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Din oausa S-tei serbători de mâne cjiarulu nu va 
apare până Luni.

Misiunea patriotică a bisericeloril nostre.
II.

Brașovă, 5 Decemvre 1886.
Episcopul!! ungurii Szasz Domokos accen

tuezi! misiunea comună patriotică a bisericeloril 
maghiare și conchide fdrte logicii, că acâsta mi
siune comună pretinde și o acțiune comună pentru 
ajungerea scopuriloru comune.

Aceste scopuri, ne spune numitulu episcopii, 
sunttt de ordinară unele și aceleași cu scopurile 
confesionale, , se întregescu unele pe altele, dâr 
suntă cașuri, când interesele confesiunei trebue 
să fiă subordinele interesului națională, când 
datdre suntă bisericele a-și împlini înainte de 
t,6te chiămarea loru comună patriotică.

Și în ce consistă acostă comună chiămare? 
Vlădica reformată o spune destulă de limpede: 
în datoria de a ap&ra, susțină și întări rassa 
maghiară.

Nu mai încape îndoâlă, că atunci, când să 
tractâză de apărarea și susținerea unui întregă 
neamă, n’ajungu puterile unuia, nici a mai mul
tora, ci toți cu toții fără deosebire trebue să 
pună umerii și să lupte în. strînsă unire pentru 
realisarea marei ținte.

Scimă dâr acuma din vorbele episcopului 
Szasz Domokos, care este misiunea patriotică 
a clerului maghiară fără deosebire de confesiune. 
Rămâne să mai scimă în ce consistă misiunea 
patriotică a bisericeloră nâstre române, căci nu 
putemă nicidecum admite, ca aceste biserici 
să n’aibă nici o chiămare pentru credincioșii 
loră și peDtru patriă.

Dâcă chiămarea celoră două biserici ro
mâne din Transilvania și Țâra ungurăscă, cari 
— ca să vorbimă cu episcopulu ungură — 
și-au afundată în cursulu văcuriloră rădăcinile 
puterei loră în viâța poporului și s’au contopită 
cu ea, cari dau direcțiune modului de gândire, 
sentimenteloru și fapteloră miliâneloru de Ro
mâni din acestă stată, dăcă, Țcemfi, chiămarea 
acestoră biserici n’ar fi alta, decâtă a țină în 
frâu acestă numărosă poporu și a pregăti con
topirea lui suceesivă cu rassă maghiară, con 
tribuindă astfelă la întărirea acesteia;

dăcă misiunea patriotică a bisericeloru n6s- 
tre ar consta în aceea, ca să desbine pe Ro
mână cu Română, să nutrâscă ura confesiunală 
între noi și să prepare în modulă acesta mate
rială pentru viitârele isprăvi de asimilare ale 
kulturegyletiștiloru;

dâcă misiunea patriotică a bisericeloră ro
mâne ar fi de a se certa între sine în timpii ce 
adversarii nâmului românescă ocupă posițiună 
după posițiune subminândă scălele nâstre confe
sionale și înființândă în comunele românesc! scâle 
maghiare;

dăcă chiămarea bisericeloră nâstre ar fi de 
a neglige interesele culturei naționale a popo
rului nostru, remâind nepăsătâre acolo, unde, din 
causă că poporațiunea română e de două confe
siuni, ămenii nu se potă înțelege să-și redice cu 
puteri unite o scălă corăspuncjătăre, care să fiă 
scutită de persecuțiunile contrariloră;

dâcă chiămarea patriotică a bisericeloră nâs- 
tre ar fi de a suferi lovire după lovire în de- 
trimentulă învățământului românescă și a tăcâ 
înfundate, ferindu-se una de alta;

dăcă, în fine, misiunea bisericeloră române 
ar consta în aceea, de a lăsa să fiă cucerită cu 
îricetulă de adversari totă terâmulă culturei nâs- 
tre naționale, așa precum odiniâră neînțelegerile 
din sînulă loră au făcută să pierdemă cu totulă 
tărâmulă politică națională;

dâcă tâte aceste ar constitui misiunea pa
triotică a bisericeloră române:

atunci fără îndoiâlă, că episcopulă ungură 

n’ar fi vorbită numai de bisericele maghiare, 
când a accentuată datoria comună patriotică de 
a susțină, întări și apăra rassa maghiară.

Trebue să fiă convinsă episcopulă Szasz 
Domokos, că alta este misiunea patriotică a bi
sericeloră române, de vreme ce dânsulă a mai 
aflată de lipsă ar accentua, că alianța biserice
loră maghiare cu kulturegyletulă, ce o propune, 
nu este îndreptată în contra naționalitățiloru, 
deârece biserica este propagatdrea sâmțiriloră 
frățesci între deosebitele naționalități și a iubirei 
de dmeni.

Este clară, că interesele patriei pretindă 
ca și poporulă română să se bucure de aceeași 
îngrijire din partea bisericeloră sale, de care se 
bucură poporulă maghiară.

De aici urmâză cu logică nerăsturnabilă, că 
misiunea patriotică a bisericilor^ romane este de a 
apera, susțind și întări rassa română.

Avându dâr unu scopă mare comună, bi
sericile ndstre trebue asemenea să nisuiâscă la 
împlinirea lui printr’o acțiune comună.

Din dieta croata.
In ședința dela 13 Decemvre n.. luă cuventulă fos- 

tulă Bană:
Majuranici, care îșl esprimă părerea de rău asupra 

tonului de ură pasionată, cu care se face critică în 
dietă. Elă de două ori a fostă chiămată să conducă 
afacerile Croației, fără să fi ambiționată la ea. Orato- 
torulă ia în apărare activitatea cancelariei aulice croate. 
Ea a curățită țâra de funcționari streini și a restabilită 
domnia limbei croate. Oratorulă să apără contra espre 
siunei: „susă a mințită, josă a amăgită». Partida na
țională încă totă esistă. ca și sub regimulă său, deși 
se pare că acum e împărțită în două fracțiuni. Elă 
crede în trecutulă, presintele și viitorulă Croației, crede 
în regele croată, care e și împărată ală Austriei. Sti- 
măză pe tâte popârele, dăr iubesce numai Croația. Ora
torulă se declară Ca autoră ală art. de lege 42 din 1860, 
prin care a obținută dela regele aprobarea, ca legătura 
dintre Croația și Ungaria să se taiă. De aci resultă, că 
Croația la trădările pactului cu Ungaria a întrată ca 
factură egală îndreptățită. E falsă învinovățirea, că dân- 
sulă, la retragerea sa, a vârâtă în buzunară fondulă de 
disposițiune. Vrea să mai vorbâseă asupra contrapropu
nere! lui Derencin.

