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Misiunea patriotică a bi seri cel orti ndstre.
III.
Brașovă, 8 Decemvre 1886.

După ce amă arătată, că misiunea patrio
tică a bisericeloru ndstre este de a apăra, sus
țină și întări nămulu românescu contribuindu ast- 
feliu la cultura, bunăstarea și înflorirea patriei, 
și că, prin urmare, spre ajungerea acestui scopu 
comună patrioticii este de lipsă o acțiune co
mună, remâne să mai cercetămu în ce consistă 
acăstă acțiune comună, unde se începe și cum 
trebue să se pună în lucrare.

înainte de tdte amu dorî să se constate că 
aici nu e vorba de o acțiune politică, ci numai 
și numai de o acțiune limitată pe tărâmulu cul- 
turei. Decă este ca bisericele ndstre să apere, 
să susțină și să întărdscă ndniulu românescă, a- 
tunci acdsta nu o potă face în împrejurările de 
față decâtn prin apărarea, susținerea și întărirea 
învățământului românescu.

Bisericele române au în privința acăsta o 
sântă chiămare nu numai din punctă de vedere 
patrioticu-naționalii, ci chiar și din punctă de 
vedere confesiunalu, mai întâiu fiindu că învăță
mântului românesch este prin legile de acjî în
credințată conducerei și îngrijirei loră, apoi fiindu 
că conservarea și cultivarea limbei și literatu- 
turei românesc! este o cestiune de vidță și pen
tru bisericele ndstre, car! nu potu esista și nu 
se potu desvolta decâtă numai prin mijloculu 
limbei române.

S’a lucrată și se lucrdză multă de cătră 
căpeteniile și organele ndstre bisericesc! pentru 
iustrucțiunea poporului română. Amă fi ne
drepți ddcă nu amă recundsce acâsta. Unii facă 
mai multă, alții mai puțină, ddr toți facă câte 
ceva în interesulu învățământului românescu, și 
ddcă resultatele de multe ori suntă neînsem
nate și încă mai de multe or! nulă, causa 
suntă piedicele, ce ni se pună în cale de cătră 
adversari și pe cari ni le mărim ă noi in 
șine, ni le duplicămă prin stângacele ndstre a- 
pucăturl, prin acțiunile mici și isolate și prin 
neînțelegerile între factorii, dela cari depinde a- 
părarea și progresarea scdleloră ndstre.

Scîmă și ne putemă convinge în fie-care 
(Ji, că adversarii noștri în lupta loră contra ele
mentului românescu nu facă deosebire între o 
scdlă unită său greco - orientală, ci le persecută 
pe tdte de-opotrivă, pentru că suntu românesci.

Ne aflămă ddr față cu-o acțiune sistematică 
îndreptată în contra învățământului românescă. 
Acâstă acțiune este condusă de forța puterei de 
stată și Kulturegyleturile s’au înființată cu scu- 
pulă hotărîtu de a sprijini și întregi acțiunea 
guvernului.

E dreptă, că episcopulă Szasz Domokos a 
vorbită în comisiunea kulturegyletului de sâm- 
țirea frățâscă între deosebitele rasse și naționali
tăți și de iubirea de 6meni, ddr aedsta se referesce 
mai multă la principiile profesate de biserică, 
decâtă la cele profesate de kulturegyletiști. Pre- 
latulă ungurii însuși vrândă să dea espresiune 
sentimenteloră sale adevărate, față cu resultatele, 
ce le aștdptă dela alianța kulturegyletului cu bi
sericele maghiare, a încheiată cu esclamarea: 
„dea ceriulă ca și în partea acâsta răsăritână a 
patriei ndstre (adecă în Arddlu) să se împlinâscă 
profeția: Maghiaria n’a fosta. ci va fiA.

Nu mai încape ddr îndoidlă, că stămă față 
cu o acțiune combinată care, aci pe față, aci 
în ascunsă tinde la maghiarisarea succesivă a 
șcdleloru n6stre, pentru a-și ajunge idealulă de 
a vedd o Maghiariă cum n’a mai fostă.

Ce opunemă noi Românii acestei falange 
grozave? Legea ne scutesce încă șcdlele ca vai 
de ea. Ddr ce mijldce întrebuințămă noi în contra 
abusuriloră și a cjilniceloră violențe și călcări 

de lege ? Ce resultatu are apărarea ndstră de 
astăcji ?

Vedemă resultatele ori încătrău ne arun- 
cămă privirea și grdză și spaimă trebue să ne 
cuprindă inimile la priviliscea ce se desfășură 
dinaintea ochiloru noștri.

De când s’a introdusă limba maghiară ca 
studiu obligată în scdlele poporale și de când 
s’a „regulată1* acestă studiu în scdlele secundare, 
este cu neputință să mai scie directorulu, său 
învețătorulă, său eforulu scdlei pănă unde tre
bue să mdrgă propunerea limbei unguresci. Or
donanțe nesfârșite ministeriale, disposițiuni care 
de care mai „energice** de ale inspectoriloră de 
scdle unguresci, ingerințe dilnice neiertate ale 
funcționariloră unguri, intrigi și manopere con
tinue, denunțări și calumnii răutăcidse, tdte a- 
cestea suntă îndreptate în contra șcdleloru ndstre 
românesci sub cuvântă, că întrînsele nu se în
vață destulă de bine limba maghiară. Sub a- 
cestă preteestă se destitae și se suspenddză în
vățătorii noștri confesionali cu sutele, Scdlele 
ndstre suntă amenințate cu închidere. In co
mune curată românesci, unde avemă scdle bune, 
adversarii noștri, adunândă câteva subscrieri de 
pe la jidovi și alți venetici, ceră înființarea 
de scdle maghiare comunale și de stată ca să 
bată cu ele scdlele românesci, dr îndată ce se 
deschide o asemenea scdlă maghiară plouă din 
tdte părțile porunci, ca dmenii să-și trimdtă copii 
la ea.

Și ce resistență opună bisericele ndstre a- 
cestoră uneltiri cari au de scopă distrugerea to
tală a scdleloră românesci ?

Credem ă că autoritățile ndstre școlare con- 
fesiunale suntă îngrijate de mersulă lucruriloră, 
le vedemă chiar intervenindă ici și colo în fa- 
vdrea scdleloră, ddr resultatulă este mai întot 
dăuna unu desastru pentru învățământulă nostru 
românescă.

Când vedemă pierderile, ce necontenită trebue 
să le suferimă; când vedemă, că aeji într’o parte a 
țării mâne în alta inimiculă culturei române câștigă 
terâmă ; când vedemă că aci într’unu comitată, 
aci în altulă scdlele ndstre suntă asediate și bom
bardate ; când vedemă, că adversarii redică în 
ținuturi curată românesci, scdle cu limba loră ; 
când vedemă pe bieții Români luptândă o luptă 
desperată, mai de multe ori lipsiți de mijldce, 
isolați și părăsiți, fără de sfată și făr de con
ducere, lăsați în prada puterei covârșitdre a ini
micului ; când peste aedsta îi mai vedemă nu 
arareori certându-se între sine în ora periculu- 
lui, care ar trebui să-i afle pe toți pregătiți de 
luptă, în strînsă solidaritate: atunci trebue să ne 
(Jicemă, că cu puteri concentrate, cu precuge- 
tare și cu sistemă suntă atacate și combătute 
scdlele ndstre de cătră dușmani, der risipite, isolate 
și destrăbălate trebue să fiă puterile ndstre, 
slabă și lipsită de plană trebue să fiă apăra
rea scdleloră ndstre din partea organeloră supe- 
ridre confesiunale.

