
BEDACTICNEA ȘI ADMINISTBAȚIUNEA: 
BRAȘOVO, piața mare Nr. 22.

.GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe un ti anii 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
Bomânia și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe șâse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUHUIUEILE:
O seriă garmondii 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicax

SorlsorT nafranoato nu se prlmeiou. — Sanuaorlpto nu bo retrămltu.

NB 276. Mersuri, 10 ' (22) Decemvre. 1886.

Misiunea patriotică a bisericeloră ndstre.
(Articula finală.)

Brașovă, 9 Decemvre 1886:

Când dicemîi planu comunu și acțiune cu- 
mună nu ne gândimu nicidecum a confunda cer
curile activității Metropolielorfi ndstre pe terâmulu 
învățământului. Acâsta nici nu ar fi cu putință 
pe câtu timpu va esista deosebirea confesiunală.

Suntă însă înlăuntrulu sferei de activitate 
speciale a fiăcăreia din bisericele române nenu
mărate puncte de atingere, unde interese grave 
de esistență și de cultură se întâlnescu de amân
două părțile.

In aceste puncte trebue să se radime pla- 
nulu comunu de acțiune. Ddr fiindcă este im
posibilii a se lucra în modă sistematică, după o 
înțelâptă precugetare, la unu punctă mai espusu, 
fără ca acâstă lucrare să fiă adusă în strînsă le
gătură cu lucrarea, ce se desvdltă în tdte cele
lalte puncte, de aceea planurile de acțiune spe
ciale trebue să consune cu planulu generală și 
viceversa.

Etă cari suntă presupunerile neîncunjura- 
bile ale acțiunei comune, de care voimă să vor- 
bimă.

Vrândă să procedemă la lucru trebue mai 
întâiu de t6te se ne lămurimă cu seriositate și 
fără de nici o preocupațiune situațiunea, în care 
ne aflămă astădi cu scdlele ndstre. Ddcă în mo
dulă acesta vomă ajunge la deplina consciință a 
marelui periculă, care ne amenință pe toți deo
potrivă, atunci înainte cu Dumnezeu, pe cărarea 
ce ni-o indică sâmțulu de conservare propria.

Ca limba și cu cultura română trăiesce și cade 
și biserica română. Despre acdsta ni-au încredin
țată cu tdtă solemnitatea înșiși archiereii noștri 
în representațiunile loră așternute Tronului în 
1879.

Astfelă stândă lucrulă nimică nu mai pdte 
împiedeca Inaugurarea unei acțiuni sănătdse și 
bine combinate pentru apărarea șcdleloră nd8tre, 
după ce în casulă de față nu e vorba de poli
tică, ci numai și numai de împlinirea unei sânte 
cliiămărî a bisericeloră române, de asigurarea 
fundamentului propriei loră esistențe și pros
perități.

La lucru dâr, căci multe și mari suntă ces- 
tiunile școlare ce aștdptă o grabnică și favora
bilă resolvare și nenumărate suntă trebuințele și 
lipsurile învățământului nostru, ce trebue să le 
acoperimă aducândă tdte jertfele posibile!

Este timpulă supremă ca factorii decifjâtori 
ai ambeloră biserici românesci din Transilvania 
și Țâra ungurâsă să încheiă ună. pactum conven- 
tum pentru asigurarea esistenței și a paciniculni 
progresă ală șcdleloră ndstre confesionala.

In acestă pactă să se proclame ca principiu 
fundamentală apărarea și susținerea din tdte pu
terile și cu orice jertfă a șcdleloră ndstre con
fesionale.

In comune, unde nu se află scdle confesio
nale să se înființeze câtă mai grabnică asemeni 
scdle, contribuindă lâ înființarea loră amândouă 
confesiunile proporțiunală cu numărulă credin- 
cioșiloră loră.

Autoritățile ndstre școlare confesiunale se! 
caute a împiedeca redicarea de scdle ungurescl 
în comunele române și, ddcă cu tdte astea s’ar 
redica scdle de aceste, să îngrijdscă, dă să nu se 
înstrăineze copii dela scdla română.

In comunele române mixte, amândouă con
fesiunile să susțină o singură șcdlă corespundă- 
tdre cerințeloră legii, stipulându-se în modă de
tailată tdte modalitățile cum are se se procedă 
la zidirea șcdlei, apoi în privința proprietății, a 
averei șcdlei, a învățătoriloră, a administrărei și 
jurisdicțiunei, cu scopă de a se delătura ori și 
ce conflicte și neînțelegeri.

Autoritățile ndstre școlare de amândouă con

fesiunile să convină între sine, că la punctele 
cele mai amenințate ale învățământului românescă 
să fiă aleși și numiți preoți și învățători, cari să 
corăspundă pe deplină grelei loră chiămărl.

Mai departe să stăruiască autoritățile ndstre 
școlare confesiunale ca pe lângă fie-care scdlă 
în comunele mai mari să se înființeze după ace
leași principii grădini său asiluri de copii sub 
privegherea loră.

Amândouă bisericele ndstre să întreprindă 
o acțiune comună și energică spre resolvarea 
cestiunei fondului de pensiune ală învățătoriloră 
dela scdlele confesiunale, stăruindă ca să se 
creeze fonduri deosebite de pensiune pentru în
vățătorii noștri și ca aceștia precum și comunele 
parochiale să fiă mântuiți de datoria de-a mai 
contribui la fondulă de pensiune creată pentru 
învățătorii de stată.

Aceste ară fi după părerea ndstră punctele 
de căpeteuiă ale pactului, prin care s’ar inau
gura acțiunea comună pentru apărarea, susți
nerea și întărirea șcdleloră ndstre confesionale.

Ar mai rămână a se resolva grava cestiune 
a mijldccloră materiale.

Odată întreprinsă pasulă decisivă suntemă 
siguri, că se va iesolva și acdsta cestiune în 
modă mulțămitoră, căci care Română credin- 
ciosă bisericei sale nu va contribui cu însufle
țire ultimulă său dinară pe altarulă învățămân
tului ?

Spre a face acdsts mai ușoră cu putință 
toți fii luminați ai poporului nostru fără deose
bire ară fi gata ori și când, suntemă convinși, 
a-șl da mâna spre a înființa o reunizme școlară 
pentru ajutorarea. șcdleloră române confesionale și 
bisericele ndstre, odată pornite pe cărarea adevă
rată a comunei conlucrări, nu voră întârzia, 
suntemă siguri, a sprijini acdsta reuniune ;cu 
tdte mijldcele, de cari dispună.