Președintele'. Nu potă permite acăsta, oratorulă și 
fără de acesta s’a folosită în modă neobicinuită de drep- 
tulă de observare personală. — Majuranice: Mă rogă 
numai ună cuvântă. — Președintele (sună): nici ună cu
vântă 1

Derencinu constată, că propunerei sale i s’a pre
gătită în faptă o înmormântare frumosă. Provocându-se 
la Apponyi, care încă refusă bugetulă, respinge Impu
tarea, că faptulă său d’a refusa bugetulă ar fi ună actă 
revoluționară. Nunțiulă croată și renunțiulă ungurescă 
formâză astfelă de contraste, încâtă nici nu se pâte cu
geta ună pactă; de aceea guvernulă trebue să-și arate 
punctulă său de vedere. Oratorulă nu crede, că guver
nulă ungurescă s’a purtată față cu renunțiulă iotă așa 
de reservată. Oratorulă consideră nunțiulă ca ună ulti
matum. S’ar putea ca dieta să cedeze, să recunâscă 
limba ungurescă ca limbă de stată și să admită, că Ba- 
nulă nu e responsabilă dietei pentru esecutarea dispo- 
sițiuniloră guvernului comună. Ori cum ar fi, ar trebui 
guvernulă să-șl arate acum punctulă său de vedere. 
Oratorulă mulțămesce lui Pavicf pentru mărturisirea, că 
independenții represintă aceleași principii, care le a pro
dusă renascerea literară din 1848. Revine apoi asupra 
declarațiunei Banului despre pressă și întrâbă, cum'scriu 
loile ungurescl despre Țarulă rusescă și despre vitezulă 
principe ală Muntenegrului. Națiunea croată n’a înro
lată, după Koniggrătz, voluntari contra Austriei. Orato
rulă crede, că Austria trebue să urmărâscă țălurile sale 
cu Rusia și nu contra acesteia. Ca Slavă doresce, ca 
Rusia să-șl restabilâscă influința sa în Bulgaria. (Aplause 
în stânga.) Oratorulă declară, că e mândru de pansla
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vismulă său. După ce laudă clerulă catolică, respinge 
bugetulă.

Banulă strigă independențiloră: Pentru ce n’ațl 
întrată în deputațiunea regnicolară? Acolo ați fi învă
țată a cunosce punctulă de vedere ală guvernului. De- 
orece ați retușată a întră în deputațiunea regnicolară, 
n’avețl nici ună dreptă a întreba, cum cugetă guvernulă. 
Oratorulă scie, că nu e nevoiă d’a se dovedi lealitatea 
Croației, cu tote astea stânga a aplaudată, când Bar- 
cicl a (fisă, că o Croațiă mare și independentă numai 
pe ruinele monarchiei se va ridica. (Aplause în drâptal 
Strigări în stânga: N’amă aplaudată!) Banulă respinge 
si imputarea privitâre la libertatea alegeriloră, îșl man- 
ține însă declarațiunea sa despre pressă.

Șefulă de culte Spevec constată progrese în tâte 
ramurile administrați unei publice. După o lungă pole
mică contra lui Mazzura și Beruta, recomandă spre pri
mire bugetulă.

Raportorulă Mislcatovicî nume ce propunerea Iui 
Derencin o nascere fără vreme. Banulă nu vre răsboiu, 
maioritatea i-a dată în mână armele, spre a restabili 
ordinea în țâră. Recomandă bugetulă spre primire.

Bugetulă fu primită ca basă a desbaterei speciale.

Proiectul^ militarii în Reichstagul german.
In ședința dela 13 Decemvre a comisiunei militare 

a Reichstagului s’a terminată desbaterea generală.
Windthorst impută, că nu se dă nici o lămurire 

oficială asupra situațiunei esterne, ca și cum guvernulă 
n’ar,avea încredere în parlamentă. Nici ună parlamentă 
n’are în lucruri esterne o posițiune atâtă de nensemnată 
ca Reichstagulă germană. Elă nu crede, că guvernulă va 
scădea de bună voiă sarcinele militare, căci atunci s’ar 
esprima acâsta în lege.

Ministrulă de răsboiu Bronsart ceti o declarațiune, 
după care declarațiunile asupra politicei esterne se dau 
numai într’ună textă stabilită sub răspundere și se cade 
să nu conțină nimică, ce nu s’ar putea declara oficială și 
în publică. Cancelarulă imperiului, dăcă ar fi de față, 
n’ar putea comunica decâtă numai lucruri cunoscute, 
fiindă că espunerl întinse asupra raporturiloră intime și 
asupra politicei posibile a singuraticeloră state ară în- 
greuia și ar strica politicei de pace germane. Situațiunea 
nu e atâtă de câptă, ca din partea Germaniei să fiă des- 
bătută oficială și în publică. Dăcă motivele guvernului 
cunoscute și aduse în publică, nu ar fi de ajunsă, nici 
cancelarulă nu mai pâte adauge, din motive oficiale ne
cunoscute, nimică ce mai curândă ar strica adl păcii ge
nerale.

Bamberger: Tocmai vorbele esprimate acum suntă 
o nouă dovadă despre pericululă esternă permanentă. 
Pericululă ce amenință din vestă însă se esagerâză. De- 
roulede nu e ună bărbată cu influință mare.

Saldern, conservatoră, e mulțămită cu declarațiu- 
nea ministrului de răsboiu. Nimenea nu pâte garanta 
transformarea politică a viitorului. Acâsta zace în mâ- 
nile lui Dumnezeu.

Blelldorf, conservatoră, primesce proiectulă. Moltke 
n’a cj'sh, că înarmările împingă necondiționată la răsboiu, 
ci că apropiata decisiune, care din alte temeiuri e posi
bilă, vorbesce pentru proiectă, Guvernulă cere ună votă 
de încredere, pe care-lă și merită. Refusându i-se, di- 
solvarea Reichstagului ar fi inevitabilă.

Windthorst'. N’are nevoiă guvernulă nici de votă 
de încredere nici de disolvare. O eventuală refusare face 
Reichstagulă responsabilă. Nici centrulă nu are o atitu
dine cu totulă refnsătdre.

Richter'. Erin disolvarea Reichstagului ar suferi gu
vernulă mai mare daună, decâtă prin refusarea câtorva 
regimente. înarmările Eranciei și Rusiei dela 1880 în- 
câce nu oferă argumente pentru proiectă, ofere însă pro
iectulă lui Boulanger. Chiar în fața unui atacă din par
tea Eranciei și Rusiei deodată, situațiunea Germaniei nu 
e desperată, deârece vorbeseă pentru ea și alte rapor
turi ca numeri.

Helldorf-, Votulă de încredere să se dea numai 
pentru politica esternă, cu care pole fi mulțămită fiecine.

Windthorst: Heldorf amenință cu schimbări în in- 
stituț:unile imperiului; în contra acâsta proiesteză. Vai
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de acela, care ar îndrăsni să sgudue instituțiunile impe
riului. Țera e peste măsură împovărată, despre încre
dere în genere nici vorbă nu e. (Helldorf: Astea suntă 
esagerări).

Ricliter: Vada Reichstagului s’ar vătăma, decă ar 
primi proiectulă. Poporulă nu mai vrea împovărări.

Cu acestea s’a încheiată desbaterea generală ; în 
14 Decemvre a începută desbaterea specială a proiectu
lui militară.

Șovinismul!! maghiarii și cestiunea pânei.
Cetimu în „Arbeiter-Wochenkronik,“ care 

apare în Budapesta :
E vrednică de notată, că în ședința din urmă a 

comitetului „reuniunei tipografiloră și turnătoriloră de 
litere" din țările ungare, cu privire la Introducerea unoră 
cursuri de tnvgțămăntă în limba ungurăscă și francesă 
(la care în urma neparticipării membriloră s’a renunțată) 
s’a propusă acum ună cursă de stenografiă, care to
tuși a trebuită să cedeze temeiuriloră motivate pentru 
deschiderea unui cursă în limba germană, și așa s’a ho- 
tărîtă unanimă Introducerea acesteia din urmă. Preșe
dintele cav. de Falk stabili ună premiu de 4 galbeni 
pentru școlarii cei mai progresați, și reuniunea ca atare 
ună premiu de 2 galbeni.

