
și sociale în câte două edițiuni, una unită și alta 
greco orientală.

Dâcă interesul.fi comună națională ar fi 
fostă luată în vedere în prima liniă, nu se pută 
întâmpla ca în cestiuni mari ale învățământului 
bisericele ndstre să sufere pierderi și scăderi con
tinue, cum a fostă și pierderea licenței de a-și 
forma ună fondă de pensiune deosebită pentru 
învățătorii confesionali.

O singură dată, în anulă;1879, ne aducemă 
aminte, că bisericele ndstre s’au avântată la o 
acțiune comună în contra măsurei de a intro
duce limba maghiară în scdlele ndstre poporale, 
dăr nici acăsta acțiune n’a avută succesă, pen
tru că n’a fostă pusă la cale și susținută cu 
energia cuvenită, a lipsită jarulă care să nutrăscă 
foculă și de aceea s’a si stînsă eurândă, lăsând 
în urma lui scrumulă și cenușa câtorva repre- 
sentațiuni.

Dela 1879 încdce scdlele ndstre suntă pe 
di ce merge mai strîmtorate și mai amenințate 
și adversarii noștri se prepară acum a da năvală 
asupra loră cu toții în unire.

Necurmată amă susținută, că spre a delă- 
tu.ra ună periculfi comună este de lipsă să des- 
voltăruă o acțiune comună consciă și energidsă, 
dăr din nenorocire glasulă nostru a răsunată în 
pustia.

Astădi vine ună episcopă ungurescă și pro
pune o asemenea acțiune conaționaliloră săi. Elă 
dice, că bisericele maghiare din Transilvania au 
o misiune comună patriotică și acâsta este de 
a apăra, susțină și întări rassa maghiară.

6re bisericele ndstre să nu aibă și ele o 
sfântă misiune patriotică pentru apărarea nea
mului românescă ?

Din dieta croată.
In ședința dela 10 Decemvre se continuă desbalerea 

asupra bugetului.
Profesorulă Spevec <Ș'ce că majoritatea apără drep

turile țării. Oratorulă se apără contra atacurilor^ cleri
cale și (jice că clerulă a căutată să încetățenescă into
leranța evului mediu la universități. Voteză pentru 
bugetă.

Draskovici declară în numele centrului, că acesta 
stă pe basa legii, dăr apără pactulă contra praxei celei 
rele de 18 ani. Nici centrulă, nici maioritatea nu potă 
urma Banului pe acăstă cale.

Kovacevici, fișpanulă Agramului, atacă aspru opo- 
sițiunea. Poporulă croată nu gravilâză în afară. Inde
pendenții ca și Starcevicianii lovescă în Ungaria, dăr nu 
refusă a primi diplome de nobleță scrise unguresce și 
decrete de numire. Oposiționalii clericali suntă farisei; 
pe când ei predică religiositatea și condamnă tractatele 
sciențifice, se ivescă cașuri, ca deunăzi în Vukmanici, 
unde o domnișără din casa unui preotă ’și-a omorîtă 
copilulă și I’a ascunsă în coșă (urloiu.) Primesce bu- 
getulă.

Mazzura gratuleză guvernului pentru astfelă de fiș- 
pani. «Similis simili gaudet». După o polemică cu ante- 
vorbitorulă, declară că nu se păte identifica cu cele dise 
erl de Bârcicl. Maioritatea a predată Banului totă și 
acesta o lasă acum în baltă, dreptă mulțămire. Ba-

Misiunea patriotică a bisericelorft ndstre.
I.

Brașovă, 4 Decemvre 1886.
Până în diua de acji predomnesce încă în 

sînnlu celortl două biserici românesc! dela noi 
părerea, că cerculă activității lorii este mărginită 
prin scopurile și interesele loră confesiunale și 
că peste acâstă margine nu le este permisă să 
trâcă.

Acâstă părere este o moștenire din tristulă 
nostru trecută, și fiind-că niciodată nu s’a putută 
pune la îndoiâîă caracterul^ românescă ală bi- 
sericeloru ndstre, se inventa pe la 1860, spre 
a indica cerculă de activitate mărginită ală loră, 
numirea de „națiune română unită“ și „națiune 
română neunită.11

Este clară, că, odată admisă acâstă deo
sebire, interesele „națiunei“ nu se puteau estinde 
mai departe decâtă permitea cerculă intereseloră 
confesiunei „unite“ și „neunite.“

Urmările acestei îndesuiri a intereseloră na
ționale în cerculă strîmtă confesională au fostă 
destulă de fatale pentru noi și desvoltarea ndstră.

Nu voimă să recapitulămă durerile trecu
tului, vomă reîmprospăta numai în memoria ce- 
titoriloră noștri trista împrejurare, că nici în 
ănii 1860—1865 nu ne-a succesă de a eși din 
sferele înguste confesionale pe tăremulă largă ală 
acțiunei comune naționale de sine stătătdre. în
cercările ce s’ău făcută spre a stabili o legătură 
între cele două confesiuni pe basa intereseloră 
comune naționale, n’au avută succesă. Se în
cheiase la 1861 o pace aparentă între Sibiiu și 
Blașiu, dâr ea în realitate nu era decâtă unu 
armistițiu, care se putea denunța ori și când.

Acțiunea ndstră națională a fostă în totă 
timpulă acela mai multă său mai puțină divisetă 
în două și circumscrisă prin interesele speciale 
eonfesionale. O acțiune comună curată națională 
n’a fostă cu putință. De câte ori se tracta de 
marele interesă națională unii se împedecau 
de alții.

Și resultatulă?
Era mai totdâuna unu câștigă ală celoră ce 

voiau să se folosâscă de Români ca instrumentă 
pentru scopurile loră politice, âr în tânma anu
lui 1865 resultatulă a fostă o lovitură mortală 
dată intereseloră ndstre comune naționale.

A urmată, după eatastrofa dela 1865, lun- 
gulă periodu ală suferințelor^ ndstre ce și astădi 
trebue să le îndurămă.

Situațiunea schimbată contribuit’a dre în cei 
douădecl de ani din urmă a schimba și vederile 
în sînulă bisericeloră ndstre? Amă fi fostă în 
dreptă a ne aștepta la acâsta, căci adversarii 
noștrii unguri, când este vorba de asuprire nu 
mai facă deosebire între „unițl“ și „neuniți“, 
pentru ei nu esistă decâtă Români și de confe
siunea acestora începu a se interesa numai atunci, 
când voiescă să-i împărecheze și să Ie paraliseze 
forțele naționale.

Venit’a guvernulă deakistă și alungându-ne 
din posițiunile politice-naționale, — ceea ce i-a 
fostă ușoră, căci oștirea ndstră era divisată, avea 
doi comandanți, dintre cari unulă trăgea în stânga, 
altulă în drâpta, — ne împinse pe terâmulu bi- 
sericescă, (jicându-ne: v’amă lăsată autonomia 
bisericâscă și școlară, ăvețl încă prin urmare 
ună tărâmă largă spre a vă putâ cultiva națio
nalitatea.