Eată cum înțelegemă noi misiunea patrio
tică a bisericeloră ndstre românesci.

Preșșa franceză și Moltke.
(Dele petrecute în comisiunea militară a 

Reichstagului germană, eu ocasiunea desbateriloră 
asupra proiectului militară, facă în fine să vor- 
bdscă și pressa franceză.

„La France11 scrie următdrele:
Cuvintele rostite cu ocasiunea discuțiunii asupra 

legei militare de cătră bătrânulă mareșală Moltke, au 
produsă în Francia și în întrăga Europă efectulă unei 
declarațiunl de răsboiu în iotă puterea cuvântului, ’l-a 
plăcută bătrânului de aprâpe 90 de ani să întindă slaba 
sa mână spre Francia și să provâce la nouă lupte ună 
întregii poporă, care numără mai multe biruințe, decâlă 
înfrângeri la activulă său. Treaba lui. Dela noi insă se 
cere să fimă gata d'a rădica mănușa ce n. se aruncă și 
d’a răspunde cum se cuvine la provocațiunile cu care 
se încercă Germanii d’a ne înspăimânta. Vomă respinge 
forța prin forță și vomă aștepta fără frică efectulă ame- 
nințăriloră, care nu ne sparie de locă. Nu ne sparie, 
fundă că suntemă gaia, gata pentru tdte eventualitățile, 
din ori care parte ară veni. S’aȘ disă adeseori în acestă 
Qiară: Suntemă gata, pe deplină gata și nu putemă în
destulă repeta acâsta, pentru ca să convingemă pe toți 
actorii, cari voră juca ună rolă în apropiatulă răsboiu. 
Nu este însă de ajunsă 'să dică cineva că este gata; 
trebue să și dovedescă, pentru ca să inspire tuturoră 
incredere; și în acestă privință administrațiunea militară 
francesă nu face totă ce ar trebui să facă. Prea multă 
li se tăinuiesce cetățeniloră și soldațiloră isvârele de 
ajutoră de care dispunemă, ne facemă prea mici, avemă 
aerulă d’a ne teme să nu supărămă pe biruitorulă de 
ieri și să ne espunemă la ună nou eșec. Nenorocirea 
dela Sedană ne-a făcută să uitămă biruința dela lena...

Suntemă gata? Din norocire nu mai esistă indoelă 
în acestă privință. Nimică nu lipsesee, nici măcară ună 
nasture. Și acesta nu este o închipuire, este o realitate. 

Da, suntemă gata, pe deplină gata. Dăcă dușmanii noștr’ 
se îndoescă, poftescă să vadă. Voră găsi pe cineva cu 
care să pâtă vorbi.

„Le Paris11, într’ună articulu publicații 
de scriitorulă militarii H. Barthdlemy, auto- 
rulu lucrărei „Avânt la bataille11, dice:

Fără să ne spăriăm peste măsură de ațîțările pline 
de ură ale mareșalului Moltke, este fârte importantă, ca 
să pășimă neînfârdiată la terminarea reorganisărei nâstre 
militare.... Lucrulă principală e să avemă câtă se pdte 
de curendă o armată bine instruită. Ministrulă de răs
boiu germană a esprimată din nou o vorbă, care defi- 
nesce forte esactă situațiunea de amândouă părțile Ri
nului: «Trebue, a disă elă, să fimă gata pe (Jiua de 1 
Aprilie, prima di a anului de mobilisare ...“ Nu crede 
comisiunea că trebue să lucreze cu ună astfelă de zelă, 
ca să se pâtă transforma armata nâstră, cu privire la 
începutulă anului de mobilisare, așa precum resultă din 
votulă proiectului de lege militară organică? Ori câtă 
de desbinați amă fi din punctulă de vedere politică, cu 
tdte astea se voră uni fote partidele din senată și ca
meră, ca se acorde șefului responsabilă ală armatei fran
ceze reformele ce le cere elă în numele ap.ărării națio
nale. Comisiunea armatei să lucreze deci astfelă, ca 
ministrulă de răsboiu să fiă în stare a da pe tribuhă 
câtă mai curândă acâstă declarațiune. începutulă anului 
de mobilisare ală armatei germane este — să nu uite 
acesta — la 1 Aprilie. Trebue să fimă gata pe acea di, 
a răspunde la atacă.

Serbii și Patriarcluilii Angyelici.
Se scie că Sârbii suntă fârte amărîțl în contra 

patriarchului Angyelici, care a găsită cu cale să dea 
mâna cu guvernulă ungurescă în contra intereseloră bi
sericei sârbescl. Deputății sârbi din dieta din Pesta și 
clubulă sârbescă din Agramă s’au și înțelesă ă se întruni, 
era vorba pe 20 Decemvre n., ca să se consulte asupra 
măsuriloră ce ară fi să se ia pentru apărarea autonomiei 
bisericei loră. De altă parte poporală sârbescă ține în
truniri, luândă resoluțiunl în contra patriarchului Anghe- 
licl. O astfelă de resoluțiune publică «Zastava“ dela 
26 Noemvre (7 Decemvre), luată de poporulă sârbescă 
din Sântămașă, în următorulă cuprinsă:

Denumitului patriarchu Germană și sinodului din 
Carloviță.

Evenimentele din urmă petrecute în congresulă 
nostru națională-bisericescă au sguduită pe fiăcare Sârbă, 
care’și iubesce națiunea, pănă în adânculă sufletului. 
Poporulă sârbescă privesce cu o scârbă nedescriptibilă 
la aceste evenimente ne mai auddte, de cari te-ai făcută 
tu și sinodulă culpabilă. Națiunea sârbăscă plină de a- 
mărăciune nu întânjiă ca să vă timbreze păcatele și ne
demnele apucături.

Poporulă sârbescă. întrunită astăzi în numără fârte 
mare într’o conferință, a luată cunoscință despre păca
tele tale, de când ocupi scaunulă sf. Arsenie, pe care 
ședi fără voia poporului. Să-ți fiă ochii aicea, să vecii, 
cum fiăcare, amărîtă de fărădelegile tale, varsă cu a- 
mărăciune venină contra individualității tale, și se'văietă 
și se tânguesce, că de ce are unăas'.telă de protopărinte, 
care e de tdte, numai amică ală poporului nu.

Fărădelegile tale culminâză preste ori și ce măsură, 
și Dumnedeu mai scie, ce n’ai mai făcută contra națiunii 
tale, decă n’amă fi fostă representațî în congresă de multă 
iubiții și slimații noștri deputați naționali, pe cari pâte 
că D-cjeu i-a trimisă poporului ca pe nisce ângeri pă
zitori.