Celă ce ia în considerare Sabbathulă de vrăjităre, 
înscenată nu cu multă timpă înainte pentru combaterea 
a totă ce e germană, abia va pricepe acăstă momen
tană transformare. Dăr cestiunea pănii este și aci cea 
mai bună reformătdre. Ansă la acăsta a dată procede- 
rea unui factoră de tipografiă din Budapesta, care pen
tru ași procura puteri lucrătore la ună nou ger-
mană („Neues Budapester Journal") care va apără dela 
anulă nou, a scrisă după culegători de litere în Viena 
și în Germania, pe când în capitală umblă lela sute de 
culegători fără lucru. Respectivul^ factoră îșl motiveză 
acțiunea sa cu aceea, că dintre sutele de culegători fără 
ocupațiune nici unulă nu se păte întrebuința la culege
rea unuij germană, deorece nu sciu nemțesce,
ceea ce — deși nu în generală, der în majoritate — 
trebue să o recunoscă omulă, de aceea hotărîrea comi
tetului reuniunei susă amintite este forte înțeleptă și în 
interesulă tipografiloră din țările ungare.

!)e aci se vede așaderă din nou, cum lucrătorulă 
își taiă elă însuși în degete prin șovinismulă înscenată 
fără nici ună înțelesă între lucrători. Dea Dumnezeu 
ca lucrătorii să nu dea uitării acăstă esperiență făcută 
de ei și să nu ca^ă erășl în ghiarele șovinismului, care 
numai le strică.

Poftimă resultate frumâse ce dă maghiari- 
sarea! Pe urma ei calcă fdmea și miseria,

SOIRILE PILEI.
Ministeriulu honvedimei a lucrată deja proiectulă 

pentru esecutarea legei gUteloru, așa că în curendă se 
va pute presenta dietei. Proiectulă a fostă admisă și de 
ministeriulă comună de răsboiu. Ținerea în evidență a 
glotașiloră va începe la 1 Maiu viito 'ă, deși în bugetă e 
pusă suma necesară abia dela 1 Octomvre viiloră.

—x—
Ministeriulu, comunicațiunei atrage atențiunea pu

blicului, care trimete de crăciună pachete prin poște, să

serie bine adresa (numele, loculă, partea orașului, strada, 
numărulă casei) nu pe o fâșiă de hârtiă lipită, ci chiar 
pe pachetă să o scrie. Decă nu se păte acăsta să se h- 
păscă hârtia cu adresa pe o față întrăgă a învălitorei. 
La venaturl și obiecte, ce se dau fără învelildre, să se 
scrie adresa pe o tablă de lemnă, de metală său de 
hârtiă-cartonă, tabla să se lege strînsă de obiectă, ăr 
capetele sfărei să se sigileze pe tablă. Trimițendu-se pa
chete cu carne în capitală, se supune dării de consumă, 
și e bine să se arate cuprinsulă pe adresă, ca să nu-lă 
mai desfacă organele financiare.

—x—
Episcopulă Cașoviei, Constantină Schuster, e nu

mită episcopă în Vată, ăr canoniculă diecesei Colocea 
și abatele titulară Emerică Bende e numită episcopă 
în Neusohl. Meritulă lui Bende este: că partida sârbăscă 
din Neoplanta s’a disolvată și a ajunsă la valăre politică 
partida ungurăscă, a fostă promovatorulă maghiarisărei 
in suduia Ungariei. Resuliatuiă? Ca’n palmă.

—x—
După o statistică a protofisicatului din Budapesta, 

s’au bolnăvită acolo de colera asiatică cu totulă 966 per- 
săne, și anume 415 (Șilerl, 130 servităre, 232 meseriași, 
79 persăne de diferite ocupațiunl, 33 soldați și 77 copii; 
au murită cu totulă 499 bolnavi, și anume: 216 dileri, 
56 servităre, 121 meseriași, 41 persăne de diferite ocu
pațiunl, 7 soldați și 58 de copii. In Buda, unde apa de 
băută e bună, epidemia nu s’a putută lăți.

—x—
Procesulă în contra acusațiloră în furtulă de aură 

dela Vulcoiu s’a începută în 14 Decemvre la tribunalulă 
din Alba-Iulia cu ascultarea acusațiloră, cărora nu li se 
consideră lungulă arestă preventivă. Ca președinte 
funcționeză președintele tribunalului Henter, roportoră 
Korbuly, votantă Zsako; ca apăprători funcționeză advo- 
cații Cirlea, Velicanu, Crișanu, Patița, Izekutz ; ca acu- 
satoră procurorulă Tribus, ca representantă ală păgubi- 
țiloră Dr. Iuliu Rosenberg. Tractările voră dura 5—6 (Jile.

—x—
In ședința din urmă a comisiunei administrative a 

comitatului Trei-Scaune, raportă procurorulă regescă, că 
dintre 70 de arătări penale, 22 priveau punerea de focă. 
In săptămâna din urmă încă s’au anunțată focuri în 5 
locuri La 9 Decemvre n. s’a instalată în Sepsi-koros- 
patak ună nou preotă unitară. După masă, abia s’a dusă 
la culcare, și clopotulă începu să dea semnalulă de focă. 
Ardea șura preotului, pentru a treia oră acum. — încă 
ună semnă ală timpului.

—x —
Direcțiunea financiară din Pesta a făcută cunos

cută, că fabricarea de țigări, care se vendă în localuri 
publice, făcute mai alesă de proprietarii acelora seu de 
personalulă de serviciu, se va pedepsi nu numai cu bani, 
ci și cu arestă de o lună. Respectivii suntă Invitați a 
înceta cu venerarea țigăriloră de contra bandă seu fa
bricate din tutună erarială, căci în casă contrară se 
voră trage aspru la răspundere și proprietarii respecti- 
veloră localuri.

—x—
Comisiunea financiara a camerei depulațiloră a ho- 

tărîtă, cu consimțămentulă ministrului de agricultură, in
dustria și comerță, să recomande corpuriloră legiuilăre 
desființarea instituțiunei de' raportori economici poporali.

—x—

Fosolgăbirăulă cercului Galgocz, Bela Buczlco, a 
fostă destituită — se scrie din Neutra — din postulă 
său pentru neregularitățî în manipularea baniloră și ne- 
gligențe mari in agendele oficiale.

* —x—
Brigada c. r. din ținutulu Limului, care ocupă 

acolo o posițiune escepțională, deorece sangeaculă Novi- 
Bazar a rămasă sub administrațiunea turcăscă și pe lângă 
trupele austro-ungare esistă și garnisăne turcesci, primea 
plată mai mare ca trupele din Bosnia și Erțegovina. Do 
vedindu-se că traiulă nu e mai scumpă decâtă în pro
vinciile ocupate, plățile și alte cheltuieli voră fi dela 
anulă nou ca și la trupele de pe teritoiiulă ocupată.