De aci îneolo nu mai era dâr cestiune po
litică, ci numai cestiune de cultură. Ințeles’au 
celă puțină acum, în fața celui mai măre peri- 
culu, bisericele ndstre, că chiămarea loră nu era 
numai confesiunală, ci că mai avău o chiămare 
patriotică națională, care le impunea datoria 
de a lucra împreună și’n înțelegere cu toți fac
torii naționali pentru apărarea și susținerea ele
mentului românescă prin mijloculă culturei? 

nulă a declarată, că stă pe basa praxei de 18 ani. A- 
câstă praxă e ilegală, e contrară tuturora partideloră 
dietei. Ciocnirea între Croați și Maghiari e inevitabilă și 
lupta va fi desperată. Acesta o vede și MiskatovicI, dăr 
elă ar vre să o amâne,1 oposițiunea încă doresce acum 
lupta, tocmai fiindă că e inevitabilă și speră să o ter
mine curăndă în favărea Croației.

Krnlcovm polemiseză contra lui Barcicî, are încre
dere în guvernă. Guvernulă nu influințeză judecătoriile. 
Dovadă e, că Starcevicî și GrjanicI se preumblă acum 
liberi. Independenții, când au fostă la cârmă, n’au avută 
curagiul să cără sanarea. Ei nu s’au jenată, că șâpte ani 
s’a întrebuințată la căile ferate limba ungurâscă, susă 
au mințită, josă au amăgită. (Aplause’n drâpta, contra
ziceri în stânga.)

Derencin (cătră președinte): Ce mi s’ar fi întâm
plată mie, dâcă ași fi tjisă așa ceva?

Krnkovici încheiă dicândă, că evenimentele din 
1883 au fostă fructele politicei independențiloră.

ILulmer, din centru, polimisâză contra Banului, 
care a cjisă că stă pe basa praxei de 18 ani, apără cen
trulă contra identificărei lui cu Starcevicianii, asta e o 
denunțare la loculă prea-înaltă. Oratorulă accentuăză 
lealitatea partidei sale și a poporului croată. Fiindă că 
oratorulă întrebuințâză față cu Banulă de repețite ori 
cuvântulă «denunțare», președintele îi detrage cuvântulă.

Pavlekvici <jice, că mai cur&ndă are Ardealulîl, care 
în 1848 avea o caneelariă aulică, dreptulă pentru opo- 
sițiune autonomă, decâtă Croația; acăsta trebue să fiă 
recunoscătore Ungariei pentru actuala sa posițiune de 
dreptă publică.

Grjanici afirmă, că poporulă croată e mai leală 
cătră tronă, decâtă poporulă ungară.

In ședința dela 11 Decemvre, luândă cuvântulă; 
Pavici combate propunerea lui Derencin. I se întâmplă 
propunătorului, ca acelui grănițeră Jovo, care căra în- 
tr’o di lemne și la întrebarea unui vecină, că ce are în 
cară, răspunse: „Cară bostani." — „Dăr frate Jovo, estea 
suntă lemne!» — ,Hei, dâcă ve^ că suntă lemne, pen
tru ce întrebi?" replică Jovo. — Punctulă de vedere 
ală guvernului e cunoscută și chiar propunătorii declară 
că-lă cunoscă. De ce întrebi atunci, frate Jovo? Pa
vici nu vede în nunțiu și în întregirea Iui ultimulă cu
vântă ală Croației. Critica sa asupra renunțiului ungu
rescă e moderată. Nu poți constrînge pe Maghiari și de 
bună voiă nu’șl voră părăsi punctulă loră de vedere bună.

Banulă Khuen-IIedervary polemisâză aspru contra 
preotului Beruta. Oratorulă accentuâză simțămintele sale 
religiăse și credința in Dumneijeu, și regretă că se aducă 
în desbatere afaceri religiose. In fine îșl rectifică Banulă 
espresiunea: >că’i va pune, pe oposanțl, în afară de 
lege». Asta să se’nțelegă așa, că cu acela, care elă în
suși se pune în afară de lege, va procede astfelă cum li 
se cuvine, că adecă îi va lovi greutatea legii. Combate 
acele aserțiuni, care vădă in provocarea sa la praxa de 
18 ani pofta de resboiu. Polemisâză cu centrulă, cu 
Kulmer, care i-a imputată că denunță. Cugetele și sim
țămintele sale i se potă judeca din fapte.

Markovici 4'ce, că decă Banulă vrea în adevără 
pace, atunci să o obțină acolo, unde se provăcă Croația.

Episcopulă Gasparici se îndreptă contra aserțiuni- 
loră profesorului Șpevec și fișpanului Kovacevici. Liber
tatea îuvățămânlului nu permite răscoliri contra religiunei. 
Clerulă croată a fostă totdeuna tolerantă. Oratorulă se 
răgă să nu fiă atacată viâța privată a preoțiloră; aștâptă 
dela guvernă să dea ordinariatului satisfacțiune îndestu- 
lătâre, dealtmintrelea oratorulă nu vrea să’i strice „tînă- 
rului bărbată".

Banulă ia în apărare pe profesorulă atacată. — 
Urmâză interpelările.

Gyurgyevicl interpeleză asupra legii sârbescl și 
anume asupra legalizării autonomiei bisericei sârbesc!, 
îndemnată fiindă la acâsta de neresultatulă congresului 
bisericescă din Carloviță, ținută deunăzi.

Posilovici întrebă, pentru ce comisarulă regescă a 
deschisă congresulă bisericescă sârbescă în Carloviță cu 
ună rescriptă regescă ținută în limba ungurescă.

Banulă răspunde, că încă n’a supusă prea-înaltei 
sancționări acestă proiectă de lege eșită din inițiativa 
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dietei, din contră are intențiunea să presinte încă în 
acestă periodă dietală ună proiectă de lege, care după 
părerea sa va corespunde trebuințelor ii.

Inchidându-se desbaterea generală, Folnegovici cjice, 
că persecutarea partidei Starceviciane o va întări pe 
acesta; eșirea din sînulă ei a unoră elemente șovăităre 
e ună avantagiu pentru partidă.

Popovici polemisâză contra lui BarcicI, cjicândă că 
nu partida drâptă represință Croația, căci ar fi o do
vadă, că suntemă incapabili a ne ajunge scopurile.

Kamenar vorbesce producândă continuă ilaritate în 
dietă. Oratorulă asâmână dieta cu o clinică. Croația cu 
ună erou rănită, Banulă e epitropulă ei și Tisza primulă 
epitropă. Oratorulă glorifică patriotismulă ungurescă față 
cu desbinarea Croațiloră.