Puterea adversară e prea însemnată și prea 
mare este pierderea, ce ne amenință încă de aici 
încolo, ca să nu ne gândimă seriosă la o resis- 
tință energică, susținută cu tdte mijldcele de cari 
dispunemă, după ună plană de apărare sistema
tică și bine alcătuită.

Scdlele ambeloră biserici ale ndstre suntă 
deopotrivă amenințate, amândouă suntu deopo
trivă interesate la apărarea loră.

Resultă de aici, că interesele fîindă comune, 
apărarea loră, ca să fiă cu succesă, trebue să se 
facă după ună plană comună.

Cugetarea, ce se va îndrepta asupra acestui 
plană comună și a mijldceloră ce se ceră pen
tru realisarea lui, este punctulu de pornire ală 
acțiunei comune.

Raportulu strategică ală Austriei nordostice
Sub titlulă acesta profesorul^ dela academia statu

lui majorii generală „Neculae* din Petersburgă, colone- 
lulă Scerboff-Nefjedovici, a publicată în fEncyclopedija 
vojenskicli i morskich nauk“ ună studiu interesantă, care 
arată câtă de amăruntă se ocupă statulă majoră gene
rală rusă de Austria din punctulă de vedere militară. 
Oficiosulă „Organ der militărwissenschaftlichen Vereine" 
din Viena a tradusă acestă studiu, fără nici o obser- 
vațiune.

Colonelulă Scerboff-Nefjedovici consideră ca tea- 
'rulă unui răsboiu ruso-austro-ungară Galiția, Bucovina, 
Silesia, Moravia, Austria de josă, Ungaria și Ardealulă, 
înaintândă trupele ruse pănă Ia Dunăre chiar.

Jnsemnătatea eminentă a Dunării, dice colonelulă 
rusă, se face valabilă mai alesă prin aceea, că Viena, 
ca capitală și reședință a ambeloră jumătăți ale imperiu
lui zace pe țărmulă dreptă ală puternicului fluviu, prin 
urmare pentru ajungerea acestui țelă e neapărată de lipsă 
realisarea trecerei Dunării. Dunărea formăză o barieră 
strategică de ânteiulă rangă".

'Mai curendă s’ar putea trece Dunărea în Ungaria 
și anume aprdpe de Budapesta și de Strigoniu. Dăr a- 
ceste locuri de trecere zacă forte aprâpe de puternica 
fortăreță Comorn, care ar trebui mai ânteiu blocată său 
asediată, ceea ce ar fi împreunată cu mari greutăți. Prin 
Carpați inse e ușoră de trecută, fiindă că în regiunea 
loră nu e nici o fortărăță și pedecile naturale se potă 
încurendă înlătura :

„In întrega parte muntâsă a Ungariei și Galiției nu 
esiste adi nici o. singură fortificațiune permanentă. Nu
mai în unele locuri s’au mai păstrată încă resturi din 
vechi fortificațiunl fără nici o valbre militară. După tre
cerea munțiloră, seu mai bine 4*s|i a regiuniloră defileu- 
riloră, întelnescl icl-colea castele vechi numai de valâre 
tactică locală, care n’ar putea servi ca punctă de sprijină 
ală apărării față cu ună atacă energică.*

„Dâcă se consideră ca liniă de apărare austriacă 
acea parte a Carpațiloră, care formeză granița între Un
garia și Galiția, atunci e de constatată, că partea ves
tică, Besckidii (lanțulă din frunte ală Carpațiloră nord- 
vesticl, cu păduri dese, greu de pătrunsă. — Red.) nu 
formeză pentru operațiunile atacatorului ună vală tocmai 
impedecătoră. Spațiulii dintre Poprad și Oslava este 
după formațiunea sa, precum și din causa drumuriloră, 
în fine din causa desimei poporațiunei și a bogăției de 
isvdre partea cea mai potrivită pentru o trecere a Car- 
pațiloru cu armate mari. Partea mediă și ostică a Car
pațiloră e mai greu de trecută../

Vistula, ca liniă de apărare a armatei austro-un- 
gare, are într’atâta valâre, întru câtă flancurile au ună 
sprijină în Cracovia și în San. Descrie apoi colonelulă 
rusă Cracovia și împrejurimea forte esactă și amărun- 
țită, totă așa și Przemysl, care formăză o simțitore pe- 
decă mișcărei armatei rusescl, care ar înainta. Despre 
linia Dnistrului dice :

„Ca liniă de apărare are Dnistrulă desavantagiulă, 
că’i lipsescă puncte destoinice de resistență și cu întă- 
riturl permanente. Linia acesta, lungă de 260 chilome- 
tri, dela Sambor pănă la graniță, se pole încungiura pe 
ambele flancaiî, în dreptă printr’o aventare a atacato
rului la țărmulă dreptă, în stânga printr’o manevră în 
vestă de Sambor, între Dnislru și San, unde nu esistă 
pedecl, deși tabăra întărită dela Przemysl restrînge acăstă 
manevră*.

Rețeaua căiloră ferate galițiane e fdrte slabă des- 
voltată, numai marea liniă Carol-Ludwig e bună, anume 
pentru Ruși, pentru transportulă trupeloră rusescl ce vină 
din districtulă militară Kiev, pentru Austria n’are multă 
valore calea, din contră e desavantagiosă, fiindu lipsită 
de orice scutii. Prin întreruperea acestei linii se distruge 
legătura Galiției cu Viena și cu celelalte centre ale Ga
liției. Starea actuală a rețelei căiloră ferate galițiene nu 
asigură nicidecum Austriei posibilitatea unei repedfi con
centrări de masse însemnate de trupe și astfelă s’ar în
târzia fârte multă deschiderea inimicițieloră, dice ofice- 
rulă superioră rusă.

Situațiunea în zona dintre Carpați și Dunăre lângă 
Budapesta o descrie astfelă:
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>Pe.totă teritoriulO nu întelnescl puncte întărite, 
numai icl-colea întăriturl vechi dărîmate, fără vre-o va- 
lâre militară, pe când formațiunea terenului favorisâză 
în genere apărarea, așa că marșulă spre Budapesta se 
pâte ușoră îngreuia, deși de altă parte trebue să accen
tuezi, că pe Intriga distanță dela Carpați pană la Du
năre nu esistă nici o liniă de operare, care ar fi potri
vită pentru o resistență durabilă. Puternica desvoltare a 
rețelei generale de drumuri și lipsa de puncte întărite 
facă posibilă a ocoli ușorii fiăcare posițiune.