—x—
>Pol. Corr.“ află din Bucuresci, că prințulă Ferdi- 

nand de Hohenzollern a plecată în Germania avândă ună 
concediu de doi ani dela ministeriulă română de răsboiu, 
ca să absolveze șcăla de răsboiu. După terminarea stu- 
dieloră sale militare, se va resolva cestiunea succesiunei 
la tronulă română așa, că prințulă Vilhelm renunță !a 
drepturile sale în favârea prințului Ferdinand, care se 
va stabili definitivă în țâră și va ocupa în senată loculă 
ce i se cuvine după constituțiune.

— x —
D-lă Cogălniceami va pleca peste câteva <|ile în 

străinătate, se dfice că la Viena, spre a se supune la o 
operațiune.

—x—
D. Gr. Ghica, delegatulă română în comisiunea 

europănă a Dunării, s’a însărcinată să geneze afacerile 
egațiunii române din Viena, în lipsa d-lui P. 'Mavro- 

gheni, care a obținută ună concediu nelimitată, fiindă 
jolnavă.

—x—
Camera română a votată cu unanimitate d-lui Co- 

gălniceanu o pensiune viageră de 2020 lei pe lună câtă 
va trăi, și după mărte să trecă jumătate soției sale; i-a 
mai votată apoi 15,000 lei pentru a se căuta de b61a 
ce sufere.

—x—
„Românulă*  spune, că mai mulțl amici și familia 

ui C. A. Rosetti, fiindă de părere că scrierile complete 
și corespondența lui Rosetti, care au ună mare interesă 
istorică, trebue publicate fără întârdiere, au luată hotă
rîrea d’a deschide o subscripțiă publică spre a se face 
ață la primele cheltuieli. Scrierile se voră publica. în 

’ascicule, care se voră vinde cu câte 20 bani.

*) fiarele grecescl s’au năcăjită cumplită pe d-lă 
Papageorgios, din causă că a renunțată a’și ceti diser
tațiunea. Se yede că nu sciau causa.

Senatulii română a vo'ată proiectulă de lege pen
tru plata daforiiloră răposatului C. A. Rosetti, în suma 
de 70,000 lei. Flata se va face directă de ministeriulă 
linanțeloră.

— x—
Se vorbesce, (}ice »Românulă», că guvernulă ro

mână ar avea de gândă să revdce ordinele de espulsare 
contra d-loră Ciurcu.

— x—
Deputațiunea bulgară a visitală Duminecă înainte 

de amătțl legațiunea română din Viena.
—x—

Relativă la arderea caseloru d-lui Cogălniceanu dela 
Rîpl, ,Lupta“ află, că o parte din corespondințeja fostă 
scăpată. Partea însă care a fostă distrusă de focă este 
corespondința cu principele Metternich, archiva relativă

FOILETONU.

Dela congresul!! Orientaliștilorii *).
(Urmare).

„Elementele turcesci în limba română’ de d-lă Hașdeu. 
înainte de a începe cu reproducerea disertațiunei 

d-lui HașdSu, trebue să spunemă, că mai era anunțată 
o a treia lucrare privităre la Români, și anume „Despre 
Cuțovlahi", ce avea să o celescă d-lă S. Papageorgios, 
profesoră în Alena și representantă ală Greciei la con- 
gresă. D-lă Papageorgios e în Grecia ceea ce e d-lă 
Hunfalvy în Ungaria și lucrarea sa era totă așa de ten- 
dențiâsă pentru Românii din Macedonia, precum suntă 
de tendențiăse lucrările d-lui Hunfalvy pentru Românii 
de dincdee de Dunăre. Istoriculă grecă însă a renunțată 
a'și ceti lucrarea, pentru că ar fi pățit'o ca și istoriculă 
ungură, și ătă pentru ce:

In timpulă congresului, d-lă Hașdău a întreprinsă 
o escursiune cu vaporulă dela Viena la Kahlenberg, în
soțită fiindă încă de ună membr ală congresului. Pe 
vaporă era și d-lă Dr. Papageorgios, care îi fu recoman
dată d-lui Hașdău.

Intrară ’n vorbă. D lă Papageorgios comunică 
d-lui Hașdău, că are să țină în congresă disertațiunea ce

*) Intr’o parte a edițiunei de eri s’a strecurată o 
greșelă de țipară și anume în foiletonă, colăna 1, ren- 
dulă 5 de josă să se cităscă: discursulă seu ținută ele., 
în locă de discursulă rău ele.

amă aminlit’o mai susă. D lă Hașdău, privindă tipulă 
d-lui Papageorgios, care era ună țipă pronunțată de Ro
mână macedoneană, căută să se informeze și deschise 
cam următărea conversațiă :

Hașdeu: Ce ești d- ta, d le Papageorgios ? — Papa
georgios : Sunt grecă.— Hașdeu: Unde ai învățată limba 
cuțovlahă? — Papageorgios'. In Macedonia.— Hașdeu'. 
Dăr părinții d-tale unde suntă? — Papageorgios'. In Ma
cedonia. — Hașdeu: Vorbescă și ei limba română ma
cedoneană? — Papageorgios: Da. — Hașdeu j Dăr gre- 
cesce sciu? — Papageorgios: Nu. — Hașdeu'. Va să 
cjică, părinții d-tale suntă Români macedoneni. — Papa
georgios (cu esitare): Da, suntă Macedoneni. — Hașd&u: 
Atunci de unde și pănă unde ești d-ta grecă?— Papa
georgios (îngânândă) : Eu am crescută și am studiată în 
Grecia și mă țiu de grecă.—Hașdeu: Atunci, te prevină, 
d-le Papageorgios, că’mi voiu permite, când îți vei ceti 
disertațiunea despre Cuțovlahi în congresă, să’ți pună și 
d-tale, ca d-lui Hunfalvy, o cestiune prealabilă. •— Papa
georgios: Din ce causă?—Hașdeu: Te voiu întreba sim
plu, ce suntă părinții d-tale?—Papageorgios : Cum se pote 
să faci una ca acăsta? — Hașdeu: 'Ml pare rău, d-le 
Papageorgios, dăr trebue să’ți pună acăstă cestiune.

Cam așa a decursă conversațiunea, față fiindă com- 
panionulă d-lui Hașdău, totă ună membru ală congresu
lui. D-lă Papageorgios, de frica cestiunei prealabile ce 
avea de gândă să i-o adreseze d-lă Hașdău — și care 
de sigură l’ar fi adusă pe istoriculă grecă în mare per
plexitate, ăr congresulă ar fi petrecută câteva momente 
în conlulă d-lui Papageorgios, cum a petrecută și în 

contulă d-lui Hunfalvy, — când i-a venită rendulă să’șl 
cităscă disertațiunea, a declarată prin secretarulă congre
sului, că a renunțată la cetirea ei*).

După trei cjile dela disertațiunea, începută dăr ne
cetită a d-lui Hunfalvy, d-lă Hașdău ceti disertațiunea 
despre „Elementele turcesci în limba română", care e 
următorea :

Domnilor u,

România păte fi mândră, că este de două ori o- 
biectulă discuțiuniloră în sînulă Congresului Orientaliști- 
loră, și acăsta cu dreptă cuventă, căci Oceidentulă se 
finesce în Viena, dăr Orientulă începe în Bucuresci; în
tre Viena și Bucuresci oscilăză o zonă de fluctuațiune.