Pesta rus6scă și Ruda prusiană.
In edițiunea I. Schabelitz din Zurich a apărută o 

broșură politică de E. Faldre, din care vomă cita unele 
părți. «Testamentulă politico ală lui Bismarck,< «Trac- 
tatulă secretă pruso-rusă,« „Destăinuiri fdrte interesante 
din hârtiile rămase ale unui răposată» suntă titluri, care 
voră deștepta curiositatea multora, deși cuprindă lucruri 
de necredută. Faldre dice, că din întâmplare a ajunsă 
în posesiunea acestoră destăinuiri și că acelă răposată 
a audită cu urechile lui acelă tractată secretă. Arti- 
cululă II din amintitulă tractată sună din vorbă’n 
vorbă: t

„Granița între imperiulă mare-prusiană și între 
celă panslavislă rămâne neschimbată acolo, unde aqD se 
atingă granițele între Germania și Rusia In direcțiune 
sudică de acolo, Boemia și Moravia cadu la Prusia, 
Galitia si Ardilulă la JRusia. Pentru resolvarea ces» * >
tiunei ungare a dată măsură precumpenirea, că puterea 
de resistență, care nu trebue desprețiată, a răsboiniciloră 
Unguri se va pute paralisa mai durabilă prin aceea, 
dâcă acesta țeră, ca odinioră Polonia, se va împărți 
prin mijlocă. Acâstă graniță ar fi să se tragă cam pre
cum urmăză: Dela granița de adi ungară-galițiană lângă 
Bartfeld în direcțiune sudică pănă la gura Latorței, 
rîulă Tisa pănă la gura Hernadului și în sudă de Erlau 
și de muntele Matra pănă la Vată, Dunărea — devenindă 
Buda prusiană, Pesta rusescă — pănă la gura Savei, 
granița de a<JI austro-sârbescă, Drina pănă la Focea și 
o liniă prin Nevesinje la Narenta. Teritoriulă dalmalină 
ce zace în sud-ostulă acestui rîu, inclusive Ragusa, să 
ca<Șă la Muntenegru.»

Ca întreprinderi mai mici de sine-stătăre ale am
betară puteri mari pe continentulă europeană se consi
deră : mărirea Muntenegrului și a Greciei, der punân- 
du-se sub suzeranitatea rusă. Anexarea Țeriloră de 
joșii și a Elveției de cătră Prusia, care cedeză Italiei 
partea situată in sudă de Gotthard a Elveției, precum și 
Nizza și Savoia, âr în schimbă Italia va urma cu ar
mata sa Prusiei.

Faldre recomandă în contra acestei alianțe pruso 
rusescl o coallțiune anglo-francezo-austro-ungaro-sârbo- 
bulgaro-româno-turcâscă și pune la disposițiune acestei coa- 
lițiunl ună plană de operațiune fără nici ună defectă.

Condițiunile de pace ce se voră pune Rușiloră să 
fiă cam acestea:

«Art. I. Siguranța liniștei Europei, care, de când 
imperiulă încă semibarbară ală Țariloră ocupă o posi- 
țiune de mare putere, a fostă continuu amenințată, pre
tinde că aceslă canată asiatică, care păleză onorea Eu
ropei, să se desființeze. — Art. II. In esecutarea Art. I, 
familia împărătescă rusă se declară depusă pentru eter

nitate de pe tronă și din demnitatea princiară. Supușii 
de pănă acum ai Țarului suntă scutiți de datoria loră 
de supuși. Pe capetele membriloră familiei Țarului, 
care ca o familiă de bandiți a grămădita crime peste 
crime, se pună premii de câte. 10,000 ruble."

Din cele citate se pote vedea, că autorulă broșurei 
a sciută face interesantă cuprinsulă, ca să aibă căutare 
și trecere broșura.

SOIRILE PILEI.
țtiua de 30 Noemvre, diua Sfântului Andreiu, s’a 

serbată într’ună modă solemnă la biserica din cetatea 
Sibiiului. S’a săvârșită ună parastasă pentru marele 
arhereu Andreiu br. de Șaguna. Cântările au fostă ese- 
cutate de corulă seminarială condusă de d-lă profesoră 
G. Dima și de corulă funebrală condusă de d-lă Dem. 
Gunțanu. Multă înduioșare a produsă cântarea versu- 
riloră ocasionale „Românime multă cercată." Și aci în 
Brașovă s’a săvârșită ună parastasă, esecutale fiindă 
cântările de corulă liceală.

—x—•
Ni se scrie din Făgărașă: „Comitetulă municipală 

s’a întregită alegându-se în 15 Noemvre a. c. 44 de 
membri, dintre cari suntă 43 Români și ună Maghiară, 
d. Gâl Domokos, jude reg. din Șercaia. In 29 Decemvre 
a. c. st. n. se va ține o ședință estraordinară a comisi- 
unei municipale, în care se voră pertracta și unele cause 
nu neînsemnate și se voră alâge tâte comisiunile prescrise 
de lege pe cei trei ani următori. Deci fiindă acesta șe
dință atâtă de însemnată, este datoria flăcărui membru 
ca cu astă ocasiune se se presenteze necondiționată.

—x—
Dela 18 Decemvre n. apare în Pesta ună nou diară 

,Neues Budapestei1 Journală» care, pentru ca să aducă 
laude erei tiszaiste, primesce dela guvernă pentru doi 
ani o subvențiune de 48,000, din fondulă de disposițiune. 
— fîtă cum se risipescă banii contribuabililoră și cum 
se sporescă deficitele. Bietulu contribuabilă trebue să 
muncâscă di și ndpte, să sufere esecuțiunl, pentru ca 
guvernulă să subvenționeze diare, care să-lă „spele» de 
păcate.

—x —
Banffi Dezsb-pașâ dispusese deunădile, că archiva o- 

rașului Bistrița să se predea archivei comitatului. Re- 
presentanța orașului Bistrița a adresată, în contra acestei 
disposițiuni, o representațiune ministrului de interne, 
care n’a luat’o în considerare. Respectivulă rescriptă 
ministerială fu luată ou adâncă durere la cunoștință de 
representanța orașului și-și reservă să ia o hotărire a 
supra acteloră ce suntă ale orașului, spre a le căpăta 
îndărătă. — Va să dica mergă lucrurile turcesce.

— x—
In luna Noemvre a fostă restanța dăriloră în comi- 

tatulă Brașovului de 60,213 fl. 59l/a or.; s’au plătită 
în cursulă iunei 77,701 fl. 9 cr.

Din Zips se raportâză, că în Iglau se întinde re
pede colera. Din 38 de bolnavi pănă la 9 Decem
vre au murită 23. In alte părți din Zips s’au ivită ca
șuri singuratice. In Kesmark încă fotă bântue colera, 
în Strigoniu e în stingere.

—x—
Scâlele din Tărlungenî și din Bodu, care fuseseră

închise din causa vărsatului, s’au redeschisă. Din con
tră classa 3-a a scdlei ev. din Cârstiană s’a închisă din 
aceeași causă.

—x—
Numărulă arestanțiloră trași în cercetare la jude

cătoriile comitatului Brașovă a fostă în Noemvre de 
226, dintre cari 199au fostă condamnați, 17 au apelată. 
10 se află încă în cercetare. Numărulă arestațiloră a 
fostă la începutulă lunei 169, la cari s’au mai adausă 
în cursulă lunei 57, liberați au fostă 48, au rămasă 
deci la sfârșitulă lunei 178.

—x—
Marți a fostă în menagiulă (locuia unde se învăță 

călăria) casarmei din Brașovulă vechiă ună duelă cu 
sabia între locot. Pohl și între locot. Lichter. Locot. 
Pohl a fostă greu rănită la brață. Secundanții locot. 
Lichter au fostă locot. Schaurek și sublocot Heffele, ăr 
ai locot. Pohl au fostă locot. Popa și subloc. Kubesch.