Pentru tine e judecata teribilă. Poporulă în tine 
n’are încredere, și decă mai ai numai o scînteiă de 
simță — ce pâte că l’ai suptă cu laptele dela maica 
ca, atunci scobâră te de pe acelă scaună și cedâză-lă 
aceluia, în care îșl va pune națiunea încrederea sa, și 
mântuiesce’ți sufletulă pentru lumea cea viitore.

Din ședința conferenței naționale publice a Sârbiloră 
din Sântămașă, ținută la 23 Noemvre 1886. (Urmâză 
mai multe iscălituri.)

După acestă resoluțiune, s’a dală votu de incredere 
celoră patru deputați sârbi la congresulă bisericescă sâr
bescă din Carloviță, avândă următorulă cuprinsă:

Lucrările din urmă dela congresulă din Carloviță 
ne-au insuflată spiritulă de luptă pentru drepturile nâs
tre. Neînfrânta vdslră ținută și resoluția vâstră plină 
de bărbățiă a arătată la tâtă lumea, că în vinele vâstre 
încă mai eurge sângele lui Dușană. Lupta vâstră față cu
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cutorl pentru dare spre a șe vinde la licitațiune. După 
cum ni se scrie, afară de jidovi, prea puțini se îmbul
zeau să cumpere.

—x—
D-lă Dr. I. Neagoe a depusă ună strălucită esa- 

menă pentru gradulă de medică de regimentă în armata 
română.

—x—
Alfons de Rigner, cetățenă austriacă de origine 

francesă, a fostă espulsată din Bavaria din causă că 
făcea propagandă clericală, într’o fâiă cu tendință cato- 
lică-antisemită întitulată .Oesterreichische Korrespondenz", 
care trecea de organă ală clerului austriacă. Râgner era 
și redactoră ală fâiei «Frănkisches Volksblatt*, în care 
ataca violentă ministeriulă Lutz.

—x—
In piâța Reghinului săsescu s’a vândută la 16 De

cemvre n., precum ni se scrie, litra de cucurudă cu 50 
—60 cr., grâulă amestecată pentru pâne cu 70—80 cr., 
ovăsulă cu 25 cr. litra, ouăle 4 la 10 cr. Vitele|cor- 
nute, caii și porcii n’au mai nici ună preță, fânulă încă 
se vinde cu prețuri bagatele.

—x—
«Romănische Revue*, fascicululă X—XI din Noem

vre 1886, are următorulă cuprinsă: Magyarisirungssteuer. 
Die Deutschen der Chlerr.-Ung. Monarchie. Die Romă- 
nen der Osterreichisch Ungarischen monarchie. [Von 
Donato Sanmimatelli] (Schluss). Rundschau. Der Sturz 
der Fanarioten-Herrschaft in Romănien 1821 durch Tu- 
dor Vladimirescu. Aus C. D. Aricescu’s; «Istoria Revo
luției Române dela 1821,c deutsch von P. Brosteanu. 
Daco-Romănische Sprachvorschung, V. S. Mangiuca (Fort- 
setzung). Proben aus ălteren Romănischen Dichtern. 
Von L. V. F. Ach Flieh.... Von V. Miclea. [A. Ma- 
theiu.J Literatur und Kunst.

—x—
«Berliner Tagblatt.1 aduce sensaționala soire, că 

deunăzi, găsindă Țarulu pe masa sa de scrisă o scrisore 
nihilistă, în care se cerea o constituțiune, a ordonată, 
scriindă pe marginea acelei scrisori, convocarea consi
liului de stată și prelucrarea unei constituțiunl Scri- 
sârea însă a dispărută de atunci în modă misteriosă. 
Cu tote acestea Țarulă a convocată consiliulă de stată 
și Pobjedonoszeff a presentată ună proiectă de consti- 
tuțiune.

—x—
Ministeriulă de esterne română face cunoscuLă, că 

supușii români din Egiptă suntă puși sub protecțiunea 
consulului italiană de acolo.

—x—
«Vocea Covurluiului" spune, că de câteva dile se 

acă forte numerâse arvuniri de șlepuri în portulă Ga
lați, și se dau acompturl mari, cu condițiune de a se 
Diăti prețuia tocmită în casă de întrebuințare său în 
casă contrară a se perde arvuna. Se crede că aceste 
arvuniri se facă de âmenl puși de Rusia.

—x—
„Convorbiri literare", revistă sub direcțiunea d-lui 

acobă Negruți, coprinde în No. 9 pe Decemvrie 1886 
anulă XX) următorulă sumară: N. Mandrea: Magistra

tura în statuia română. — Duiliu Zamfirescu: Spre mare 
'nuvelă). — G. Gr. Băleanu: CestiunI gramaticale.—Vo- 
goride Konaki: Schițe din viâța Logofătului Konaki. — 
Vlihailă Eminescu : La Steaua (poesiă).— T. Serbănescu : 
ntilnirea (poesiă). — Veronica Micle: Frumâsă, Sfîntă... 
jui X. (poesii). — Corespondență.

—x—

neîmpăcații inimici ai drepturilor^ naționale prevestesce 
poporului sârbescă, că veți lupta pănă în sfârșită pentru 
scumpa nâstră autonomiă biserieâscă și școlară. Pentru 
aceea vă strigămă ună: Jivio 1

Să scie acum fiăcare clară și limpede, că poporulă 
e după spatele nâstre.

Din ședința conferinței publice a Sărbiloră din 
Sântămașă dela 23 Noemvre 1886. (Urmâză Iotă sub
scrierile de susă.)

SOIRILE DILEL
Insărcinatulă de afaceri austro-ungară in România, 

consilierulă de legațiune Heidler, sosindă din Bucuresd 
în Pesta, a avută o lungă convorbire cu ministrulă de 
comerță Szechenyi în afacerea tractăriloră comerciale ce 
au să ’ncăpă cu România. Din Pesta s’a dusă d. Heid- 
ler la Viena. piua sosirei ministrului Sturza încă nu e 
fixată.