Mai ântăiu, d-lă Hunfalvy îșl propusese să probeze 
înaintea d-vostră, că leagănulă naționalității române 
este ,în Balcani și că abia cătră finele Evului mediu a- 
căstă naționalitate începe a se stabili în Suduia Dunării. 
Regretă că d-lă Hunfalvy nu ne-a cetită decâtă intro
ducerea unei lungi monografii, destinate a figura in ex- 
tenso în „Buletinulu Congresului". Regretă și mai viu 
încă, că nu polă împărtăși teoria venerabilului meu a- 
mică, teoriă deja susținută altădată de Sulzer și Rosler, 
asupra raporturiloră de filiațiune între ramura daco-ro- 
mână și între ramura macedo-română a gintei traco-la- 



Nr. 274. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886

la mănăstirea Neamțu și alte hârtii privitâre la lupta sa 
contra d-lui Mih. Sturdza.

Sciri militare.
in ședința dela 3 Decemvre a camerei deputațiloră 

din București s’a votata în secțiunea militară contingen- 
tulu ce se va chema sub drapelă pentru 1887, și anume 
11,000 armată permanentă și 3000 călărași cu schim- 
bulO, plusă dorobanții, ală căroră numără se recruteză 
după numărulă populațiunei județeloră. Cu acăstă oca- 
siune, ministrulQ de răsboiu generalulă Anghelescu a 
dată soirile cele mai liniștitore, dice „România [Liberă". 
Ună armamentă de ‘00,000 pusei sistemulă celă mai 
nou este completă. Efectivulă cu cadre complete e adl 
circa 110 — 120.000 armată permanentă și dorobanți.

Efectivulii armatei germane în viitorulu budgetu.— 
Tablourile de efectivă ală armatei germane, pentru a- 
nulă viitoră 1887—1888, ne dă următârele cifre: 18,138 
oficerl, 51,402 sub-oficerl, 791 eomplabili și aspiranți, 
13,440 trompeți și musicanți, 347,975 fruntași și soldați, 
10,135 meseriași, 3,531 infirmieri și sanitari; său ună 
totală de 427,274. Numărulă docloriloră se urcă 
la 686.

0 nouă fabrică de arme. — Se anunță din Steyr 
că o societate de capitaliști unguri au hotărîtă a înființa 
o fabrică de arme în Buda-Peșta, care să fiă în stare a 
preda nu numai armele necesare honvediloră și unei 
părți din armata austriacă, dăr și celoră alte state de 
pe marginele Dunărei. Societatea fabricei de arme din 
Steyr pentru a’șl asigura comandele de arme din sta
tele balcanice s’a hotărîtă a înființa în Steyr o a doua 
fabrică de arme, în care nrmăză a începe fabricarea ar- 
meloră necesare armatei furcescl cu care actualmente 
este în negocieri.

Armata belgiană. — Camerele belgiane se ocupă 
cu propunerea contelui d’Oultremontă, care constă în 
următârele puncte e-ențiale: 1). Sistemulă de răscum
părare cu bani se desființăză. 2). In casă de răsboiu 
serviciulă militară este obligatoră pentru toți cetățenii 
în stare de a purta armele. 3). Timpuiă de serviciu 
se fiesăză la 10 ani, din care 3 în armata permanentă, 
3 în întâia chemare, de așa numitele reserve naționale 
și 4 ani în a 2-a chemare a acestoră reserve. 4) In 
casă de o deosebită aptitudine, serviciulă activă pâte fi 
redusă la 2 ani seu chiar la unulă. 5/ Contingentulă 
anuală ală armatei permanente și ală celoră 2 reserve 
trebue să conțină celă puțină 1 la sută din întrăga po- 
pulațiune, ceea ce revine la numărulă de 60,000 omeni 
pentru populațiunea actuală.

Dela conferința ppescă din Posta.
(Disertațiunea înv. Eliă Popii, ținută la 23 Octomvre)

Multă onorată Preoțime! D-loră colegi învățători! 
Iubită poporă română opincară! Fiindă norocosă și eu 
astătjl a participa cu d-vâstră la conferința sinodului 
ppescă ală Tractului Mireșului-mare, de care se ține și 
comuna mea natală, unde’ml suntă amicii din copilăriă 
și nămurile’ml iubite, și unde-mi zacă îngropațl părinții 
și moșii-strămoșii, dați-ml voiă înainte de tâte să vă 
salută în numele poporului română din aceste comune 
qțicăndu-vă ună «Bine ați venită între noi frațiloră"! 
Urmândă învitărei venerabilului părinte Alexandru’ Nis- 
toră, parohulă locului, m’am cugetată cum ași putea 
depune și eu câtă de mică tribută pe altariulă națiunei 
mele române, spre scopulă luminărei și a fericirei popo
rului aceluia, din sînulă căruia m’am născută, între care 
am copilărită, am petrecută și petrecă, și pre care l’am 
iubită, îlă iubescă șl-lă voiu iubi pănă la ultima răsu
flare, — ba pănă dincolo de mormentă. Sciamă prea 
bine ce va să (ji^ă la noi: .Mirănulă să tacă în biserică", 
de aceea numai după ce ați finită cu agendele ce se 
țină strictă de conferința sinodului npescă, vă rogă să 
îmi concedețl cu acăstă plăcută ocasiune a arunca o 

tine. Chiar în cursulă lecturei memoriului d-lui Hun- 
falvy, ml-am permisă a pune autorului o obiecțiune, o 
problemă de resolvată în materiă, și d-lă profesoră Al- 
fred Ludwig i-a presentată, din parte-i, o a doua obser- 
vațiune. Cele două întrebări țintâu a sgudui chiar fun
damentele teoriei expuse. D-lă Hunfalvy n’a răspunsă 
nici la una, nici la cealaltă. Când însă vrea cineva să 
demonstreze, că n’au fostă Români în Dacia Traiană în 
timpuiă lungei periode a Evului mediu, când cineva sus
ține, că naționalitatea loră s’a formată în Bulgaria și nu 
în Carpațl, când cineva pretinde în fine — precum pre
tindă campionii teoriei dise Rosleriane — a răsturna 
ună credo seculară, mi se pare că trebue să fiă abso
lută gata a combate victoriosă și în totă momentulă cele 
mai mici obiecțiunî ce se potă ivi. A le ocoli său a 
trece peste ele, e de sigură lucru comodă, dăr comodă 
ca fuga în plină bătaiă.*)

D-lă Hunfalvy are totodată deplină dreptate de a 
recunosce, că Românii în. genere au dusă totdeuna în 
Evulă mediu o viăță păstorăscă și esprimă fotă adevă- 
rulă ijicândă, că numai prin studiulă limbei păte ajunge 
cineva la o soluțiune seriosă cu privire la istoria Româ- 
niloră, fiindă textele în acestă privință defectuose său 
nesuficiente. Dăr dăcă e adevărată că Românii erau 
păstori, nil e mai puțină sigură, că păstorii români nu 
se suiă niciodată dela Sudă la Nordă; cu totulă din 
contră, ei se scobâră sistematică dela Nordă la Sudă, 

privire câtă de scurtă preste poporulă nostru română și. 
viăța lui, descoperindă unele din acelea băle cari rodă 
în sînulă nostru ca și vermele la rădăcina flărei cele 
scumpe.

Și dăcă voiu arăta răulă în tătă golătatea lui, vă 
rogă să nu vă supere de locă, căci disă este, cumcă 
• aurulă prin focă se lămuresce." Apoi fericită e acea 
națiune, care scie să învețe din scăla trecutului.