Galițianii ruși și Rusia.
„Varșavski Dnevnik", organulă oficială rusescă din 

Varșovia, publică o corespondență din Galiția, ală cărei 
cuprinsă ună corespondentă din Lembergă i-lă comunică 
anume lui „Pester Lloyd“, fiindă că se temea că, co- 
municându-lă unui (^iară din Austria, ar fi putută fi con
fiscată. Stă ce se dice între altele în corespondența ga- 
lițiană din fâia rusâscă:

,Nu credemă, că Rusia va pune în buzunar liniștită 
mănușa ce i s’a aruncată în Budapesta și se va supune vi- 
cleniloră inimici. Deârece Galiția, în puterea posițiunei 
sale geografice. în casulă unui răsboiu e espusă celui 
mai mare periculă, tînără și bătrână întrăbă: când și în 
ce modă va porni lovitura? Noi Galițienii ruși nu ne 
tememă de răsboiu, din contră îlă așteptămă cu nerăb
dare. Răsboiulă însemnâză pentru noi sosirea frațiloră cu 
scopă d’a ne libera din sclăvia seculară a streiniloră, 
cari caută să ne stîrpăscă, deși nu voră isbuti. Numai 
Polonii se temă de Ruși, se sciu vinovați, deârece au 
jucată rolulă de hegemoni și tirani. Se mai temă de 
Ruși jidovii, esploatatorl și hoți, pe mâna cărora consti
tuția austriacă a dată nenorocita nostră țâră. Nu cre- 
demă că Polonii ar fi în stare să se opună Rușiloră, 
fiindă că massele poporului rusă n’ar suferi nici o ac
țiune inimică, ară năvăli asupra curțiloră domniloră po
loni și s’ar putea repeți scenele din 1846....

„Din acestă temeiu, Polonii ară face mai bine să 
primăscă regimentele ruse cu pâne și sare. Despre jidovi 
nu mai (Jicti nimică, ei suntă obiclnuițl a respecta orice 
putere. Armata rusă ar întâlni în marșulă ei numai ar
mata austriacă, dâr nu se scie cum se va aduna acesta 
și cărui conducătoră i se va încredința comanda, deârece 
dela Radetzki încoce nu e cunoscut nici ună general ves
tită. Ne’ndoimă că regimentele ungare voră fi trimise în 
foculă celă dintâiu, deorece Maghiarii nu suntu așa de 
nătângi, ca se permită a se trimite soldații și honvedii 
lorii afară din Ungaria. In casă de perdere ei n’ar avea 
pe nimenea care să le apere granița, Carpații. Mai pro
babilă e, că Austria își va concentra armata sa numai la 
Przemysl și că acolo se va da ataculă principală, pe 
când într’aceea va fi posibilă ca în Lembergă să se ser
beze în bucuria generală a poporului unirea națională și 
bisericâscă a rusismului galițiană.

„Dea Dumnezeu să fimă liberați de greulă jugă 
romano-polonă.... Ar fi timpulă să dovedimă lumii, că 
noi, cari amă fostă supuși credincioși ai Austriei și ne- 
amă vărsată sângele pentru ea, în momentulă actuală, 
în care în Austria domnescă Iesuiții și Polonii și în care 
ni s’a detrasă totă ce altoră popâre Ii s’a dată, amă 
perdută orice speranță înlr’ună viitoră mai bună și 
ne-amă întorsă cu simțămintele-și cu cugetele spre Rusia, 
deârece scimă, că numai Rusia e în stare, d’a ne da 
aceea ce dorimă.

„Poporulă nostru nu va mai plăti^atuncl dări pen
tru fundațiuni polone, ală cărora scopă e nimicirea ru
sismului, poporulă rusă nu va trebui să susțină internate 
iesuite, nu va trebui să se milogâscă <Jece an‘ pentru o 
șcâlă rusă în Lembergă și să se espună la batjocurile 
făloșiloră domni poloni și jidovi.... Biserica rusă va fi 
atunci rusescă, Iesuiții nu voră mai trece peste pragulă 
ei, nu voră mai pensiona pe ună metropolită rusă pen
tru iubirea lui cătră biserica rusă, preoțimea nu va primi 
daruri dela bancruțl poloni și dela samsarii loră jidovi 
și nu voră mai întră la învoială sub diferite condițiunl, 
ca să promoveze scopuri polone; învățătorii poloni nu 
voră da instrucțiune copiiloră ruși și nu voră lăți cân
tece dușmane Țarului rusă. Copii noștri nu voră cânta 
cântece de laudă marelui rege Casimir, căruia avemă 
să’i mulțămimă colonisarea jidoviloră. Lucrulăj principală 
însă este că, precum s’a accentuată deja de Kellojev în 
opulă „Galiția și Moldova1', Rușii după ocuparea Ga- 
liției se voră mira, că acestă nenorocită poporă, care a 
fostă jefuită la desființarea ser.vituții, care nu află ni- 
căerl dreptate și adevără, n’a fostă împinsă cu forța în 
brațele socialismului.11

„Acestea suntă motivele, pentru ce Rușii galițienl 
nu se temă de răsboiu. Acestea suntă motivele, pentru 
ce ei suntă gata, dâcă va fi numai cu putință, să pri- 
mâscă pe frații cu pâne și sare, în sunetele clopoteloră, 
ca pe nisce liberatori de ună greu jugă străină11.

La acestea observă corespondentulă, că ce s’ar 
cjice în Rusia său In Varșovia, dâcă oficiala „Gazeta 
Lvovska" ar scrie astfelă despre starea Poloniloră din 
Rusia.

Forțele armate ale României.
.Lupta11 spune, că în secția a III dela Cameră, mi- 

nistrulă de răsboiu a venită cu ună proectă de lege 
pentru fixarea contingentului armatei pe anulă viitoră și 
anume: 11,000 tineri pentru armata permanentă și 3,000 
pentru călărași.

D. Iancu Sturza a profitată de acâstă ocasiă pen
tru a face ună mică discursă, în care a întrebată pe 
ministrulă, care suntă forțele nâstre militare, dâcă sun- 
temă pregătiți a face față eventualitățiloră, dâcă avemă 
materială etc.

fită răspunsulă ministrului de răsboiu:
„In fiă-care ană numărulă tineriloră înscriși Ia sorți 

(cu versta de 21 de ani) este de 45,000. Din acestă 
numără trebue scăduti 17,000, cari întră în categoria 
celoră bolnavi, nesănătoși, cu cașuri de scutire etc. Ră
mâne deci contingentulă validă de 28,000 tineri.

,Din aceștia 11,000 întră în armata permanentă âr 
restulă de 17,000 întră în armata de dorobanți.

„Acum cine voesce să scie. a adausă ministrulă, 
efectivulă armatei nâstre nu are de câtă să facă urmă- 
torulă calculă: Termenulă de serviciu activă ală ar
matei permanente este de 3 ani. Inmulțindă 11,000 
cu 3 urmâză că noi avemă armate parmanente 33,000 
soldați. Termenulă de serviciu activă la dorobanți este 
de 5 ani. Inmulțindă 17,000 cu 5 ne dă 85,000 de 
dorobanți. Deci armata nâstră este de aprâpe 120,000 
soldați, la care adăogendă călărașii, reservele pe trei ani, 
în urmă să pâte urca la 150,000.“

Iată forțele armate de care dispune România la 
celă dinteiu momentă. Adăogendu-se tâte reservele și 

milițienii, România dispune de o arma»ă fârte mare în 
raportă cu populațiunea țării.