—x—
Sâmbătă în 6 Decemvre s’a jucată piesa «Cinei ci

nei», de V. Alesandri, din partea eleveloră internatului 
reuniunei femeiloră române de aici. Amă fostă fdrte 
surprinși de acâstă producțiune, care a reușită forte bine. 
Rolurile au fostă esecutate cu tâtă precisiunea, deși fără 
sufleră. De aici se păte vedă silința fetițeloră spre în
vățare. Scopulă producțiunei este facerea unui pomă de 
Crăciună, destinată — de bună sămă — pentru premia- 
rea celoră cu mai multă silință dintre ele. Așa deră ele 
însele și-au agonisită premiile prin îndoită vrednicia. Ne 
bucurămă din inimă pentru aceste frumâse prospecte ale 
noului instituia și felicitămă buna ideă și marele zelă, 
de care suntă conduse stăruitârele nâstre Dâmne pen 
tru promovarea educațiunei tinerei generațiunl a secsului 
femeescă după pretensiunile timpului de a<|I.

—x—
In minele de aură dela Crișiu s’a dată deunătjile 

de o frumâsă și bogată venă de aură curată în cristale 
și în formă împletită. Custodele secțiunei minerale a inu- 
seului națională ungurescă, Iosef Kenner, a fostă trimisă 
la fața locului și a alesă patru esemplare de tâtă frum- 
sețea, plătindu-le Andor Semsey, pentru museu, cu 2000 
fl., deârece direcțiunea mineloră n'a voită să le dăru
iască.

—x—
De lângă Gurghiu ni se scrie, că familia cultă, că

reia mdrtea i-a răpită o fetiță de 8 ani și ună băiată de 
4 ori 7 ani, din causă că le-a dată zămă de tutună să 
bea pentru lăpădarea vermiloră, este familia preotului 
reformată Szekely din Gurghiu. — Să se ferăscă omenii 
de astfelă de medicamente băbescl.

—x —
Curia din Pesta a casată verdictulă jurațiloră din 

Clușiu în procesulă de pressă »Tribuna«-Nyarady și a 
ordonată o nouă pertractare, din causă că actulă de acu- 
sațiune s’a aflată defectuosă.

—x —
Cetimă într’o fâiă ungurâscă: „La 7 curentă, do

robanți români au ruptă cu forța din pămăntă și au fu
rată stâlpulă de graniță ungurescă cu inscripțiunea: 
.Csik-Gyimesi hatârszoros", ce se află între Ciuc-Ghimeșă 
și casa de strajă română. Fapta s’a putută comite nu
mai din acelă motivă, fiindă că în fața stâlpului se află 
permanentă o patrulă militară constătătâre din 4—5 âmen! 
și stâlpulă, deși se află pe teritoriu neutru, e depărtată 
de patrula militară română numai 4—5 pași*.

—x—
La 16 Decemvre n. au fostă grămădite în Reghi- 

nulu săsescă zăldge din mai multe comune luate de ese-

Mâne sără, Mercur!, se va juca la teatrulu germană 
pentru a doua 6ră .Călătoria împrejurulă pământului în 
80 de cjile».

La capitululu brutalităților^.
De pe rîulă Auipoiu, în 22 Noemvre st. v. 1886.

In fâia clușiană „Kol. Koz." Nr. 277 orecine vine 
a combate o corespondență dată la lumină în „Gazeta 
Trans." și acea foiă voiesce a spăla pe gendarm!, de 
cari e vorba acolo, că (Jeu aceia ar fi nisce âmenl ne- 
vinovațl. Insă nu va succede acelei foi a face nefăcule 
faptele crude ce se comită ici și colo din partea unoră 
gendarml.

Noi pe aici suntemă cu lucruri de aceste de mai 
mulțl ani dedațl a le vedâ și tâte plângerile la locurile 
chiămate spre a sterpi răulă suntă fără efectă.

Intr’ună casă anumită întâmplată înainte cu 3—4 
ani în comuna Poiana, fiindă 7 indivizi în restimpă de 
3 4’le maltratați prin gendarml — acâstă maltratare s’a 
constatată judecătoresce—mai în urmă dovedindu-se că 
prepusulă a fostă nebasată, și âmenii s’au, eliberată, 
dâr despre maltratarea suferită de ei s’a cjisă cumcă este 
necesară, căci cu astfelă de omeni altmintrelea nu potă 
birui. Acesta o-a scrisă comanda supremă a gendar- 
miloră din Clușiu și se află la actele respective.

Der să nu mergemă așa departe și, pe lăngă amin
tirea măcelului din comuna Mogoșă, întâmplată astă pri
măvară, eată ună casă mai prospătă:

In 2 Septemvre a. c. s’a întâmplată în comuna 
GăurenI pe rîulă Ampoiu, cutucă într’o cârclmă a murită 
de mârte silnică lakșeu Petru. Făptuitorii nu se cu- 
noscă, însă ca se se capete aceștia, etl ce făcură doi 
gendarml din Ighiu:

Venindă în numită 4', în orele de după amâcjl, au 
prinsă pe Ștefană Blagă în presența judelui comunală 
și au 4’sii că au să-lă ducă la judeeătoriă. Au por
nită cu elă trimițândă pre judele acasă și l’au dusă în
tr’o pădure, unde atâta l’au bătută, pănă ce a leșinată. 
L’au părăsită apoi în acea stare, și bietulă omă nu a 
mai avută putere a se mișca, ci din întâmplare ’aflân- 
du-lă alții, l’au adusă pe mâni acasă. In acâstă stare 
l’au adusă cu carulă în 5 Septemvre la judecătoria din 
Alba-Iulia, unde șl-a dată plânsârea.

După ce gendarmii părăsiseră pe nenorocitulă susă 
numită, au dată de tînârulă păstoră Petru Palcău, care 
era cu vitele la pășiune în prâjma acelei păduri. L’au 
prinsă și pe acesta și târându-lă în pădure în altă parte, 
l’au legată de ună arbore crucișă și spânzurată în aeră, 
l’au bătută în modă strașnică, și cumcă acesta nu a 
dată de sârtea lui Ștefană Blagă este a se mulțămi în- 
trevenirei fratelui sâu Toma Palcău, vighilulă acelei 
păduri episcopescl. Cestă din urmă cu pușca s’a de 
vighilă s’a apropiată de gendarml și i-a provocată sâ 
deslege pe nenorocitulă, ce numai atunci au urmată, 
după ce vighilulă le-a spusă , că nenorocitulă îi este 
rate dulce. Așa a scăpată deodată acestă tânără de 
mai mare bătaiă, însă numai pe puține 6re, căci de 
călră sără elă și cu altă tânără cu numele Iuonuță 
Varvara fură âră prinși, și cu depărtare dela drumulă 
ărei fură duși legați prin păduri la Ighiu, unde ambii 

preste nâpte suferiră de nou bătae. In (jiua următâre 
acești doi fură escortați la judecătoria reg. de cercă și, 
ca fără prepusă, eliberați.