Domniloră și frațiloră ! Ne place de multe ori a 
ne lăuda, că dela anulă 1848 încăce, noi Românii amă 
înaintată forte multă. Și întru adevără, cine ar putea 
4:ce că acăstă părere e fără nici ună temeiu? Amă 
înaintată multă, căci înainte de anulă 1848 Românulă 
era despoiată de cele mai cardinali drepturi umane, ju
mătate vremea de lucru o muncea în holda domnului 
său, căruia îi mai trebuiau și pui, ouă, miere, cânepă 
ș. a. ș. a. Pentru poporulă nostru, șcăla era închisă — 
ne fiindu’i ertată să învețe carte, nici să părte haine 
după placă, nici armă ... elă era legată de gliă.

Nu se va mira dăr nime, dăcă între asemenea îm
prejurări, națiunea română a avută numai ună numără 
mică de omeni învățați, er poporulă de rendă gemea în 
nesciință. Și cu tâte acestea, limba și religiunea le-amă 
păstrată ca pre cele mai scumpe tesaure erecte dela stră
buni. A urmată anulă 1848, anulă mântuirei și redeș- 
teptărei, după care s’a ștersă sclăvia, dându-se tuturoră 
libertatea, pentru carea a cursă multă sânge românescă 
și după carea mai începurămă și noi Românii a ne bu
cura de câte o fărîmă de drepturi, îmulțindu-ni-se din 
ană în ană dmenil învățați, și rădicându ni-s'e șcăle din 
ce în ce, pănă ce astăzi le avemă și în celă mai mică 
sată. Bătrânii, cari le-au petrecută tâte acestea, le sciu 
că e fostă așa, er noi cei mai tineri le cetimă în no
tițele istoriei, le auijimă din spusăle bătrâniloră și e bine 
să ni le aducemă aminte, să cugetămă la ele și să ne 
fiă de învățătură. Așa deră amă făcută sporă, cu tâte 
că sârtea nâstră ca națiune și dela 48 încoce ne-a festă 
numai mașteră și nu ca mamă adevărată.

Insă să nu ne amâgimă nici câtă de puțină, d-lor 
și frațiloră, cu sporulă ce amă făcută, căci încrecjendu- 
ne prea tare în acela, primejdia ce ne pândesce la totă 
pasulă, pâte să ne nimicescă. Starea noslră de astăzi 
nu e tocmai așa de bună ca să nu ne cuprindă temeri 
mari pentru 4'ua de mâne. Să fimă deră deștepțl ca 
și fetele cele înțelepte, pe care mirele le-a aflată cu o- 
leu în candelele loră. Mă voiă esplica îndată cum și 
pentru ce le cJicO acestea.

Suntă 17 ani de când cunoscă mai bine lumea cu 
deșertațiunile ei și totă de atunci cunoscă mai bine 
starea și viăța poporului meu română în care timpă am 
avută destule prilejuri pentru a-isci apreția și lăuda în
sușirile cele bune, deră a-i și deplânge scăderile și bălele 
ce se încuibăză și lățescă grozavă în multe locuri prin
tre poporă.

Să aruneămă numai o privire preste viăța popo
rului nostru, și ce vomă găsi ? Sărăciă și neîndestulire, 
dela o margine și pănă la cealaltă a patriei, încâtă îți 
vine jale când dai în vorbă cu plugari de ai noștri 
și-ți povestescă ei despre traiulă de'astăzi.

Eu nu sunt de locă, d-niloră și frațiloră, omulă 
care se teme și de umbra sa, dăr vă mărturisescă sin
ceră, că m’a pusă pe gânduri sârtea poporului, după ur
ma căruia trăimă cu toții, dela Vlădică pănă la opincă.

Vedemă cu durere, că prin sate poporulă sărăcesce, 
încâtă, unde mai înainte erau câte 4—6—8 boi și alte 
vite, acjl abia vetji 2 văcuțe, ori chiar nimică-r To'tff 
așa pe la orașe vedemă că elementulă nostru româpescă 
se perde în modă înspăimântă toră. Acăstă stare de lu
cruri nu o putemă numi îmbucurătâre și trebue §e ne 
întrebămă, cari suntă căușele ce pricinuescă acestă rău? 
Nu vrău să vorbescă aici despre greutățile ce i suntă 
impuse poporului a le suporta, ci constată numai pre 
acelea, la care poporulă și noi cei chemați suntemă de 
vină, că nu le delăturămă. Mai nainte de tâte vomă afla 
că la noi încă n’a străbătută lumina cu așa putere, ca 
să învingă întunereculă ce ni l’a cășunată tristulă fre

ca să caute pășiunl mai bune. Aslfelă de multă timpă 
ei au pătrunsă pănă în fundulă Greciei, de unde nu se 
mai întoreă. Acăstă e o tendință naturală a păstoriloră 
din tâte timpurile și din tâte locurile. fită ună principiu 
care singură contrariază teoria domnului Hunfalvy. De 
altă parte, dăcă e adevărată că verdictulă limbei e, 
singură, suverană, nu e mai puțină incontestabilă că: 
dintre două dialecte, acela, care nu șl-a schimbată nici
odată loculă, fixată în aceleași condițiunl climaterice și 
de veciniă, se desvoltă mai bine, pe când dialectulă, 
care își schimbă loculă, sufere în modă necesară dera- 
geamente de tâte felurile. Der dialectulă daco-română 
e multă mai normală, mai organică, mai consecventă 
în desvoltarea sa, care se produce paralelă cu celă ita
liană, decâtă dialectulă macedo-română, care ne apare, 
în totă, ca împedeoată și oprită în mersulă său. fită 
încă ună principiu, care nu se ’mpacă cu teoria d-lui 
Hunfalvy.

De altmintrelea, singură dialectulă daco-română, 
seu propriu exiști română, ne interesăză pentru momentă 
și încă numai din punctulă de vedere ală elementeloră 
turcescl ce le conține. Lasă așadără cu totulă la o 
parte tesa d-lui Hunfalvy, tesă diametrală opusă vede- 
riloră ce de multă timpă le-am espusă1 în opulă meu 
„Istoria critică a Româniloru”, și mă grăbescă a întră 
în materiă

_________ (Va urma) 

cută. Nesciința și lipsele în celea ce se țină de cultură, 
acestea suntă întrebările, cari trebue să ni le punemă 
înainte fiăcare din noi, căci astăzi nu se mai calculăză 
viâța națiuneloră numai după numărulă capeteloră și tă
ria brațeloră, ci mai alesă după starea culturală, adecă 
după învățătură.

învățătura, ca să fiă pe temeiu tare, e dreptă că 
cere mijlâce nu numai morale ci și materiale. Dâră pe 
de altă parte totă învățătura se irigrijesce apoi și face ca 
acelea mijlâce poporulă să le scie și câștiga într’und modă 
corăspumjlătoră și cu folosă.

Gumcă la noi învățătura stagnâză încă, ne vomă 
convinge mai ușoră fiăcare din noi, cercândă în satele 
nâstre că din tâtă suta de suflete, câți âre sciu carte? 
Resultatulă nu ne va face liniștiți pentru a nu cugeta, 
că lucrurile nu mergă tocmai bine.