SOIRILE PILEI.
Ni se scrie din Câmpiă, cu data 12 Decemvre n.: 

»Tocmai acum, în ajunulă sărbăloriloră Crăciunului, co
munele din solgăbirăiatulă Mociului suntă date pe mâna 
unui esecutoră, care îi ia bietului țărână vaca din jugă, 
purcelulă din coteță, ba chiar și slănina de pe podulă 
casei. Vitele suntă fără preță, bucatele se vândă aprâpe 
pe nimică. Din asta causă esecutorulă trebue să culâgă 
mai totă ce se află în jurulă casei bietului țărână, spre 
a pută scâte darea statului împreună cu competința sa 
și alte spese mari, ce se facă cu esecuția. In schim- 
bulă acestoră nemilâse lovituri pe bieții âmenl îi așteptă, 
ca presentă de anulă nou, o nouă dare, și adecă darea 
pentru câni, de care pănă în ,fericita< eră a d-lui Tisza 
nu s’a mai pomenită în acâsta patriă doră de când e 
lumea.» — fir patrioții subvenționâză cu sute de mii 
fl. teatre ungurescl și diare, iau dări pentru maghiari» 
sare, facă banchete, și sârmanulă poporă n’are nici mân- 
găerea d’a mânca în liniște de sfintele sărbători o bu
cățică de pâne I Dâmne, câtă miseriă 1

—x—
Ministrulă Tisza, (Jice »Bud. Corr.,« printr’o notă 

adresată ministrului Taaffe, a denunțată, pentru finele 
anului 1887, în numele guvernului ungurescă convenția 
vamală și comercială încheiată cu Austria la 1878. Mi
nistrulă Tisza a mai declarată, că guvernulă ungurescă 
nu primesce nici o modificare în proiectele de lege pri- 
vitâre la reînoirea convențiunei și doresce o grabnică re- 
solvare parlamentară a proiecteloră.

—x—
fiarele guvernamentale din Clușiu, .Kolozsvâri 

Kozlony“ și «Magyar Polgâr», facă cunoscut cetitorilor săi, 
că dela 24 Decemvre n. încolo se voră fusiona într’ună 
singură (jiară sub titlulă »Kolozsvâr.“ Fostulă redactoră 
ală lui „Magy. Polg.<, Ajtai K. Albert, va remânâ ca e- 
ditoră ală noului tjiară, âr redactoră răsponsabilă va fi 
Ștefană Petelei. — Bine și facă, de ce să înjure în 
două foi și rău, și nu înlr’unulă și bine?

—x —
I se scrie din Deva (jiarului »Sieb.-Deutsch.-Tgbl.«, 

că >Kultur-egylet»-ulă de acolo a ținută în 7 c. n. șe
dința sa ordinară, în care cassarulă a raportată, că veni
turile în anulă acesta se urcă la suma de 2063 fl. 22 cr., 
cari bani au incursă ca taxe ale membriloră, din do- 
națiunl și din petreceri arangiate pentru acestă scopă. 
In ședința acesta a făcută vice-comitele Coloman Bar- 
csay propunerea, ca reuniunea acâsta să se pună în le
gătură cu reuniunile săcuiescl, cu scopulă de a împedeca 
emigrarea Săcuiloră în România, a aduce familii săcuiescl 
la proprietarii din comitate. Propunerea a fostă primită, 
âr cu esecutarea acestui proiectă a fostă însărcinată în
suși propunătorulă. — Planuri, care cadă în baltă!

—x—
Ună rescriptă ală ministeriului de finanțe, prin care 

se reamintescă disposițiunile asupra schimbării și răs
cumpărării hârtiiloră de stată de 1 fl. cu datulă .7 [uliu 
1886,' cjice că aceste note se potă schimba și rescum- 
păra numai la casele împuternicite pentru acâsta pănă 
la 31 Decemvre 1886, dela 1 Ianuariu 1887 pănă la 30 
Iuniu 1888 numai adresându-se formală petițiunl lim-

FOILETONU.

Dela congresul!! Orientaliștilorii.
(Urmare).

„Elementele turcesci în limba română*, de d-lă Hașdeu.

Prin »elemente turcesci în limba română» se în- 
țelegă „cuvinte turcesci', căci sub raportulă fonetică și 
morfologică, sub acela ală sintaxei și semasiologiei, limba 
turcâscă n’a esercitată, ca și cea neo-grâcă, maghiară 
și slavă, absolută nici o acțiune asupra limbei române, 
escepțiune fâcândă celă multă de introducerea unoră su
fixe ca — giu, — lik, etc. E vorba așadâră de cuvinte 
turcesc! în limba română, și nu de altceva. Aceste cu
vinte, aceste elemente curată lexice au fostă succesivă 
culese și adunate de:

Rosler, Die griechischen und tiirkisclien Bestand- 
theile im Romănichen, Wien 1865;

Cihac, EUments turcs, dans le 2-e volume de son 
Dictionnaire d’etymologie daco-roumaine, Francfort 1879;

Miklosich, Die turhischen Elemente in den Sildost- 
und Osteuropdischen Sprachen, Wien 1884.

Cea mai nouă lucrare de acestă genă este a esce- 
lentului meu elevă Ia Universitatea din BucurescI, M. 
Shainânu, care a binevoită să ml-o dedice: Elemente 
turcesci în limba română, BucurescI 1885.

Tâte aceste lucrări, mai multă sâu mai puțină com
plete, au în comună aceleași defecte. Credă că e de 
mare interesă a le semnala în acâstă notiță, fiindă că 
aceste defecte au raportă cu metoda, și fiindă că linguis- 

tica s’a ridicată Ia rangulă de o sciință aprâpe positivă 
prin metodă.

In orice limbă etimologia unui cuvântă împrumu
tată dint’o limbă străină este instructivă mai alesă din 
punctulă de vedere ală istoriei politice sâu culturale și 
ală psichologiei poporului căruia i s’a împrumutată cu- 
vântulă. De aci resultă imperidsa datoriă de a fixa în 
modă positivă, de o parte, chronologia și geografia unui 
astfelă de cuvântă — adecă epoca și locuia întroducerei 
sale, — de altă parte, gradulă său de circulațiune pen
tru a sci, dâcă a ajunsă la o întrebuințare generală sâu 
numai provincială, sporadică său strictă literară, și în 
fine modificațiunile sensului, diferitele aplicațiunl nouă 
semasiologice ce le-a suferită în noua sa patriă. Când 
ni se dă d. e. ună cuvântă slavă în limba română, sci- 
ința nu câștigă aci absolută nimică, dâcă nu se indică 
proveniența vechiă sâu modernă a acestui cuvântă, con- 
statându-se că e paleo-slavă, bulgară, sârbă, poloneză 
seu rusă, că a suferită cutare sâu cutare schimbare de 
simnificare, că a înlocuită cutare sâu cutare cuvântă in
digenă, sâu că a umplută cutare sâu cutare golă./

Tâte acestea, chronologia și geografia cuvinteloră, 
indicațiunea vicisitudineloră loră semasiologice și circula- 
țiunea loră relativă, lipsescă mai cu totulă în tâte trac
tatele asupra Elementeloru turcesci în limba română.