Cu tâte că întregă acestă faptă s’a descrisă în o 
plânsâre adresată judecătoriei — nici o cercetare nu a 
urmată, ci simplu a fostă reieptată.

FOILE TONU.

Dela congresul ti Orientaliștilorâ. 
„Elementele turcesd în limba română1, de d-lă Hașdeu. 

(Urmare).

Din timpulă Huniloră și Avariloră, ună mare nu
mără de triburi turanice, unele aparținândă ramurei fi- 
nice, altele ramurei turcesc!, s’au făcută succesivă stă
pâne pe țările care formâză România de a^I. Dâcă Ro
mânii, adecă Daco-Românii, locuiau atunci aceste țări, 
precum credă eu, der precum nu vrea să crâcjă d. Hun- 
falvy, trebuia să rămână ârecare urme în limba română 
despre acea stăpânire. Pecenegii și mai alesă Cumanii, 
cari vorbeau dialecte turcesc!, au locuită în România 
timpă de mai mulțl secuii. Dialectulă Pecenegiloră, din 
nenorocire, ne este aprope necunoscută. Câtă pentru 
Cumani, din contră, posedemă despre dialectulă loră 
ună adevărată tesaură descoperită altădată prin Klaproth 
și despre care d. conte G. Kuun a dată o escelentă edi- 
țiune critică: Codex Cumanicus Bibliothecae ad tem- 
plum Divi Mărci Venețiarum (Pesta 1880) et Addita- 
mentum ad Codicem Oumanicum, 1883.

Se află cuvinte cumane în limba daco-română? 
Dâcă se află, nu dincolo de Dunăre au fostă împrumu
tate, căci Cumanii n’au făcută acolo niciodată în masse 

compacte decâtă incursiuni sgomotose; în nordulă ma
relui fluviu însă erau solidă stabiliți în cursulă seculiloră 
XI și XII. In secululă XIII ei începă a dispărea, Așa- 
dâră elementele cumane în limba română, dâcă ele e- 
sistă, trebue să dateze dintr’o epocă anteriâră.

Voiu cita ună singură esemplu, unulă singură, der 
astfelă de positivă. astfelă de caracteristică, încâtă ar fi 
imposibilă d’ai contesta evidența. Cuvântulă aslam nu 
mai esistă în limba română. In secululă XVI și chiar 
în XVII cuvântulă nu era o raritate. Etă câteva texte:

In Psaltirea, manuscrisă dela Șcheia, care datâză 
din mijloculă secuiului XVI (Biblioteca Academiei Ro
mâne) XIV, 5, se citesce;

. . .argintulă său nu dâde . . . pecuniam suam non 
m\x'aslamu... dedil ad ușuram...

Același pasagiu în vechia Psaltire manuscrisă, o- 
ferită de d. Dimitrie Sturza Academiei Române, (jice; 
«pânegii săi nu-i dâ într’aslam..

Asemenea Psaltirea slavo-română a arhiepisco
pului Dositeiu, Iași 1680, 4ice: .arginții săi nu-i dede 
într’aslam..." în fața contextului slavă: »srebra svoego 
ne dastă vă lichvâ...“

In Psaltirea manuscrisă ală lui Arsenie dela Bise- 
ricanl (Bibi Acad. Rom) acestă cuvântă ne apare de 
trei ori:

Ps. LIV: Nu se mai în- 
puținezâ din calîa ei asla- 
mul și înșelâciunia...

Ps, LXXI: de aslamuri 
și de nedreplâți va izbăvi...

Ps. GXVIII: plâcâ inima 
mia întru mărturiile tale, 
larâ nu într’aston...

. . .Non deficit de plateis 
ejus ușura et dolus...

. . .ex usu ra et iniqui- 
tate redimet...

. . .inclina cor meum in 
testimonia tua et non in 
a varitia m...

In Omiliarulă archiepiscopului Varlamă, Iași 1643, 
cuvântulă aslam figurâză de două ori:

Mat. XXV, 27 : și dâc’am 
venită eu, aș lua al mieu 
cu aslam...

. . .et veniens ego, rece- 
pissem utique quod meum 
est cum ușura.

Intr’ună altă pasagiu, f. 16 b, cu acelașă sensă: 
«nedereptâțile, aslamurile, asuprâlele...“

Aslam însemnâză așadâră »usură.“ Dâr deschi
deți Codex cumanicus ală contelui Kuun la pagina 85 și 
veți găsi acolo: „astelan, usura;“ la pagina 101: „ast- 
lanci, revenditor."

Rădăcina as a „câștiga" și chiar radicalulă primi
tivă ast „câștigă, profită" esistă în mai multe dialecte 
asiatice ale familiei turcesc! (Vambâry, Etym. Worterb. 
d. turko-tat. Spr., 19), dâr cuvântulă astlan „usură" nu 
se găsesce nici în limba osmanliă, nici în cea uigurică 
sâu în cea djagataică, nici în vre-o altă limbă altaică 
cunoscută; elă este esclusivă cumană. Presența sa în 
limba română este fârte semnificativă, și de sigură că 
nu după teoria d-lui Hunfalvy îș! va pută da omulă 
contă despre acesta. (Va urma)
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Acâstă maltratare se p<5te dovedi ori când cu mar
tori, deci nu se cuvine a se ascunde astfelă de fapte.*)

'Kolozsv. Kozlony" ar face mai bine, când însuș 
ar lucra într’acolo ca să se îndrepteze lucrulă, căci >ho- 
die mihi cras tibi“ este unii vechiu proverbiu, și nici 
decum nu li-se cuvine publiciștilor^ ca din tâte adevă
rurile să facă minciuni, căci pe calea acăsta numai 
amăgire de sine potă produce, dără nu facă nici ună 
serviciu causei uman’tare, cu tăie că se fălescă că ei 
voescă să ne civiliseze, dâr de o asemenea cîvilisațiă 
să ne ferăscă Dumnedeu. Sincerulu.