Apoi din lipsa de cultură adevărată și temeinică re- 
sultă și sărăcia poporului nostru în mare măsură, căci 
elă din causa nesciinței nu se mai pâte desbăra de da
tina, că cum au trăită bătrânii, vomă trăi și noi. De 
unde dăre putemă pretinde ca poporulă să aibă folosulă 
cuvenilă după munca sa în economia câmpului și a vi- 
teloră, când elă acestea le pârtă după sistemulă vechiu, 
pe când alții cu sciința au aflată felurite moduri pentru 
îmbunătățirea sorții loră? Sciu, Domniloră că pentru 
D.vâstră cei cu carte numai vă împrospeteză în memoriă 
cașurile amintite aici, însă descoperirile mele suntă în
dreptate cătră plugarii noștri, pe cari îi și rogă să cu
gete la ele. (Va urma.)

Programa
ședinței festive ce se va țină în memoria fundatorului 
gimnasiului Samuilii Vulcanii în 25 Decemvre n. 1886.

1. „Marșulu lui Mihaiu Eroulu” esecutată de 
eorulă instr.

2. „Discursă de deschidere’1 rostită de presiden- 
tu'ă soc. prof. Ioană Clintocă.

3. „Devisa Armoniei” de H. Horner, după acâsfa 
immediată: ,Seninii și furtună” poesiă de I. C. Negruzzi, 
musica de I. Vorobchieviciu, esecutată de eorulă vocală.

3. „CaleulH” poesiă de I. Vulcană, deci, de N. 
Popoviciu stud. de cl. VII.

5. „Cadrilulu Ilarmonia*  de F. W. Paba eșec, 
de eorulă instr.

6. „Rachel siralma" poesiă de Arany lanos deci, 
de îosifă Clintocă st. cl. VIII.

7. „Cântecii venătorescii” poesiă de V. Bumbacă, 
musica de Tudoră de Flondoră, esecutată de eorulă 
vocală.

8. „Der Ring des Polycrates” poesiă de Fr. Schil- 
ler, deci, de O. Puticiu st. cl. VIII.

9. Ardeleana” esecutată de cor. instr.
10. „Românulii în doinele sale” disertația de Ioană 

Lupulescu st. de cl. VIII.
11. „Cucuruzii” căntecă populară, musică de V. 

Humpel es. de cor. vocală.
12. „Odă” la memoria nemuritorului Samuilă 

Vulcană, peror. de autorulă B. Stoiană studentă de 
cl. VIII.

13. „Susprinulu” valsă de I. Ioanoviciu, eșec, de 
cor. instr.

14. „Miliuca și Baba” poesiă de D. Bolintineanu, 
deci, de Ioană Popoviciu st. de cl. VII.

15. „Cântecii sicilianu” poesiă de V. Alexandri, 
musica de C. G. Porumbescu, esecutată de eorulă 
vocală

16. „Cuventă de închidere” rostită de presiden- 
tulă societății.

Beiușiu, în 14 Decemvre n. 1886. 
Ioanii Lupulescu, m. p. Ioană Clintocă, m. p. 

not. ședinteloră. preș, societății.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.<)

BERLINCf, 17 Decemvre. — Comisiunea 
militară a Reichstagului a încuviințatu, nu efec
tivulă de 468,000, cum s’a cerutu, ci efectivulu 
de numai 450,000 de 6menl în timpu de pace, 
și x stabilită, în locă de durata de șâpte ani, 
numai durata de trei ani a legei.

DIVERSE.
Esplosiune. — Vineri nâptea populația Bucuresci, 

loră a fostă deșteptată din somnă de o detunătură în- 
grozitâre. A fostă o esplosiă la magasia cu dinamită a 
regimentului de geniu dela CotrocenI, lângă Bucurescl- 
Bordeiulă în care se afla depositulă de dinamită, în 
cantitate de mai multe sute de chilograme, a fostă a- 
runcată în aeră. Santinelile de prin prejură, împreună 
cu gheretele în cari se adăpostescă au fostă doborîte la 
pămentă. Mai multă ferestri dela casarma de geniă, 
dela asilulă .Elena Doamna» și chiar dela case din u- 
nele strade ale Bucuresciloră au fostă sparte. Dintre 
âmenl, doi soldați au dispărută. O anchetă a fostă or
donată spre a descoperi căușele, cari au provocată acăstă 
esplosiune. Se bănuesce că unulă dintre soldații cari au 
dispărută, a încercată să fure dinamită din bordeiu și 
umblândă cu nedibăciă a provocată teribila esplosiune. 
Pănă acum nu s’au găsită încă rămășițele soldațiloră, de 
câtă degetulă inelară ală unuia din ei. Ceea ce face 
să se bănuescă că acăstă esplosiune a fostă causată în 
urma unei încercări de turtă, este împrejurarea, că a- 
cum câtva timpă s’au găsită într’ună puță din apropi
ere mai multe cutii cu materiă roșie, care s’a constatată 
chimicesce că era dinamită.

*) Alusiune la d-lă Hunfalvy, precum s’a 
în »Post-Scriptum“ apărută în foiletonulă de erl.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu



Nr. 272. GAZETA TRANSILVANIEI

Rentă de aură 4’/0
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.80 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 119 25

Bonuri rurale ungare . . 104.80 
Bonuri 
Bonuri 

miști 
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 104.70

Uorsuln la bursa de Vlenu
din 16 Decemvre st. n. 1886.

. . 103.85 1 Bonuri croato-slavone . . 105 50
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................98.25
Imprumutulă cu premiu 

ung.................................. 120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122.—
Renta de hărtiă austriacă 82 55
Renta de arg. austr. . . 83 50
Renta de aură 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
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orî .... 9.93
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61 67
Londra 10 Livres sterlinge 125 81

cu cl. de sortare 1C4.75 
rurale Banat-Ti-
..............................104 50

cu cl. de sortare 104 50

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Decemvre st. n. 1886

Bancnote românescl .... Cump. 

Argint românesc . , . 

Napoleon-d’orî ....

Lire turcesc!.................

Imperiali.....................

Galbeni.........................

Scrisurile fonc. »Albina >

Ruble RusescI ....

Discontulă . . .

>

io s e

1886.

7—10®/. pe

8.40

8.40

9.92

11.30

10.30

5.94

100.50

116.—

>

>

>

î*

Pe de geaba!
Cele mai frumose șaluri pentru dame!

Din causa relelorO afaceri și esportului slabă mă vădă si
lită a desface totală întregulă meu deposită de 3000 duzine 
șaluri din cele mai frumose cu ori ce preță, și le dau cu ună 
preță așa (le ieftină, încâtă de abia se plălesce valârea lânei 
brute, er nici decum prețnlă fabricațiunei și ală fason, modernă.