Se socotescă pănă la 1500 de cuvinte turcesci în 
limba română. Dâr cea mai mare parte din ele, și a- 
nume o fârte mare majoritate, nu aparțină limbagiului 
poporului, care nu le-a întrebuințată niciodată decâtă ca 
termini turcesci nenaturalisațl, fiă din politeță sâu din 

bon-ton, atunci când țâra era chiar ea o provincia oto
mană și când vechii Domni erau reduși la rangulă de 
bei. Suntă multe altele ce nu le întâlnimă decâtă în 
secululă XVIII, în unele texte relative la Turcia. Trebue 
să Ie considerămă ca cuvinte române de origine tur
câscă ? In casulă acesta, ar trebui să admitemă ca cu
vinte franceze tâtă terminologia beduină ce o găsimă îm
prăștiată și risipită în scrierile mai multă sâu mai pu
țină speciale asupra Algeriei.

Printre celelalte elemente turcesci în limba română, 
acelea câre au devenită în adevără populare, este ună 
bună numără care, studiată ca fondă și nu numai ca 
materiă, ne apară foneticesce și morfologicesce turcesci, 
și într’aceea ele suntă cu totulă române, sâu chiar ro
mane, prin semnificarea loră. Etă ună esemplu. Cuvân- 
tulă română abraș sâu iabraș (cală pintenogă) este 
esactă turcesculă ebraș de origine arabă. Dâr în limba 
română însemnâză, chiar principalminte, și cineva sâu 
ceva de reu auguru, de nenorocosă, semnificațiune, care 
n’are nici o parte nici în limba turcâscă, nici în cea 
arabă. In Franța, „cavalerii superstițioși nu încalecă nici’ 
odată cai pintenogi (arzel) într’o <Ji de luptă, îi credă 
nenorocoși11 (Rolland, Faune popul IV, 162). In Italia, 
„calulă pintenogă (azzeglio) e desastruosu“ (Bohmer, 
Roman. Stud, I, 277). In Spania, terminulă argel s’aplică 
în același timpă la calulă pintenogă și la o ființă neno- 
rocâsă. Astfelă cuvântulă română abraș este turcescă 
prin materia sa, da, dâr e cu hotărîre romană prin fon- 
dulă său, prin noțiunea figurată ce o esprimă.

In fine, defectulă capitală ală luturoră lucrărilor^ 
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brațe cătră ministeriulă imperiala de finanțe în Viena, 
pe când după 30 Iuniu 1888 aceste note de stată revo
cate nu se mai potă schimba, nici răscumpăra.

—x—
„Magyar Polgar' agită revisuirea legii scâleloră po

porale, adecă a art. de lege 38 din 1868. Numita fâiă 
găsesce tarte defectuosă acâstă lege în mai multe dispo- 
sițiuni ale ei și cere revisuirea din punctulă de vedere 
ala „intereselor^ statului.» Făia jidano-maghiară din 
Clușiu a esperiatO, că , instrucțiunea poporală nu pâte 
decâtă să mărâscă numărulă inimicilor^ statului.' — Se 
pâte înțelege c m cum ar fi revisuirea dorită, și pe dea
supra pâte că și circumcisiunea, garanția patriotismului 
jidano maghiară.

—x—
Ună nou felO de inșe'ătoriă jidovâscă s’a descope

rita deunădile în Făgăraști,. Cârciumaruln jidovO din 
sătula învecinată lleni duse la oficiulă de măsurare a 
vaselorO ună butoiu. Acesta se umple cu apă și se 
măsâră cuprinsulă lui. La lăsarea apei din butoiu, se 
observă, că apa nu curge cum trebue, se vedea că la 
cepă e ceva ce împedecă curgerea. Se scâte capaculă 
butoiului și se găsescă în elă 7 bășici de bou umflate, 
legate de ună băță, care era aședată in lungulă axei 
butoiului; nefiindă însă la una capătă destula de înțepe 
nita, trădă pe înșelătorO. O nouă măsurare a butoiului 
dete o diferență de 18 litri. Afacerea e la judecătoria 
cercuală.

—x—
Scâlele din Feldioră s’au închisă din causa vărsa

tului ce bântue printre copii.
—x—

Gonsistoruiă gr.-or. din Oradea-mare publică con
cursă pentru ună stipendiu anuala de 120 fl. din „Fun- 
dațiunea Faura*. Sunta îndreptățiți a concura studențl 
gr.-or. de naționalitate română, cari frecuenteză unO 
gimnasiu publică, academiă seu universitate, scole reale 
superiăre, technică, politechnică său instituia teologică orî 
pedagogica. Au preferență concurența din familia FaurO, 
respective Poynară, fără privire la clasele, în cari stu
diază. Concurența voră înainta a) atestata de boteză, 
b) certificată de sărăciă. c) testimoniu cu calculă emi
nentă despre progresulă făcuta în anulă precedentă, d) 
certificata despre starea sanitară și purtarea morală. 
Concursele astfela instruate să se aștărnă Ia consistoriula 
română gr.-or. în Oradea mare pănă la 30 Decernvre 
st. v. a. c.

—x —
Clubulă advocațiloru din Budapesta a ținută o șe

dință în afacerea advocatului Baintner, care a fosta pe
depsită de ministrulă de interne cu 100 fl. amendă, e- 
ventuală 10 <|ile arestă, pentru o espresiune folosită în- 
tr’o petițiune contra unei autorități. După ce adv. Dr. 
Sik a istorisită afacerea, președintele camerei advoca- 
țiale Hodossy declară, că procederea ministrului de in
terne e o vătămare a imunității statului advocațiala și 
propuse să se adreseze ministrului de justițiă o energică 
jalbă. Propunerea s’a primită, împreună cu o altă pro 
punere d’a se convoca pe diua de 16 Ianuarie 1887 o 
adunare estraordinară a advocațiloră din țâră.

—x—
Lucrările de expropriațiune împrejurulă Bucuresci- 

loră pentru facerea forturiloră și celorlalte lucrări mili
tare se urmărescă cu multă activitate. Ori care este 

publicate pănă in presinte asupra elementeloră turcescl 
în limba română este că nu se face distincțiune între 
turcescu și turceștii. La prima vedere s’ar putea ușoră 
crede, că aceste elemente aparțină în totalitatea loră 
limbei osmanlie, adecă limbei turcescl xa^’^oy^v, pe 
când din contră suntă multe din ele care suntă ante- 
riâre aparițiunei Osmanliiloră în peninsula balcanică. 
Cuvântulă ciobanii (păstoră) de esemplu este turcescă, 
de origine persană; e sigură, într’aceea, că nu de 
cătră Osmanlii a fostă înseilată în limba română, ci de 
cătră nomazii tartari ai Evului mediu, cari l’au dată și 
limbei ruse din Rusia mică și limbei poloneze, pe când 
prin mijlocirea limbei române ela a trecută în limba 
sârbâscă, în cea bulgară și de acolo mai departe. Ală
turi cu cioban a conservata limba română două sinonime 
latine: păcurar=pecurarium și păstor—pastorem. Răs- 
boinicii osmanlii, răsboinicl și nu ciobani, au făcută, la 
Intrarea loră în Europa, cunoscință cu ciobanii ro
mâni.