Despre ună asemenea casă de brutalitate cetimfl 
în «Luminatorulă1 următârele: „Unii locuitorii din Fi- 
bișă ni-a comunicată verbalii — cu privire Ia uciderea 
fostului notară corn. Jeszenszky — cumcă încă nu s’a 
dată de urma ucidătorului și nici nu credă omenii că 
acela ar fi din Fibișiă. lntr’acestea însă gendarmeria a 
legată pe mai mulți omeni și i-a dusă la arestulă ju
dețului cereuală din Aradulă nou ; între aceștia se află. 
Miloșiu Avramă și fiiulă acestuia Vasilie, despre cari 
foile locale d’aicl dieeau că ară fi făptuitorii, ba chiar 
ară fi recunoscută faptulă. Omulă nostru ne înformâză 
însă, că Avramă (tatălă) este pusă pe picioră liberă, fi- 
indă că a constatată prin martori ubicațiunaa sa pe tim- 
pulă când s’a comisă crima; âr despre fiiulă său Vasi- 
ie ne spune, că încă și acum se află deținută preven
tivă — însă din alte considerațiunl. Adecă omulă nos
tru ne spune, că în sată este lățită’vestea, cumcă acestă 
tînără nici va mai rămâne în vieță din causa .torturări- 
loră ce a îndurată sărmanulă. pice că a fostă spânzu
rată cu piciârele de grindă, pe trupă s’a turnată petroleu 
și s’a aprinsă apoi petroleulă pe corpulă lui. In gură i-a bă
gată hârtiă muiată în petroleu și i-a dată focă, și ast- 
felă fiiulă ar fi mărturisită, că tată-său e făptuitorulă, 
carele însă se află în libertate. Noi nu credemă în a- 
devărulă acestora, dâr faima lățindu-se în poporă despre 
astfelă de înfiorătore torturi, ar fi bine dâcă cei compe- 
tențl ar cerceta causa.“ 

Sciri militare.
Flota francesă. AstădI, când ne găsimă în ajunulă 

unui răsboiu, în care neapărată că cei-ce se voră în- 
căera mai întâiu voră fi Francia și Germania, nu cre
demă de prisosă a da aici situațiunea flotei francese pe 
anulă curentă.

Francia posede astădl 336 bastimente armate cu 
1450 tunuri de diverse calibre, 20,228 âmeni de echipa- 
giu și 1,800 de oficieri de diverse grade. Acestă flotă, 
una din cele mai formidabile din lume, javendă mai a- 
lesă în vedere defectuositatea armamentului engleză — 
constatată de chiar comisiunile parlamentare, e astfelă 
repărțită: 24 Cuirasate de escadră de primulă rangă
și 13 de ală doilea rangă, 12 Gard-coaste cuirasate, 12 
CruciarI cu baterii. 9 GruciarI de primulă rangă, 15 de 
ală doilea rangă, 18 de ală treilea rangă, 1 Cruciar tor- 
piloră, 65 Avisosă, 83 șalupe canoniere și 114 torpi- 
lore.

Afară de acăsta, în casă de nevoiă, guvernulă pâte 
dispune de flota mercantilă a diverseloră societăți de 
navigațiune, spre a o întrebuința după cum va crede de 
cuviință statulă-majoră ală flotei de resboiu.

România. Lucrătorii arsenalului din București s’au 
îmulțită în numără mare în Qilele din urmă și lucrările 
se urmâză cu zelă neobosită. Colonelulă de artileria Du 
mitrescu Maican s’a dusă în Germania ca să ia în pri
mire 45 de tunuri Krupp, comandate de guvernulă ro
mână. Colonelulă Gigârtu, care se află în Tiflis ca să 
cumpere cai pentru armată, a primită dela guvernulă ro
mână însărcinarea, să cumpere cai și catâri pentru trans
porturi pe munți.

Dela conferința protopop6scă din Posta, 
(desertațiunea înv. Eliă Popii, ținută la 23 Octomvre). 

(Urmare.)
Dâră să mergemă mai departe, să mai (jicemă ceva 

și despre hîdosulă de luxă (nelcoșagulă) ce se legă ca 
și scaiulă de oiă și despre care strămoșii noștri văcjen- 
du-lă la noi, strănepoții loră, mai inteiu pOte că ar ride 
de elă, eră mai pe urmă ne-ară deplânge sOrtea. Mai 
de multă Românulă nu scia de luxă, femeia română 
pregătea singură mai tote hainele pentru sine și ai săi 
din casă. Nu era atunci vorba de buică cu șinOre, nă
frame de mătase, spențăle cu bumbi, pălării ciardașe, și 
până de ună cotă în ele, vigane, ciobote pe ramă și cu 
cuie ș. a. ș. a. câte le vedemă astăzi. Atunci era „sura 
opincuță, sumanulă și pieptarulă ori guba; âră pentru 
muerl pânZăturele — cari le făceau muerile cu mâna 
loră. Prin unele părți locuite de Români se mai sus
ține pănă astăZi acelă frumosă portă românescă și pi- 
torescă, de care și streinii se miră'câtă e de frumosă; 
însă pe la noi s’a perdută cu totulă, âră prin unele 
ținuturi începe a se corci și așa degenerămă și pe a-

*) E chiară în interesulă instituțiunei gendarme- 
riei să se pedepsâscă asemeni crude escese, dâcă în a- 
devără s’au comisă de unii gendarmi. Cei ce ascundă 
asemeni fapte lucră în detrimentulii gendarmeriei. —Red.

câstă cale, dâcă nu vomu veghia și învăța poporulă a 
se lăpăda de tolă ce e streină și împreunată cu chel- 
tuell, cari în împrejurările grele, în cari trăimă noi nu 
e putemă suporta fără de a ne ruina cu totulă. Nu-i 

de lipsă să aducă cașuri înainte pentru adevărulă celoră 
Zise, căci le vedemă fiă-care, în tâtă Z'ua între noi, mai 
line de nu s’ar fi nici pomenită în sânulă nostru. Că- 
tră D-vâstră mă întorcă, frațiloră plugari și vă rogă să 
ăpădațî luxulă (nelcoșagulă), căci vă duce la perire. 
3ortulă nostru să fiă celă românescă, fiă chiar simplu, 
numai să fiă curată. Mai cu sâmă tinerimea să lase 
penele să le pârte cocișii eră dâcă voiți buchetă (struțiu) 
6re unde pâte fi mai frumosă decâtă nisce georgine, ie
deră, bârbinoculă ori alte flori frumâse și multă miro- 
sitâre, pre cari nu trebue dați bani meniți de multe-ori 
a cumpăra cu ei sare, a plăti datorii și greutăți, de cari 
avem destulă parte, a ne cumpăra câte o cărticică 
de rugăciuni, ună calendară, o foiță său altceva din 
care putemă învăța. Să dicemti cu toții că așa vomă 
face de acum înainte și apoi așa să și facemă ; atunci 
veți vedea că lucrurile se întorcă spre bine.