Dau prin urmare pe câtă timpă ajunge provisiunea:
1 Cârpă (măramă) pentru capfi frnmosă și modernă cu 

80 cr., 1 Sală mare de dame forte elegantă și lină 11. 1.50, și 
11. 2.50 din lână veritabilă de Berlină, în cele mai pompose colori 
si cele mai frumose ape precum: Bordeau, granată, gensdarmes, 
drapp, lila, brună, negru, roșu, albă, galbenă, sură, verde, 
scoțiană, turcescă etc. în 60 fasone fine, celă mai elegantă 
și frnmosă portă pentru liă-care damă, în casă, pe stradă, la

promenadă, bală etc., practică și gentilă pentru tomna și 6rnă fiind târle căldurâse. 
intrebuințede dar fie-care damă atestă ocasinne favorabilă de a’șl procura 

aprope pe de geaba o asemenea cârpă de capă și șală frumosă. fină și căldu- 
rosă, căci din causa comandeloră fărte mari va fi întregulă deposită desfăcută 
în celă mai scurtă timpă. La comandare mg rogă a mi se arăta adresa pre
cisă, specia și colărea dorită. Se trimite în iote părțile lumei în 24 ore cu 
rambursă, s£u trimițendu-se prețulă prin:

Wiener - Tiicher - Fabrîks - Niederlage 4—8

A. Gans, ’Wien., III. Kolonitzgasse 866.

e eUmeieala, frigulu, nu supără! 
=EE Numai fl. 1.85. g—

Pentru Domne.- Impermeabile, căldurdse, durabile și 
in adevărO admirabilii de eftine sunt a 
din nou inventatele și renumitele

JACHETE
(Btirger - Jacken)

țăsute deșii și cari se potrivescii forte frumoșii 
pentru Domni, Domne, băețl și fete.

Tote cu prețulu egală de numai fl. 1.85 
bucata.

Aceste Jachete renumite suntă pentru 
orl-cine celă mai indispensabilă și necesară 

vestmfintă, și se află în colorile: sură, cafeniu, drapă, bordeaux, civitu și negru. Cine 
posede o asemenea Jachetă este celă mai bine apărată contra frigului, căci fiindft elastice, 

lorc de neprețuită pentru iie-care oină. — Afară de cele menționate cu fl. 1.85 se mai

Pentru Domni:

s e e e e
vestm6ntă, și se află

se Iipescă (le oi'I-co formă a corpului, menținu o căldură egală a corpului și suntu de va- șGg.. . .... . .. . > ...------ - ------------ « , OK------- j -
află pentru dame încă două soiuri:

Din lână Zopliir tină 
numai fl. 2.85.

Lână Zopliir bliinite 
numai S. 4

Ca mustiră esto suficientă a arăta tlecă statuia o mare, mijlueiă seu mică. 
Se trimită Veritabile contra rambursă numai de 

Julius Fekete, Versendungsliaus in Wien 
V., Hundsthurmerstrasse 18/59.

5—12
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Nr. io842/is86_ ^^Ucațiune!
Pentru asigurarea liferației lemneloru de focă, necesare pe anulu 

1887 la oficiulu administrativă, orfanalu și jurisdicțiunei pupilare din 
comitatulfl Brașovu, in cantitatea concbsă prin lege, socotite cam la 415 
metri cubici lemne uscate de fagu, se va pertracta la 23 Decemvre 
a. c. 9 bre a. m. la oficiulfl Vice-comitelui asupra oferteloră 
făcute prin scrisbre sigilată.

Doritorii de a licita la acbstă liferațiă suntă provocați, ca 
la <jiua și ora de mai susu să-și aștbrnă la oficiulă Vice-comitelui 
tele loru în scrisă și provădute cu 52 fl. v. a. vadiu.

Condițiunile de liferațiă se potă vedea de astăzi încolo în 
de oficiu la oficiulă administrativă ală Vice-comitelui.

Brașovă, 14 Decemvre 1886.

până 
ofer-

orele

Iuliu Roii,
vice-comite și consiliaru reg.

Nr. 10842/1886^ publieațiune!
Pentru asigurarea liferației de rechisitele de cancelariă necesare pe 

anulu 1887 pe sbma oficiolatului jurisdicțiunei pupilare și a oficiului ju
decătoriei centrale din comitatulfl Brașovului, în cantitatea concbsă de 
lege, se va pertracta la 24 Decemvre a. a., 10 bre a. m. la ofi
ciulu Vice-comitelui asupra oferteloră făcute prin scrisbre sigilată.

Doritorii de a concura la acbstă liferațiune suntă provocați a-și 
trimite până la (jiua și ora de mai susă la oficiulu Vice-comitelui ofer
tele loru în scrisă și sigilate, provădute fiindă cu vadiu de 20 fl. v, a. 
și cu mostrele trebuincibse.

Condițiunile de literare se potă vedea de atji încolo la oficiulu 
administrativă alu Vice-Comitelui în orele de oficiu.

Decemvre 1886.Brașovfl, 14
Iuliu Roii.

vice-comite și consiliaru reg.

publieațiune!
Pentru asigurarea liferațiunei a 12 părechi cisme și 12 părechl 

ghete, necesare pe anulu 1887 pentru servitorii dela judecătoria comi
tatului Brașovu, se va pertracta la 30 1. c. 11 bre a. m. la oficiulu 
Vice-Comitelui asupra oferteloră presentate de concurențl sub scrisbre 
sigilată.

Doritorii de a concura suntă provocați, ca până la cjiua și ora 
de mai susă sâ-și aștbrnă la oficiulu Vice-Comitelui ofertele loru în scrisă 
și sigilate, provădute cu Vadiu de 20 fl. v. a.

Condițiunile de liferațiune se potă vedea de astădi încolo în orele 
de oficiu la oficiulă administrativă alu Vice-comitelui.

Brașovfl, 14 Decemvre 1886.

Nr. 10842/1886.

Iuliu Roii,
vice-comite și consiliară reg.

Publieațiune.
Pentru a se asigura pe anulu 1887 curățirea sobeloră și a coșu- 

riloru din localitățile oficiale centrale ale judecătoriei comitatului Bra
șovu se va pertracta 1 a 28 Decemvre a. c., 10 bre a. m. asupra 
oferteloră sigilate incurse pană atunci.

Doritorii de a concura suntu invitați, ca până la 4>ua și ora de 
mai susă să-și aștbrnă la oficiulă Vice-comitelui ofertele lord în scriați și 
sigilate, provădute fiindă cu vadiu de 5 fl. v. a.

Brașovfl, 14 Decemvre 1886.

Nr. 10842/1886.

Iuliu Roii,
vice-comite și consiliaru reg.

Nr'10842;1886, Publieațiune.
Pentru asigurarea liferațiunei de îmbrăcăminte necesară pe anulă 

1887 pe sbma servitoriloru ai judecătoriei comitatului Brașovfl sS va 
pertracta în 30 Decemvre a. c. 9 bre a. m. la o fi ciulă Vice- 
comitelui asupra oferteloră făcute prin scrisori sigilate.

Doritorii de a concura suntu provocați a-șl trimite pănă la diua 
și ora de mai susă ofertele loru la oficiulă Vice-comitelui în scrisă și 
sigilate, provădute fiindă cu 80 fl, v. a. vadiu și cu mostre de postavă 
și de materia pentru îmbrăcăminte de vbră.

îmbrăcămintea, ce e a se lifera constă din următbrele bucăți:
5 "
6
6
6
6
12 Veste (jiletci.)
24 Legături de gâtfl (cravate)
12 Șepci.
12 Rânduri vestminte de vară.
Condițiile de liferațiune se potă vedea de adi încolo la oficiulu 

administrativă ală Vice-comitelui. i

Brașovfl, 14 Decemvre 1886.

Mantale.
Atile.
Rocuri.
Nădragi unguresci.
Pantaloni.

Iuliu Roii,
vice-comite și consiliară reg.

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

voiască a scrie pe cuponulă mandatului postalu și numerii de pe fășia 
sub care au primită (Jiarulii nostru până acuma.

Domnii ce se abonbză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta, ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 7RANSU

Tipografia ALEXI, Brașovu.