Trădările reîncepute între Austro-Ungaria și Gre
cia pentru încheierea unei convențiunî comerciale se dice 
că se voră 'termina în curândă.

—x—
Căpitanulă Paulă Munteanu, supranumerară în 

regim, de inf. 31, e transferată la regim, de inf. 70. 
Sublocotenentulă în resarvă Iuliană Selăgianu din reg. 
de inf. 82 a primită încuviințarea d’a-și depune gradulă 
de oficeră.

—x—
In contra primarului și magistratului orașului 

Erlau s’a ordonată cercetare disciplinară, precum se 
dice, pentru diferite neregularitățl și ilegalități. Fișpa- 
nulă Keglevich și comisiunea administrativă au hotărîtă 
suspendarea primarului din postă și înlocuirea lui pro- 
visoriă cu căpitanulă orașului. Viceșpanulă e însărci
nată cu esecutarea hotărîrei,

—x—
Pentru a ușura înaintarea oficeriloră de stată ma

joră la infanteriă și la vânători, de aci înainte nu voră 
mai fi 128 coloneii, 152 loo.-coloneli și 375 maiori, ti 
163 coloneii, 164 loc-coloneli și 328 maiori. Esecutarea 
acestei regulărl a gradeloră se va face succesivă la ter- 
minele viitâre de înaintare.

—x—
La poșta din Pojunu s’a descoperită o defraudare. 

Ună tînâră, care servea la poște ca aspirantă, ducea a- 
casă scrisorile, pachetele cu mostre ș. a., ale căroră 
mărci nu erau sigilate, le deslipea de pe ele și le schimba 
în baul. Făptuilorulă, în casa căruia s’au găsită foto
grafii, cărți, mostre ș. a., este predată procuraturei.

—x—
Din Hotină se telegrafiază foiloră polone, că în 

Basarabia continuă mișcarea trupeloră [rusăscl
—x—

„Epoca* dice, că d. M. Cogălniceanu a spusă u- 
nei persăne, că cabinetulă actuală română se va retrage 
peste puțină, afară numai decă va fi positivă înștiințat 
că ună răsboiu va isbucni între Franța și Germania. 
Jupă d-sa, neretragerea cabinetului va fi o probă că a- 
cestă râsboiu se apropiă, și din contră, retragerea lui 
va dovedi că pacea Europei nu este încă compromisă 
într’ună modă seriosă.

—x—

FOILE TONU.

Dela congresul ii Orientaliștiloră.
Obiecțiunl contra teoriei lui Hunfalvy.

La 2 Octomvre anulă curentă s’a ținută în Viena 
ală șeptelea congresă ală Orientaliștiloră. De două ori 
Românii au formată obiectulă discuțiuniloră congresului.

D-lă Hunfalvy, seu mai corectă disă d-lă ITunds- 
dorfer, dușmană neîmpăcată ală Româniloră și adeptă 
credinciosă ală teoriei Rosleriane, dase încă cu multă 
mai nainte de întrunirea congresului alarma, că are să 
«sdrobescă" pe istoricii români și că va trimite pe Ro
mâni, să înțelege numai cu vorba, la Balcani, de unde 
au venită in partea stângă a Dunării în urma Ungu
rilor ă.

Spusesemă dinainte, că d-lă Hunfalvy se înșelă 
amară, decă crede, că în congresulă Orientaliștiloră va 
găsi numai Roslerl și Hnndsdorferi și că auditorii lui 
voră fi numai „patrioți» KulLuregyletiștl, cari să-i aplaude 
și să-i întâmpine cu »eljenurl“ falsitățile istorice, care 
numai în Pesta seu în Clușiu potă să aibă trecere.

Ce s’a petrecută în congresă, cetitorii noștri suntă 
’nformați.

Acum d lă Hașdeu, tipărindu-și într’o broșură dis- 
cursulă său ținută în rongresulă Orientaliștiloră, despre 
„Elementele turcescî în limba română,“ ne dă într’ună 
Post-Scriptum din cuvântă în cuvântă obiecțiunile ce 
Je-a ridicată dânsulă și d-lă Alfred Ludwig, profesoră 
la Universitatea din Praga, în contra teoriei d-lui Hun

falvy, silindu-lă pe acesta să înceteze cu cetirea diser- 
tațiunei și să se scobâre de pe tribună.

Mai ântâiu vomă lăsa să urmeze aceste obiecțiunl, 
rămânândă ca în numărulă viitoră să reproducemă di- 
sertațiunea d-lui Hașdău, care a dată o puternică lovi
tură teoriei d-lui Hunfalvy.

Istoriculă sasă-ungură abia se suise pa tribună și 
incepuse a ceti din disertațiunea sa, când i se și făcură 
următorele obiecțiunl:

D-lă Hașdeu: Ceră permisiunea d’a întrerupe pe 
d-lă Hunfalvy ca să’i pună o întrebare, care l’ar putea 
interesa chiar în calitatea sa de Ungură. In limba fran- 
cesă, calulă jugănită se numesce hongre, de unde hon- 
grer acțiunea de a jugăni ună cală După mărturia lui 
Ammian Marcelin, acesta artă se practica, în evulă mediu 
și chiar înainte de secululă IV, pe țărmulă stângă ală 
Dunării de josă. Decă cineva s’ar încerca să conteste 
esistența, în evulă mediu, a Unguriloră în Ungaria ac
tuală, i s’ar putea opune cuvântulă franceză hongre, va- 
lonulă honc. Dăr în tăte dialectele germane, calulă ju
gănită se numesce Wallach, adecă .Română*. S’ar 
putea esplica acestă termină, decă Românii n’ar fi vie- 
țuită în evulă mediu pe același țărmă stângă ală Du
nării de josă, ca Ungurii ?

D-lă Hunfalvy: Nu cunoscă vechimea acestui cu
vântă germană.

D-lă Hașdeu: Se pbte că nu se găsesce în vechile 
texte ale limbei culte germane, și cu tote acestea trebue 
să fiă relativă fărte vechiu în gura poporului, căci de o 
parte s’a răspândită pănă în limbile scandinave : în limba 

suedeză vollack «hongre" ; de altă parte a pătrunsă în 
limba lituană: vălukas „hongre»; în fine se găsesce 
în tote dialectele slave din nordă: în celă boemă, în 
celă poloneză, în celă sorabă, în celă rusă etc., pretu- 
tindenea considerată de secuii ca ună vechiu termină 
populară cu totulă indigenă, în nici o parte ca neologismă 
seu ca cuvântă împrumutată.

D-lă Alfred Ludwig : Ași face și eu, în trâcătă, o 
obiecțiune teoriei d-lui Hunfalvy. Decă Românii ară fi 
venită de dincolo de Dunăre, e naturală, că vechile loră 
capitale s’ar afla în sudă, mai aprăpe de acestă fluviu, 
pe când, din contră, noi le vedemă pe t6te în nordă, 
lângă Carpați, și numai mai târdiu Românii Ișl apropiă 
reședințele loră de Dunăre.