Câte ași mai pută aduce înainte despre multele 
sărbători ce se țină la noi de poporă, cum e Marți sâra, 
Vinerile, Pălie, Pintilie, Filipă ș. a, despre cari s. maică 
biserică nu Zice că se le sărbâtorimă. E dreptă că unele 
din acestea suntă nisce reminiscențe dela strămoșii noștri, 
Romanii cei vechi, cari au domnită mai peste tâtă lumea. 
Insă pentru aceea noi nu t-ebue să le serbămă decâtă 
Zilele însemnate prin sfânta biserică și acelea încă în- 
tr’ună modă creștinescă prin mergere la biserică, tine
rimea la șcâlă, cetirea în cărți sfinte și folositore.

Nu mi-a permisă nici timpulă, dâr nici loculă 
unde mă aflu, decâtă numai pe scurtă a atinge relele și 
bălele nâmului nostru românescă, cari dâcă nu le vomă 
vindeca la timpă, potă avea urmări triste pentru noi. 
Istoria ne spune, că s’au stinsă națiuni întregi când au 
începută a nu băga în sâmă știința așeZafă pe temeiulă 
tare și neclintită ală religiunei, a se da luxului, a trăi 
în impărechieri și desfrânări, a se deinoralisa... etc.

VăZendă răulă și convinși despre esistența lui, să 
ne întrebămă acum, ce avemă de făcută pentru vinde
carea lui?

Trebue, d-niloră și frațiloră, să ne apucămă de 
lucru toți pe tâte căile, pănă ce încă nu e tocmai târZiu.

Să luminămă și să învățămă poporulă, îndemnân- 
du- ă la cultivarea și la îmbrățișarea meseriiloră. A în
văța poporulă pănă la celă din urmă omă, a susținea 
șcâlă pănă la celă din urmă sătuță românescă — âtă 
datorința, âtă chiamarea nâstră!

Insă nu e destulă ca sătulă să aibă numai o casă 
rădicată propriă ori închiriată numai, menită și numită 
cu numele de „șcâlă".- Casa în carea se ține șcOla tre
bue să fiă destulă de mare, luminâsă, curată, căldurâsă 
și provăZută cu celea de lipsă la învățămentă. Să avemă 
grije, ca aici nu numai să învețe, dâră se și crâscă tine
rimea nâstră, ală căreia e viitoriulă. A se folosi de șcâlă 
ori-ce hurubă, este ună păcată strigătoră la ceră. 
Avemă edificiulă de șcâlă după cum se cere și provă- 
Zută cu celea de lipsă; încă cu atâta nu amă făcută 
destulă, ci ne mai trebue în aceea și ună învățătoră 
harnică, devotată chiămarei sale. Acela apoi trebue să-și 
aibă o lefșoră bunișâră, din carea să pâtă trăi și aceea 
să o capete regulată, căci „vrednică esle lucrătorulă de 
plata sa". (Va urma.)

Raporttt
despre adunarea generală a reuniunei femeilorii române 

pentru ajutorarea vbduveloru sSrace din Brașovu și 
SScele.

Adunarea s’a ținută la 30 Noemvre 1886 în sala 
de desemnă a gimnasiului română. La 3 ore președinta 
reuniunei, d-na Susana Mureșianu, deschide adunarea prin 
ună cuvântă rostită cu multă simțămentă, în carele ve
nerabila președintă accentuâ nobilulă scopă, la carele 
tinde acâsta a doua reuniune de dame române, adecă a- 
julorarea și ștergerea măcar a unei Iacrime din ochii 
sermaneloră văduve sărace. Nu rivalitate cu vechia și 
bineîntemeiata reuniune a femeiloră române din Brașovă, 
ci pură și simplu simțulă de caritate creștină pentru cei 
ce pătimescă a fostă motivulă înființărei acestei reuniuni 
surori, Cuventulă președintei eșită din inimă curată fu 
salutată de întrâga adunare cu vii aclamațiuni de: să 
trăiască

Conformă programei se citescă și discută raportulă 
comitetului și ală cassei. Va fi de interesă să afle și pu- 
bliculă celă mare, că acâstă reuniune, carea abia func- 
ționâză de 3 ani, dispune de ună capitală de preste 
2000 fl., și că după regularea rațiociniiloră în sensulă 
statuteloră a împărțită și în anulă acesta ajutâre de câte 
5 fl. la 24 văduve sărace.

Actulă celă mai momentosă ală acestei adunări ge
nerale a fostă alegerea noului comitetă pe altă periodă 
de 3 ani.

Alegerea a decursă în cea mai bună ordine, parti- 
cipândă la ea cam 30 de dâmne. Președintă s’a alesă 
d-na Susana Mureșianu cu unanimitate de voturi, âr în 
comitetă s’au alesă 10 membre parte din Brașovă parte 
din Săcele.

In fine după votarea proiectului de bugetă pro 
1887 se închide adunarea de d-na președintă.

Fiă ea și acâstă reuniune să prospereze spre a pută 
atinge nobilulă scopă, adică întemeiarea unui asilă la 
care țintesce.

Brașovă, în 2 Decemvre 1886.
Observatorulii.

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

LONDRA, 20 Decemvre. — Unu articulă 
inspirată în „Morning Post“ amenință cu cele mai 
energice măsuri din partea Angliei, în casu când 

P6rta va urma mai departe actuala ei politică 
orientală rusofilă, care vatămă interesele impe
riului britanicii și ale Turciei.

SOFIA, 20 Decemvre. — Gadban-pașa rugă 
pe Sultanii să-lu recheme; acostă rechemare va 
urma, se Zice, în curândtî.

BELGRADU, 20 Decemvre. — Trimisulu 
austro-ungarG Khevenhiiller a îmânatfi regelui 
Mi lânii scrisorile sale de rechemare.

DIVERSE.
Necrologu. — lubitulă soță, fii și rudenii cu inima 

durerâsă anunță încetarea din viâță a scumpei soție, res
pective mamă și rndeniă: Iuliana Sima nasc. Silași, în
tâmplată în 9 Decemvre a. c. st. n. după ună morbă de 
6 Zile,—in anulă 62 ală etății și 47 ai fericitei căsătorii. 
—NegrenI, la 10 Decemvre 1886 st. n. Constantină Sima 
soțulă repausatei și preotă gr. cat. română în locă. lână 
preotă în Selnița cu soția Iuliana Rogoză; Gregoriu pre
otă în Coșeiu cu soția Iuliana; Domnica cu soțulă său 
Ioană Dosa preotă în SecalașenI; Alesandru și Laurențiu, 
teologi absoluțl—ca fii.