Ună altă esemplu multă mai interesantă Cuven- 
tulă română cocUbă (casă mică, învălită cu paie, bor- 
deiu, colibă), pe care d-lă Cihae voia cu fotă prețuia 
să-lă facă a deriva din limba slavă, e din punctă în 
puncta cuvântulă djagataică Koci-oba, avendă acelașă 
sensă și care nu se găsesce nicidecum in limba osmanlie.

_________ (Va urma.)

suma provisoriă a indemnității, ministeriulă o depune și 
purcede pe dată la luarea în posesiune.

—x—
Metropoiitulu Primatu alu României a adresată 

tuturoră protoereiloră, proestoșiloră și preoțiloră din e- 
parhiă o circulară, prin care le atrage atențiunea, că pe 
viitoră t<5te actele oficiale emanate dela autoritățile preo
tesei suntă și rămână gratuite. Totdeodată P. S. Sa a 
uată disposiții a se suspenda orice hirotonisire de preotă 

său diaconă pănă la ală doilea ordină, deărece sub ră- 
posatulă metropolită s’au făcută prea multe hirotonisirl.

Se crede, scrie »Românulă," că săptămâna acesta 
va fi convocata colegiulă electorală pentru alegerea a 
trei episcopi în locurile remase vacante și anume epis
copatele: 1) Râmnicului-Noului-SeverinO, 2) Huși și 3) 
Dunării de josă, — cele două dintâiu rămase vacante 
prin demisionare, celă de ală treilea rămasă vacantă 
)rin alegerea titularului la scaunulă de metropolită 
primată.

—x—
Sinodulă episcopescu serbescu se va întruni la 28 

Decemvre n., ca să alâgă ună episcopă pentru Verșeță 
în loculă lui Ruvaracz, care s’a retrasă. După >Srbsky 
Narod“, cestiunea nențelegerei din congresulă bisericescă 
se va resolva la primăveră. „Zastava< 4>ce, că Ruvaracz 
s’a retrasă, fiindă că n’a voită să devină ună corteșă 
ală lui Tisza, precum suntă ceilalți episcopi numiți sub 
patriarchulă Angyelicl.

—x—
O telegramă din Parisă spune, că d-nii Just. Buis- 

son, fostă representantă ală »Agenției Havas“ în Bucu 
rescl și Alexandru Ciurcu, fostă directoră la .Indepen- 
dance Roumaine," făcendă la 17 Decemvre experiențe 
de încălzită cu petroleu a unui vaporă, lângă Asnieres, 
de odată casanulă făcu explosiă. D. Buisson a fostă o- 
morîtă pe locă. D. Ciurcu, rănită, a putufă să recâștige 
țărmulă.

—x—
Mâne seră Marți va juca trupa teatrală germană 

„Von sieben die Hasslichste,“ comediă de Angely, în be- 
neficiulă d-șârei Jetti Spiller.

ScirI militare.
Austro- Ungaria. S’au inventată multe mijlâce de 

distrugere: pusei, tunuri, mitraileze. Acum se Introduce 
în t6te armatele europene pușca de\ repetiția. Insă pa
ralelă cu aceste arme ofensive a mersa totdeuna inven 
tiunea de mijlâce defensive. Așa în 4>lele trecute s’au 
făcută la Viena încercări cu așa numita cuirasă rulantă, 
ună felă de paravană de oțelă, căptușită cu lemnă, pusă 
pe r6te, anume contra focu'ui teribilă ală pusciloră de 
repetițiă. Fiăcare companiă ar avea ună asemenea pa
ra vană transportabilă.

Turcia. Pdrta continuă cu mare zelă înarmările 
militare. Sosescă necontenită nuoi recruți și trimiterile 
de trupe în punctele strategice ale graniței rumeliote 
dureză. Fortificarea Dardaneleloră e terminată și se 
înarmăză cu tunuri de calibru mare. Se va fortifica și 
Intrarea în Marea Năgră. O comisiune militară s’a ho- 
tărîtă pentru pușca Mauser.

Gestiunea înarmărei. Milrailezele s’au perfecționată 
atâtă de multă, încâtă se potă întrebuința acum nu nu
mai la marină, ci și în răsboiulă de uscată, de fortărețe 
și de munte. Tunulă perfecționată cu focă repede, sis
temă Hotchkiss (tună revolveră) și sistemă Nordenfelt 
se luptă pentru întâiătate. Ună astfelă de tună produce 
asupra colâneloră de asalta efectulă pusciloră unui întregă 
batalionă. In Rusia, Anglia și Francia s’au aruncată cu 
astfelă de tunuri granate, care au pătrunsă cuirasa tor- 
pilorilorO. Aceste tunuri se potă pune repede în acți
une fiindă ușdre și cuprincjendă ună spațiu de ună me
tru cvadrată numai. Tunulă Caponiere are cartece cu 
câte 135 glânțe, așa că într’o minută dândă 32 împuș
cături, trimite Iu inimică 4320 glânțe, dintre care lo- 
vindă totă ală 5-lea glonță ună omă, într’ună minută 
e sdrențuită ună batalionă întregă. Rusia are tunuri 
de acestea pentru armata teritorială, mai alesă pentru 
fortărețele din vestă. Anglia s’a provăijiitâ cu tunuri de 
acestea pentru flotă

Rusia. Nu de multă s’a ținută în Petersburgă, 
sub președința ministrului de răsboiu, ună consiliu de 
răsboiu, care s’a ocupată cu publicarea unoră furnituri 
însemnate, din care ar putea conchide cineva, că este 
vorba de o campaniă rusâscă la primăveră. După re- 
soluțiunile luate s’au publicată următărele furnituri: CelO 
multă pănă la 13 Aprilie 1887 au să se furniseze: 3120 
corturi de ofițeri și 39,420 de soldați ; 50,000 pudl glonțe 
de pusei; 10,000 pucjl pulbere; 500,000 mantale și atâtea 
ranițe; 2,000,000 părechi cisme, etc. Ofertele să se în- 
nainteze pănă la 10 Decemvre său la consiliul de resboiu 
din Petersburgă, său la celă din Moscva. Condițiunile 
licitației și modelele pentru obiectele de furnisată se 
potă vedea dela 10 pănă la 3 ore în tâte 4‘leta, fiă la 

depoulă de muniții din Petersburgă, fiă la intendența din 
Moscva.