D-lă Hunfalvy: Aceste capitale n’au fostă fundate 
de Români, ci de Slavi, precum atestă numele loră.

D-lă Ilașdeu: ’MI permită o nouă întrebare. In 
care dialectă slavă a găsită d-lă Hunfalvy cuvintele Gâm- 
pulungă și Argeșă, nume ale vechiloră capitale române?

D-lă Hunfalvy. Nu sciu, dâcă aceste nume suntă 
vechi.

Aci s’a închisă discuțiunea. D-lă Hunfalvy declară 
în fine, că memoriulă său fiindă prea lungă, nu vrâ să 
obosâscă mai multă atențiunea congresului și că trans
mite manuscrisulă d-lui profesoră Rofh, președintele sec- 
țiunei ariane, pentru a fi publicată in întregulă său în 
Bulletină. (Va urma/
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Ministrulă de instrucțiune austriaco Dr. Gautsch 
invitase colegiulă profesorilor^ facultății de medicină să 
se ocupe cu cestiunea stabilirei unei cifre maximale de 
auditori. 0 comisiune alăsă de profesori șî-a făcută ra- 
portulă in care se dice, că măsura plănuită se ’ndrăptă 
în contra tinerilorQ din țările coronei ungare și din sta
tele balcanice. Acestă măsură nu se potrivesce eu is
toria și cu natura problemei monarhiei d’a răspândi cul- 
tur în Orienta. O nouă facultate de medicină ar ajuta 
încâtva, dăr nu pentru durată- Să se sporăscă institu
tele clinice de învățământO. E o norocire că reședința 
împăratului întrece pe tote celelalte orașe mari ale mo
narhiei. Să se instaleze în Viena auditorie mari, spita- 
ulă generala se se transforme în spitală ală univer
sității.

—x—
In urma declarațiunii făcute In Reichstagulă ger

mană de maiorulă Haberling, o interpelare se va adresa 
guvernului românii în privința politicei sale din afară.

—x—
Foile unguresc! vreau să ne presinte ca Română pe 

Dumitru Popescu din Pojga, care și-a maghiarisată nu
mele în .Petofi". Numai jidovii, mai rară alte neamuri, 
își lapădă numele părințiloră, Românulă însă niciodată.

—x—
Ministerulă de răsboiu română vrea să facă o co

mandă în străinătate pentru una vaporă mare încruci- 
șătoră (croiseur), trei torpiliere și trei șalupe mari, t.6te 
astea în valdre de 3—4 milidne.

—x—
In cursulă săptămânei trecute, dice „Bomba», s’au 

esportată din portulă Brăila următârele vite: Vaporulă 
„Dithmarschen*, sub pavilionulă germană, a încărcată 
456 boi și vaci, asemenea a mai încărcată și 57 porci 
și 95 curcani, pentru Italia. Vaporulă „Rovan*, sub 
pavilionulă englesă, a încărcată 52 boi, pentru Italia; și 
vaporulă »Cholmley<, sub pavilionulă englesă, a încăr
cată 100 boi, pentru Italia.

—x—
In camera română a interpelată d. N. Ionescu a- 

supra sgomoteloră, că prințulă Leopold de Hohenzollern 
s’ar fi esprimată că e inevitabilă ună răsboiă între Franța 
și Germania. Ministrulă de esterne Ferichide a desmin- 
țită categorică aceste sgomote.

—x—
Redactorulă făiei croate „Hrvatska11 din Agramii, 

organulă pardidei drepte, a fostă condamnată la 16 luni 
temniță grea și la 2300 fl. perdere de cauțiune.

—x—
Fabrica de mașine și vagâne Kramer-KIets din 

Niirnberg a primită însărcinarea dela guvernulă germană, 
de a restabili câtă mai iute vagone de poveri pentru 
transportulă trupeloră. In fortărâța Ingolstadt se fabrică 
numerâse provisiunl'de granate, ghiulele, capse și cartușe.

—x—
Se vorbesce acum de ună nou candidată la tro- 

nulă Bulgariei în persăna prințului Ferdinand de Coburg.

înarmările Franciei au luată ună caracteră în a- 
devără neliniștitorii de când e generalulă Boulanger mi
nistru de răsboiu. Fortificarea graniței ostice e aprope 
terminată. Fortărețele esistente suntă înarmate și mă
rite, forturi și redute nouă s’au ridicată, dominândă că
ile ferate și șoselele ce ducă din Alsația-Lotaringia în 
Franța ; într’ună mare numără de sate de câte abia 
1000 locuitori aprăpe lipite de granița alsațo-lotaringică 
s’au ridicată barace pentru ca să adăpostăscă regimente 
întregi.

Beiușiu, 14/12 1886.

In Nr. 266 ală >Gazetei“ corespondentulă C. cjice, 
că causa alegerei lui Hermann de membru comitatensă 
Ia Beiușiu suntă „Românașii noștri Beiușeni/1 cari nu 
s’au interesată de alegere, nu spune însă cine a stată 
în cumpănă cu Hermann.

Rămânăndă pururea drepți trebue să deslușimă lu- 
crulă și să spunemă, că Românașii, deși contrari princi- 
piiloră politice ale D-nului Mihuțiu. directoră gimnasială, 
au mersă de au votată pentru elă din motivulă că este 
Română, eră amicii lui politici,’la cari s’a băgată slugă, 
alâtă români câtă și unguri, au votată în contra lui pen
tru Hermann, totă din causă că este Română. D-lui 
Mihuțiu ca să reiesă, i-au lipsită trei voturi, acestea le 
pută căpăta dela d-lă deputată Veghsei și a rudeloră 
sale, der aceștia n’au mersă la urnă, căci avău ună 
lucru mai urgentă : storsulă vinului, deși d-lă Mihuțiu, 
câtă de grosă este, le face mătănii când îi vede.

D-lă Mihuțiu, ca ună membru zelosă ală partidei 
liberale Tiszaiste, a fostă președintele alegerei la Beiușiu, 
deci după lovitura suferită, voiescă și trebue să-lă mai 
mângâie, deci se tvorbesce că-lă voră alege în cerculă 
„Nimoesciloră ;* de unde, decă se va nimici alegerea 
dela Nimoesci, numai din acestă motivă se va întâm
pla, căci ve(|I Dâmne! din capitala Beiușiului nu per
mită șoviniștii maghiari nici chiar d lui Mihuțiu să flă 

alesă (când s’a alesă Hermann Miceau Ungurii: ez is jobb 
egy olâhnâl.)

D-lă Mihuțiu, după ce a fostă trântită Ia Beiușiu, 
va primi și la Nimoesci, căci nu-i e permisă să respingă 
grația stăpâniloră săi.

Noi totuși îi dicemă, că d-sa ca omă inteligentă, 
ar trebui să prindă curagiu și învățătură din lecțiunea 
primită dela Beiușieni, căci scimă și aceea, că are inimă 
românescă; timiditatea seu cunctatoria ascunsă sub mască 
«intereseloră gimnasiului* nu e scusa, ci ar fi motivă 
pentru 1). Mihuțiu să se retragă cu totulă de pe arena 
politică. Beiușianu.

învestitura noului Metropolit Primat
alu României

I. P. S. S. părintele losefu Georgiană.

Duminică, 30 Noemvre, fiindă diua hotărîtă pentru 
învestitura I. P. S. S. Părintelui Iosefă, alesă Archiepis- 
copă și Metropolită ală Ungro Vlahiei, Exarh alu Plaiu
riloră, Primată ală României, o trăsură de gală a Cur- 
ței merse în curtea Sfintei Metropolă spre a fi la dispo- 
sițiunea Metropolitului Primată. înaltă Prea Sfinția Sa, 
luândă locă în trăsură, pornesce în cortegiu în ordinea 
următâre: 1. D. prefectă ală poliției capitalei; 2, Două 
plutone din regimentulă 2 roșiori; 3. Amânduoi protoereii 
capitalei; 4. Trăsura regală cu Metropolitulă Primată; 
5. Alte două plutone din același regimentă. La drâpta 
și la stânga trăsurei înaltă Prea Sfinției Sale se ținea 
câte ună maioră.

Cortegiulă, sosindO în curtea palatului, garda eși, 
presentâ arma, er musica întonă „spre rugăciune“. înaltă 
Prea Sfinția Sa, după ce fu întâmpinată la peronă de 
adjutantulă de serviciu și în capulă scărei de onore de 
prefectulă palatului și de adjutanții regali, fu condusă în 
salonulă de primire. In sala tronului și în salonulă celă 
mare de primire se aflau adunați: Membrii ai Sfântului 
Sinodă, miniștrii, senatorii și deputății, înaltele curți de 
casațiune și de compturl, primarulă capitalei cu consiliulă 
comunală, prim-președintele și procurorulă generală ală 
curței de apelă, directorii ministerieloră, comandantulă 
corpului II de armată cu generalii și colonelii șefi de 
corpuri presenți în capitală, precum și mai multe alte 
notabilități.

Anunțându-se sosirea Metropolitului Primată, Regele, 
precedată de adjutanți și de prefectulă palatului, a in
trată in sala tronului. După ce Maiestatea Sa s’a suită 
pe tronă, prefectulă palatului, primindă ordinele Maies- 
tăței Sale, a introdusă pe I. P. S. S. Metropolitulă Iosifă, 
precedată de protoereii capitalei. înaltă Prea Sfinția Sa 
a fostă condusă pănă în fața tronului de către ministrulă 
culteloră; acolo archidiaconulă înaltă Prea Sfinției Sale 
l’a îmbrăcată cu mantia și ministrulă culteloră a rostită 
următârele cuvinte:

Sire! Scaunulă de Metropolită ală Ungro-Vlahiei, 
Exarh ală Plaiuriloră, Primată ală României și președinte 
ală Sfintei Biserici autocefale române, a rămasă vacantă 
prin trecerea din vieță a fericitului întru pomenire Me
tropolită Calinică. In diua de 22 Noemvre, colegiulă 
electorală, prevădută de lege, a alesă la acestă sfintă 
scaună pe Prea Sfințitulă Episcopă ală Dunărei de Josă, 
Iosifă. Maiestatea Vâstră ați bine-voită a întări prin 
decretulă din 29 Noemvre acestă alegere. Vină der cu 
celă mai profundă respectă, Sire, să Vă rogă, să dați 
înaltă Prea Sfințitului Părinte Iosifă învestitura de Me
tropolită ală Ungro-Vlahiei, Exarhă ală Plaiuriloră, Pri
mată ală României și președinte ală Sfîntului Sinodă.

D. ministru ală culteloră a remisă apoi Cârja în 
mânile Majestăței Sale, care luând’o, a dat’o înaltă Prea 
Sfințitului Metropolită Primată, dicându’i:

„Incredințeză înaltă Prea Sfinției Tale toiagulă ar- 
chipăst.orescă, pentru a conduce Metropolia Ungro-Vlahiei 
și a purta înalta demnitate de Primată ală României și 
de președinte Sfîntului Sinodă.»

După aceea Maiestatea Sa a adresată următorea 
cuvântare către Metropolitulă Primată și toți asistenții :

> Atotputerniculă te-a chemată a îndeplini o însem
nată, o sfîntă misiune. încrederea marei adunări și a 
norodului, înconjurai de dragostea frațiloră tăi întru 
Christosă, te-a alesă ca Metropolită Primato ală Româ
niei. Fericită sunt Eu de a întări ca archipăstoră pe 
ună Metropolită atâtă de cuviosă și de luminată. Feri
cită poți însă fi și înaltă Prea Sfinția Ta de a fi che
mată a cârmui, d’impreună cu Sfintulă Sinodă, Biserica, 
care este temelia cea mai neclintită în orl-ce Stată, ale 
cărei instiluțiuni suntă bine stabilite. In România po- 
porulă s’a închinată totdeuna cu dragoste și rîvnă îna
intea Bisericei, avândă siguranța, că elă va găsi în ea 
nu numai o mângăere dulce în momente durerâse, ci 
încă ună sprijină puternică în timpuri furtunăse. In ade- 
vără ea este conducătorulă celă mai credinciosă în viâța 
omenescă. Vrednică și frumdsă este der misiunea înaltă 
Prea Sfinției Tale. Prin sfaturile Tale pline de blândețe 
vei atrage pe cei rătăciți și vei înrădăcina simțimentele 
religiâse în inimile bine-credincioșiloră. Din partea Mea 
vei afla, înaltă Prea Sfinte Părinte, reademulă celă mai 
sigură și mai statornică pentru înălțarea și întărirea Bi
sericei naționale, care trebue să fiă totdeuna îuconjurată 
de cea mai adâncă venerațiă. Dumnedeu să ’ȚI dăru
iască ani mulți și fericiți pe scaunulă metropolitană, spre 
îndeplinirea sfintei Tale chemări».

înaltă Prea Sfințitulă Metropolită Primată a mul
țumită Maiestăței Sale Regelui prin următorulă discursă :

Sire 1 Primescă cu respectă acestă toiagă archi- 
păstorescă din mânile Maiestăței Văstre, vădă consciința 
de totă greutatea și răspunderea sarcinei ce am să port. 
Smerită servitoră ală altarului, voiu ruga neîncetată pe 
Domnulă Puteriloră se mă întărâscă. ea să potă răspunde 
așteptărei Maiestăței Vdstre și a țărei. Toți pașii mei 
îi voiu îndrepta spre îndeplinirea sfintei datorii, cu care 
M’ațI învestită și, urmândă porunciloră Domnului și Dum- 
nedeului Nostru Isusă Christosă, ’MI voiu pune tfite pu
terile pentru a fi ună păstoră bună, și’Ml voiu pune 
totă sufletulă Meu pentru oile ce Mi s’au încredințată. 
Ușurată ’MI este întru câtva sarcina prin posițiunea ce 
sfânta Biserică ocupă astădl între Bisericile surori ale 
ortodoxiei, și prin sprijinulă înțeleptă ală Maiestăței 
Vâstre, care, din momentulă în care ați luată frânele 
guvernului Patriei nostre, ați lucrată din tătă inima și 
fără întrerupere, precum ia mărirea României asemenea 
și la întărirea sfintei nâstre Biserici. Voiu fi credinciosă 
Țărei și Națiunei, care M’a înălțată la acâstă înaltă 
treptă și a cărora mărire amă avută fericirea să o vădă 
crescândă cu ochii Mei. Voiu fi credinciosă Maiestăței 
Vâstre nu numai ca o datoriă cătră Suveranulă Meu, 
ci iotă odată ca ună omagiu adusă Aceluia care în totă 
câsulă îșl^are gândirile și cugetările Sale ațintite asupra 
Țărei și a Bisericei, și a căruia încredere în Națiune și 
în viitorulă ei ne-a condusă la faptele gloriâse carî ne-au 
rădicată mai pre susă de asceptările tuturora. Dumnedeu 
să bine-cuvinteze pe Maietatea Vostră, pe Maiestatea Sa 
Regina, Dinastia României și să Vă dea ani lungi și fe
riciți spre binele, fericirea și gloria României!