Dela conferința protopopescă din Posta, 
(desertațiunea înv. Eliă Popii, ținută la 23 Octomvre) 

(Urmare.)
Să ne gândimă frațiloră plugari, că astăzi lumea 

înaintâză în tâte și alții numai cu mașine și într’ună 
modă ușoră pregătescă materiile și alte feluri de lucruri, 
pre cari noi le cumpărămă aici forte scumpă, cu tâte 
că materia din care suntă făcute de multe ori o vindemă 
noi cu ună preță prea mică, ca să o cumpărămă erășl 
forte scumpă. Așa d. e. o piele de vită o vindemă ar- 
găsitorului 'cu 8—10-15 fl. și elă scâte pe piele, totă 
dela noi, 30—40-50 fl. Apoi totă mai dică plugarii noștri 
că »cum va fi din copilulă meu argăsitoră, ș. a., cum 
am trăită eu, va trăi și elă,“ etc. Ne înșelămă frațiloră 
cei ce gândimă astfelă, pentru că lumea s’a schimbată 
și din ană în ană vedemă că se împlinescă prorociele 
bătrâniloră, cari au disă: veni-va vremea, că în totă 
delulă va fi chioscă și în tâtă vălceua mâră.......... « etc.
Apoi câte va mai descoperi încă de aci încolo mintea 
omenăscă, pre când noi nici nu vomă fi în lume. Și 
dăcă noi nu vomă îmbrățișa cu mai mare rîvnă învăță
tura ca să putemă înainta cu lumea, ecă vomă rămânea 
câda altora, de cari vomă fi subjugați în totă chipulă.

Din celea pănă aci c^ise putemă vedă, că nesciința 
ne aduce sărăciă. Să căulămă acuma, âre sărăcia^nune 
pune pedece în calea înaintărei și a progresului? Ba da! 
căci din lipsa mijlâceloră nu ne putemă rădica atâtea 
școle înalte naționale, câte ne suntă de lipsă după nu- 
mărulă nostru; ba și cari le avemă, numai cu mari 
greutăți le putemă susțină, căci nimeni cu nimică nu 
ne ajută decâtă singuri noi cu slabele nâstre puteri. 
Apoi ce putemă (j’ce despre șcâlele nâstre sătescl me
nite pentru poporă? Trebue ârășl să ne gândimă cu 
t6tă seriositatea, cugetândă la misiunea acelora și vă- 
dendă starea loră în multe locuri pricinuită în diferite 
moduri. Față cu șcălele sătesci confesionale numai în 
genere atingă aci părerea, căci în specială multe așă 
avea a ne împuta nouă celoră chiămați, dăcă lucrurile 
nu mergă după cum ar trebui să mărgă. Der totă ne
sciința îlă duce pe omă la câte și mai câte fapte ne
trebnice, din cari voiu înșira cu permisiunea d-văstre 
câteva.

Voiu începe cu fapte petrecute și pățite între noi 
de bieții ămenii noștri. Scimă cu toții, că mai anii tre- 
cuțl dia ertată ușura după placă pentru banii împrumu
tați. Omenii noștri luau bani pre lângă o usură de 
2—5 cr. dună ună florenă pe o săptămână. Și încă îi 
autjiai pe unii dicendă că nu suntă scumpi banii pen
tru că 2—5 cr. ce suntă aceia, nu suntă bani ș. a. 
Urmările le scimă și vedemă pănă adl, — vinderea de 
moșii, casă etc., familii multe espropriate și rămase pe 
ulițe. Ore nu nesciința a causată în mare parte și a- 
căstă lovitură pentru poporulă nostru? Acum să mai 
vedemă și alte bole, cari subsapă la trunchiulă națiunei 
nâstre, cari băle chiămați suntemă a le stîrpi și delătura. 
Una dintre acelea e neînfrînată băutură a rachiului, 
care cu durere vedemă, că începe a se lăți între pluga
rii noștri.

Scimă că la începută rachiulă s’a folosită numai 
din farmacii, ca medicamentă (lecă), dăr astădi de mulțl 
e socotită ca mijlocă de traiulă vieții, încâtă nici o pe
trecere socială, nici o pomănă ș. a. nu se întâmplă fără 
folosirea blăstămatei băuturi umorîtăre. Așa numai o 
putemă numi, căci materiile amețitâre din ea și puse 
după placulă celora ce o manipulâză, putemă dice fără 
de nici o controlă din partea nimăruia, acelea materii 
dică numai scurteză vieța, ne facă bolnăvicioși, greoi, 
lenoșl, slabi de minte și ne ruîneză atâtă trupesce câtă 
și sufletesce. Nimică nu pâte să aducă mai multă rău 
omenimei, ca și acăstă băutură spurcată, din care se 
nască : certele, bătăile, uciderile, aprinderi', curvii, furti
șaguri, pismă, mâniă ș. a. ș. a. Iotă- păcate peste pă
cate. Să ne uitămă, frațiloră, la 2 omeni, dintre cari 
unulă e pretinulă și celălaltă dușmanulă rachiului și ce 
vomă observa? Pre când celă dinteiu prietenulă rachiu
lui îlă vedemă gâlfădă, amorțită la glasă, roșu la ochi, 
cu mânile tremurânde, nici odată cu lucrurile în rendă; 
celălaltă (dușmanulă) e cu bujoră în față, veselă, cu 
vorbe alese, pururea trează, cu rînduiălă bună în t<5te 
lucrurile, îmbrăcata bine, cercetândă biserica și locurile 
alese, — și cu trai bună familiară. Ce deschilinire 
mare, frațiloră, între beutoriulă de rachiu și între celă 
ce îlă încunjură! Vă mărturisescă că eu mai multă con- 
sidereză pe animalulă necuventătoră, decâtă pe omulă, 
făptura cea alesă a lui D-(|eu, când acela e în starea 
beției. Și credă că toți sunteți de o părere cu mine în 
acestă privință. (Va urma.)

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

BUCURESC1, 17 Decemvre — Tractatulă 
de comerță ruso-română s’a subscrisă adi pe du
rata de cinci ani.

PETERSBURGCl, 17 Decemvre. — Ună 
comunicată’ oficiosă arată în „Journală de St. 
Petersbourg,“ că Rusia va ridica obiecțiuni con
tra candidaturei prințului de Cobourg.

BERLINtl, 17 Decemvre. — Asup ra cer- 
curiloră orașeloră Francfurtă la Main, Hainau, 
Taunulă superioră s’a proclamată mica stare de 
asediu.

*) Primite Sâmbătă dimineța. — Red.

Editoră: Iacobă Muresianu.7
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 275. 1886.

Oursnlu la bursa de Vieaa
din 17 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/o • • ■ 103.85
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 93.60 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.40

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 120 70

Bonuri rurale ungare . . 104.80
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.25
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................ 104 25
Bonuri cu ci. de sortare 104 35 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 105 25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.75
Imprumutulă cu premiu

ung..................................121 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.— 
Renta de hărtiă austriacă 82 65 
Renta de arg. austr. . . 83 50
Renta de aură austr. . . 112 75 
Losurile din 1860 . . . 138.76
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 880.—
Act. băncel de credită ung. 305.50 
Act. băncel de credită austr.293.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.97
Napoleon-d’ori .... 9.96
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Cursulu pieței Brașovu
din 21 Decemvre st. n. 1886.

"Bancnote românesc! . . . . Cump 8.44

Argint românesc . . . . 8.40

Napoleon-d’ori................. > 9.94

Lire turcescl..................... 11.30

Imperiali......................... . . > 10.30

Galbeni............................. • T * 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» . * 100.50

Ruble RusescI................. t r > 116.—

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe

Vend. 8.46

8.42

* 9.96

» 11.33

• 10.33

» 5.97

» 101.50:

» 117.—

anii.