Maiestatea Sa Regele, scoborându-se de pe Tronă, 
a felicitată pe Metropolitulă Primată și i-a sărutată mâna. 
După acâsta au venit pe rândă, de au sărutată mâna înaltă 
Prea Sfinției Sale, Părinții EpiscopI și Arhierei, Miniștrii, 
Președinții Corpuriloră legiuitore, Președinții înaltei curți 
de justițiă și de casațiune și a înaltei curți de compturl 
cu membrii acestora curți, d-nii senatori și d-nii depu- 
tațl, generalii și oficerii superiori ai armatei, casa civilă 
și militară a Maiestăței Sale. După ce Maiestatea Sa s’a 
retrasă, înaltă Prea Sfinția Sa Metropolitulă Primată a 
fostă recondusă pănă la scară de prefectulă Palatului și 
de Casa militară. La plecarea cortegiului garda presintă 
armele âr musica întonă „spre rugăciune*.

Cortegiulă pornindă din Paiață, în sunetulă tutu
rora clopotelorâ bisericiloră Capitalei, se îndreptă spre 
Sfânta Metropoliă, în aceeași ordine și cu același cere- 
monială, care a presidată la sosire-i, cu osebire numai, 
că înaltă Prea Sfinția Sa, îmbrăcată cu mantia, a fostă 
însoțită în trăsură de ministrulă culteloră și precedată:

1. De cătră protoereii Capitalei; 2. de cătră Prea 
Sfințiții EparhioțI în două trăsuri regale; 3. De cătră pri
marulă Capitalei; 4. De cătră archidiaconulă care ține 
cârja înaltă Prea Sfinției Sale, însoțită de alți doi diaconi.

La sosirea cortegiului la Sfânta Metropoliă, înaltă 
Prea Sfinția Sa Metropolitulă Primată cu totă înaltulă 
cleră a mersă la biserică de au făcută rugăciunile obicl- 
nu^e- „ Voința Națională.11

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

PESTA, 15 Decemvre. — Intr’o confe- 
rență a oposițiunei moderate s’a cetitu o aeri
sire a deputatului sasă Steinacker, prin care 
anunță că ese din partidă.

RUSCIUCtr, 15 Decemvre. — Turcii de 
aci au hotărîtu să refuse a plăti nouăle dări ce 
anunță se ceru.

PARIStJ, 15 Decernvre — Circulă sgomote 
că ar fi isbucnită o revoluțiune în Macedonia.

DIVERSE.
Sultanulă nebunii? — „Nat. Zeit.“ aduce soirea, 

că Sultanulă Turciei, Abdul Hamid, a dată seriâse probe 
de nebunia. Sultanulă se scolă noptea și lucre^ă, er 
4iua dorme; adeseori se întâmpă, că în timpulă nopții 
deștâptă din somnă pe bărbații însemnați ai curții sale 
și le incredințeză afaceri de mare importanță. Mania 
lui de edificări consumă sume enorme și pentru decora- 
țiunea grădiniloră risipesce averi colosale. Elă sufere 
de mania persecuțiunei și, după cum anunță ună co
respondentă ală lui »Nat. Zeit.«, pe mai mulți âmenî i-a 
împușcată, sub pretestă că ar fi voită să-lă ucidă.

Deficitulu Papei. — Foile din Roma publică buge- 
tulă Vaticanului pentru 1887, așa cum l’a supusă Pa
pei majordomulă papala, cardinalulă Theodoli. După a- 
cestă bugeta veniturile Sfântului Scaună suntă acum pe 
ana de 7 miliâne franci, și anume obolulă Sf. Petru a- 
duce 1 miiionă jum.; hârtiile depuse de Pius IX la băn
cile engleze 4 jum. miliâne și arencjile moșiiloră papale 
1 miiionă franci. Cheltuelile însă se urcă la 8 miliâne 
franci și deci resultă ună defieită de ună miiionă franci. 
De aceea Papa a dispus, ca în anulă vițtoră să nu sa 
mai didâscă nimică nou în Valicană.

Editoră: Iacobti Muresianu.J
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșianu.
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ÎJursuJn la bursa de Viena
din 15 Decemvre st. n. 1886.

Bursa de RucurescK.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 104 30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.25 
Imprumutulă căilorti ferate

ungare........................152.—
Amortisarea datoriei căi

lorti ferate de ostti ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.20

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 119 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.80 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavone . . 105,50
Despăgubire p. dijma de

vinti ung........................ —.—
Imprumutulii cu premiu

ung..............................................
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50
Renta de hărtiă austriacă 83.—
Renta de arg. austr. . . 83 50
Renta de aurii austr. . . 113 25 
Losurile din 1860 . . . 138.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 882.—
Act. băncel de credită ung. 306. —
Act. băncel de credită austr.295.80 
Argintulti —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.67 
Londra 10 Livres sterlinge 125.8'1

Cota oficială dela 1 Decemvre st. v. 1886.
Cump. vănd.

Renta română (5%). . . — —
Renta rom. amort. (5°/0) 93V< 94—

> eonvert. (6°/0) . . 85’/a 86s/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103 10P/a

„ „ (5°/0) ■ 87*/i 88—
» » urban (7°/0) . . 101— 102—
’ » » (6°/0) • — —

> (5°/0) . • 84^ 85—
Banca națională a României 500 Lei 1015 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. — ___ • -

« » » Națională — —

Aură contra bilete de bancă . . 16.8/4 17. Vi
Bancnote austria ce contra aură. . 2.01 2.03

Cursulu pieței Brașovâ
din 16 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.45 Vend. 8.47
Argint românesc . . . . . . » 8.42 A 8.45
Napoleon-d’orî................. . . » 9.91 9.95
Lire turcescl..................... . . » 11,31 » 11.34
Imperiali......................... . . » 10.31 » 10.34
Galbeni............................. . . » 5.92 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.50 * 101.50
Ruble RusescI................. . . > 116.— > 117.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

97 cr.
1 Cutia cu 10 basmale 
dit’. colori adevărate 

englizeștl.
9TcF

3 Șaluri din lână 
fină, in colori vii cu 

ciucuri.
971V

1 Cliibritarniță 
cu mechanismu

97 cr.
1 Medalionă, fasonul ti 

celti mai nou cu pietre.

A :F E TEI
2—3 Ciitră toți cetitorii acestei stimate foi.

Din causa totalei desființări a filialelor^ mele din provinciă precum și luarea în primire a unei fabrice îmi 
vendă tote mărfurile pentru a patra parte din valore, adecă:

------  ■ Tote cu 97 cr. ----  ------
97 cr.

1 Pălăriă bărbătescă 
din pîslă mole în tote col.

97 cr.
1 Cămașe p. dame 

cu broderia, chifonu 
celă mai fină.

97 cr.
6 perechi ■ ciorapi 

sadea seu vărgațl.
97 cr.

1 pânzătură bună 
albă damastă seu fețe.

97 cr.
Ismenă bărbătescă mare, 
apărare contra frigului.

97 cr.
1 Pipă, spumă artifi

cială cu capacti. 
97"cri

1 Evontailii 
modernă, fină colorată.

97 cr.
1 Brasletă 

bogată de pietre.

97 cr.
12 lingurițe, 

argintă de britania ade
vărată din Londra.

97 cr.
1 Costuma împletită 

pentru băețl său fetițe, 
constândă din panta

loni și giletcă.
97"cr?

1 Cămașe bărbătescă 
din chif’ fină cretonă 

seu exsford.

97 cr.
3 per. Ciorapi de dame 

cualitate bună.

97 cr.
6 Șervete 

albe seu colorate, de
senă de damastă.

97 cr.
1 Covorașă la patu 

din jutte cu desenă.

97 cr.
1 Cigaretă din 

spumă de mare.

97 cr.
1 Cârpă mare 

pe spate pentru dame.
97 cr.

1 Lanțu de căsornicu 
aură artificială.

97 cr.
3 Batiste din mătase 
fină de Lyon în dife

rite colori.97 cr.
2 Sfeșnice, argintă de 

Britania ad. din Londra. 97 cr.
1 Inelft cn briliantă, 

peatră imitațiă.97 cr.
3 cuțite de masă 

arg. de brit. adevăr, 
din Londra.

97 cr.
1 Lingură mare p. 

supă, arg. brit.97 cr.
1 Fustă p. dame 

împletită cu vărgl. 97 cr.
6 Furculițe franț. 

arg. de brit. adevăr, 
din Londra.

97 cr.
I per. pantofi de casă 
eleganți din postavă.

97 cr.
1 Isinană de ernă 

bărbătâscă (sist. Jăger.)

97 cr.
1 laiberu de ernă 

p. bărbați și dame.
97 cr.

6 otrepe pentru vase 
pânză cenușiă cu vărgl.

97 cr.
6 Ștergare cu desenă 

cadrată și tivite.

97 cr.
6 liugurî de masă 

arg. brit. adevărată 
din Londra.

97 cr.
1 Garnitură 

constândti din : 1 meda- 
lionti, cercei, 1 inelti 

din bronzti cu smaragdti 
și 1 per. nasturi de 

manchete.
Espedarea se face cu rambursa; ce nu convine se schimbă seu se înapoiază banii prin:

JTT PA 11 I VW I i11J Vienn III. Bez, Ilintcre
• II» BAD111V H WZI, ZollaintsstrasHC Nr. 9.
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Pischinger-Torte, |
o tortă, care a câștigată înalta recu- « 
noscință a Maiestății sale Reginei și ® 
care, nefiindu întrecută în calitatea ei ® 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin- 1 
denl, să găsesce în fie-care (Ji prospetă la © 

Emil Porr, băcănia la steua jjj 
roșiă.

® Depositulu principală: Oskar Pi- | 
| schinger, Viena, Brigittena/u. |

Avisu d-loru abonați!
Rugâmă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenu- 

merațiunei să binevoiască a scrie pe cuponulu man
datului poștală și numerii de pe fășia sub care au 
primită cjiarulti nostru până acuma.

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

ADMINISTR. „GAZ. 'IRANS“

Avisu importarftu!

S

I
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Anuntu
Subsemnatulă după o praesă de sodală în meseria croi

toriei fine de vestminte bărbătescî în timpă de 5 ani de dile; 
după ună studiu de croălă în scdla specială :

FAOH-SOHULE, din Viena, 
primindă concesiunea a lucra meseria de croitoria fină, de 
sine-mi am deschisă:

Atelierul meu în Tergul-grâului Nr. 558.
în curte îndărătă, catulă primă.

Incunosciințeză on. publică că primescă în atelierulă 
meu comande pentru totă felulă de vestminte bărbătescî, asi- 
gurândă că le voi esecuta în modulă așteptată, cu tdtă promp
titudinea și după, moda cea mai nouă,.

Prețurile voră fi cele mai moderate; mă recomandă 
on. publică.

Brașovă, 2 (14) Decemvre 1886. 2—3

Teodorii Ploscă,
croitoră, în Tergulă-grâului, Nr. 558.

Concursă
Pentru ocuparea postului de învățătorii la scdla confesională gr. 

cat. română din Nepos, vicariatulu Rodnei, prin acăsta se escrie din 
nou concursă sub următdrele condițiuni:

1. Salaru anuală de 300 fi. v. a.
2. Grădina scdlei.
3. 6°O de lemne pentru învățătoră.
Salarulă se solvesce în rate lunari anticipative din fondulu sco

lastică confesionale.
Doritorii de a ocupa acestă postă voră avea a dovedi absolvarea 

aloră 4 clase gimnasiale, absolutoriele preparandia li, testimoniu de cua- 
lificațiune, moralitate și serviciu.

Sn plicele pro văzute cu susnumitele documente au să între la se- 
natulă scolastică confesională locală pănă în 31 Decemvre 1886 săra. 
Cele întârziate nu se voră considera.

Postulă de învățătoră se va ocupa numai provisoriu pre anulă 
scolastică 1886/7.

Din ședința senatului scolastică confes. gr. cat
Neposă, în 7 Decemvre 1886.

Președintele •
Macedonii Majorianâ,

parochă gr. cat.

Notară ad hoc:
Dionisiu Loginti,

2—3
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>

Am ondre, a încunosciința p. t. publică, că pentru a-i 
da ocasiune să-și procure directă și cu prețuri fdrte mode
rate următdrele articole, precum:

Icre negre moi, veritabile de morunn,
Icre roșii, veritabile de crapii, 
Laclierdă, prima cualitate, 
Măsline mari de „Volo,^ 
Măsline mici „Triliep4 
Diferitu pesce prospetă, nesăratu, 
Morunu, somnii, crapu, sărătură prospetă, 

m’am decisă a vinde în timpulă câtă va dura sesonulă 
„eu detail“ în localuhl

(§,-loru (Mutzig (Slaminek
Strada Teatrului.

Comande pentru provincia efectueză promptă dela ’/a Kilo 
susă cu rambursă.

BrașovQ, 1 (13) Decemvre 1886. Cu totă stima

Nicolae N. Bidu.
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se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtT ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni .... .... 3 fi. —
„ șdse luni .... .... 6 fi. —
„ ună ană .... . . . . 12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . .
„ șdse luni..................... ... 20 „

,, unu ană..................... ... 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."
Tipografia ALEXI, Brașovu.