LFCTIUNI I)E PIANO!
9_______________________ «

Am ondre a încunosciința Onor, publică, 
că dau

Lectiuni de Piano•)
cu honorariu fbrte moderații.

Doritorii să binevoiăscă a a se adresa la

Elena I. Mantsu
Ulița Scheiloriî Nr. 132, Parterre

(Casele George Gr. Ioanu.) 1—3

LECTIUNÎ DE PIANO!

0 
d

o 
a 
g■ M

w

A v i s u importantă!

Ml 
UI
0c

>
Am ondre a încunosciința p. t. publicu, că pentru a-i 

da ocasiune să-și procure directă și cu prețuri fdrt.e mode
rate următdrele articole, precum:

Icre negre moi, veritabile de morunft,
Icre roșii, veritabile de crapă, 
Laclierdă, prima cualitate, 
Măsline mari de „Volo,“ 
Măsline mici „Trilie,“ 
Diferită pesce prospetă, nesărată, 
Morunii, soinnă, crapă, sărătnră prospetă, 

m’am decișii a vinde în timpulă câtă va dura sesonulu 
„en detail“ în localulu

@-loru Mutzig & (Slaminek
Strada Teatrului.

Comande pentru provinciă efectueză promptă dela 1I3 Kilo 
susă cu rambursă.

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

Nicolae N. Bidu.
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Avisu importantă!
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Concursă.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la scdla confesională gr. 

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

1. Salaru anualii de 300 fi. v. a.
2. Grădina scdlei.
3. 60D de lemne pentru învățătorii.
Salarulă se solvesce în rate lunari anticipative din fondulu sco

lasticii confesionale.
Doritorii de a ocupa acestu postii vorii avea a dovedi absolvarea 

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

_ Suplicele provădute cu susnumitele documente au să între la se- 
natulu scolasticii confesionalii localii pană în 31 Decemvre 1886 săra. 
Cele întârziate nu se voră considera.

Postulă de învățătorii se va ocupa numai provisoiiu pre anulii 
scolastică 1886/7.

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

Președintele- Notarii ad hoc:
Macedonu Majoriană, Dionisiu Loginfl,

parochO gr. cat. 3—3

Pentru asigurarea liferației lemneloră de focă, necesare pe anulă 
1887 la oficiulă administrativă, orfanală și jurisdicțiunei pupilare din 
comitatulă Brașovă, in cantitatea concdsă prin lege, socotite cam la 415 
metri cubici lemne uscate de fagă, se va pertracta la 23 Decemvre 
a. c. 9 dre a. m. la oficiulă Vice-comitelui asupra oferteloră 
făcute prin scrisdre sigilată.

Doritorii de a licita la acăstă liferațiă suntă provocați, ca până 
la Ziua ora de mai sus^ aștdrnă la oficiulă Vice-comitelui ofer
tele loră în scrisă și provădute cu 52 fi. v. a. vadiu.

Condițiunile de liferațiă se potă vedea de astăc|i încolo în orele 
de oficiu la oficiulă administrativă ală Vice-comitelui.

Brașovă, 14 Decemvre 1886.
luliu Roii,

vice-comite și consiliară reg.

Nr. 10842/1886._ Publieațiune!
Pentru asigurarea liferației de rechisitele de cancelaria necesare pe 

anulă 1887 pe sdma oficiolatului jurisdicțiunei pupilare și a oficiului ju
decătoriei centrale din comitatulă Brașovului, în cantitatea concdsă de 
lege, se va pertracta la 24 Decemvre a. a., 10 dre a. m. la ofi
ciulă Vice-comitelui asupra oferteloră făcute prin scrisdre sigilată.

Doritorii de a concura la acăstă liferațiune suntă provocați a-șl 
trimite până la diua și ora de mai susă la oficiulă Vice-comitelui ofer
tele loră în scrisă și sigilate, provădute fundă cu vadiu de 20 fi. v, a. 
și cu mostrele trebuincidse.

Condițiunile de literare se potă vedea de ad! încolo la oficiulă 
administrativă ală Vice-Comitelui în orele de oficiu.

Brașovă, 14 Decemvre 1886.
luliu Roii.

vice-comite și consiliară reg.

Nr. 10842/1886. publieațiune!
Pentru asigurarea liferațiunei a 12 părechi cisme și 12 părechi 

ghete, necesare pe anulă 1887 pentru servitorii dela judecătoria comi
tatului Brașovă, se va pertracta la 30 1. c. 11 dre a. m. Ia oficiulă 
Vice-Comitelui asupra oferteloră presentate de concurenți sub scrisdre 
sigilată.

Doritorii de a concura suntă provocați, ca până la diua și ora 
de mai susă să-și aștdrnă la oficiulă Vice-Ccmitelui ofertele loră în scrisă 
și sigilate, provădute cu Vadiu de 20 fl. v. a.

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

Brașovă, 14 Decemvre 1886.
luliu Roii,

vice-comite și consiliară reg.

^•0842a886- Publieațiune.
Pentru a se asigura pe anulu 1887 curățirea sobeloră și a coșu- 

riloru din localitățile oficiale centrale ale judecătoriei comitatului Bra
șovă se va pertracta la 28 Decemvre a. c., 10 dre a. m. asupra 
oferteloră sigilate incurse pănă atunci.

Doritorii de a concura suntă invitați, ca până la Z'ua și ora de 
mai susă să-și aștărnă la oficiulă Vice-comitelui ofertele loră în scrisă și 
sigilate, provăZute fiindă cu vadiu de 5 fl. v. a.

Brașovă, 14 Decemvre 1886.
luliu Roii,

vice-comite și consiliară reg.

-x 108W886- Publieațiune.
Pentru asigurarea liferațiunei de îmbrăcăminte necesară pe anulă 

1887 pe săma servitoriloră ai judecătoriei comitatului Brașovă să va 
pertracta în 30 Decemvre a. c. 9 dre a. m. la oficiulă Vice- 
comitelui asupra oferteloră făcute prin scrisori sigilate.

Doritorii de a concura suntă provocați a-și trimite pănă la Ziua 
și ora de mai susă ofertele loră la oficiulă Vice-comitelui în scrisă și 
sigilate, provăZute fiindă cu 80 fl, v. a. vadiu și cu mostre de postavă 
și de materia pentru îmbrăcăminte de vâră.

îmbrăcămintea, ce e a se lifera constă din următdrele bucăți;
5 Mantale.
6 Atile.
6 Rocuri.
6 Nădragi unguresc!.
6 Pantaloni.
12 Veste (jiletci.)
24 Legături de gâtă (cravate)
12 Șepci.
12 Rânduri vestminte de vară.
Condițiile de liferațiune se potă vedea de încolo la oficiulă 

administrativă ală Vice-comitelui.
Brașovă, 14 Decemvre 1886.

luliu Roii,
vice-comite și consiliară re£f.* o

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

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

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. rIRANS“

Tipografia ALEXI, Brașovă.