Fiă’i țărîna ușâră I
Unii concursfl hazliu. — Fâia săptămânală „Das 

E-jho“ din Berlină poblică concursulă următoră. între
bare glumâță, ce se premiază: Ună tînără îngropată în 
datorii numai de aceea să mai bucură de credită la 
creditorii săi, fiindă că mirâsa lui vrea să’i plătâscă după 
nuntă datoriile din zestrea ei. Părechea cade curândă 
înainte de nuntă în apă. Ună avară creditoră princi
pală trece tocmai atunci p’acolo, sare în apă și scapă: 
pe cine mai întâiu și pentru ce? Celă ce va da pănă 
la 20 lanuariu anulă 1887 răspunsulă celă mai scurtă 
și mai glumeță la acâstă întrebare, primesce dela redac- 
țiunea susă numitei foi ună premiu de 20 mărci. Răs
punsulă premiată se va publica.

Valurile Dunării. — Ună amică ală „Luminătorului'1 
dintr’o comună apropiată de „Roma calvinâsca", (Debri- 
țină) îi descrie comica întâmplare, ce urmâză: „In De
brițină esistă și ună conservatoră musicală, prin urmare 
vei pricepe cumcă tâte familiile de Dâmne maghiare sciu 
musica. Nu sciu cum s’a întâmplată, că ârecine a tri
misă aici piesa cunoscută „Valurile Dunării" — valsă 
românescă. O familiă de frunte maghiară puse mâna 
pe ea, se îndulci fârte de melodiosele ei acârde și numai 
decâtă cosârtele luâ în mână violina, âr consârta la forte- 
piano, apoi ține-te Z> pe Z* 1» delectare deliciâsă musi
cală cu — „Val. Dunării". După 2—3 săptămâni librarii 
din Debrițină îșl umplură boitele cu „Val. Dun.“ âr De- 
briținulă întregă începu a imita și Zi pe Zi numai auZiai 
în totă Debriținulă, pe tâte stradele și în tâte localitățile 
decâtă „Val. Dunării". Acum respectiva familiă ori unde 
mergea nu mai auZia decâtă „Val. Dun.“, încâtă i s’a 
pusă pe inimă, și’și propuse să se scape de acâstă „olâh 
nota". — „Fene egye meg azt az olâh notât" (Dracu să 
ia cântarea asta olahă) —hai să mergemă la Budapesta!" 
Ișî luă nevasta și copilașulă și plecă la Budapesta. Aci 
abia ajunseră la hotelă, dâr ce să vadă? musica întona 
„Val. Dun." — „Mâg itt sincs bâkem" (nici aici n’am 
pace) — ,haidă acasă! — Plâcă îndărătă. Ajungândă la 
Solnocă află o capelă țigănâscă la gară, carea, văZendă 
că se apropiă trenulă, întonâză, în onârea âspețiloră, 
„Val Dunării". „Hogy a fene megette volna — mâg itt 
is!" (Lua-o-ar fi luată dracu încă și aici.) Nu descalecă 
din trenă călătorulă, de năcază rămâne fără prânZă. 
Trenulă pornesce. In cupeulă învecinată ală vagonului 
se afla o societate joviâlă — acâsta âr întonâză în rup- 
tulă gurii „Val. Dunării". „Ez mâr borzasztâ (asta e deja 
infiorătoră!) esclamă sârmanulă persecutată, și la proxima 
stațiune descălecă din cupeu, se râgă de conductoră să i 
deschidă altă cupeu într’altă vagonă, se schimbă cupeulă. 
Aici abia așeZată, miculă copilașă ală tatei apucă în 
mână jucărelele cumpărate din Budapesta, anume: o 
morișoră de măcinată cafeaua, începe a suci la ea și 
întonâză și elă jucându-se, „Val. Dunării". — „Hogy az 
isten megverte volna azt a notât, mâg te is boszantsz?!« 
(Bat’o DumneZeu s’o bată de ariă, încă și tu mă superi!) 
— esclamă amărîtulă, și în mânia sa turbată apucă mo- 
rișora din mâna copilașului și — hai la draculă cu ea 
pe ferâstra vagonului. Copilașulă începe a plânge amară, 
mamă-sa nu-lă pâte îmblânZi pănă ce nu-i cântă și ea 
piesa ce-lă adormia pe copilă: „Val. Dunării" I Acum 
nu i-a mai rămasă sărmanului persecutată decâtă să 
încâpă și elă a cânta ună — „Csingilingi-Csârdâs", și 
cu acâsta a ajunsă în Debrițină unde și-a istorisită elă 
însuși pățania ce ne veni și nouă sub garanția, că nu e 
invențiune, ci faptă complinită veritabilă. Sârmanulă com- 
patriotă! De-ar fi elă în starea nâstră, a Româniloră, 
ca și în oficiu, și pe stradă și în șcâlă, și pretutindenea 
să i se impună limba română, precum ni se impune 
nouă cea maghiară — âre nu ar plesni din pele?"

Editoră : Iacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 276. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursuiu la bursa do Viena
din 17 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 5°/0 . . . 108.89
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.80
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare..........................151.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 119k50

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști............................104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104 25
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 105.50 
Despăgubire p. dijma de

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

ung.................................. 120 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.— 
Renta de hărtiă austriacă 82.05 
Renta de arg. austr. . . 82 50
Renta de aură austr. . '. 111-60 
Losurile din 1860 . . . 137.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 877 —
Act. băncel de credită ung. 299.50 
Act. băncel de credită austr.293.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.39

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

Bancnote românesc! . . . . Cump.. 8.44 Vend . 8.46

Argint românesc . . . . 8.40 A 8.42
Napoleon-d’orI................. F , > 9.95 > 9.98

Lire turcescl..................... T • * 11.30 » 11.33

Imperiali......................... r « » 10.30 • 10.33

Galbeni............................. . . > 5.95 » 5.97

Scrisurile fonc. «Albina» . . . > 100.50 A 101.50

Ruble Rusesc!................. 116.— > 117.—

Discontulti . . . » 7—1 0% pe ană.

(gâștigă sigură.
Persone solide din orl-ce clasă, cari voescă a se 

ocupa cu vendarea hârtiiloru, de Stătu și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformii Art. XXXI, din anulă 
1883, cu plata lorii în câșturi (rate) se angagiază ori 
și unde cu condițiunî forte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pâte câștiga fără capitalii și fără ri- 
sicu cu ușurință fl. 100 până la 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente suntă a să adresa: An die

Hauptstădtische Wechselstuben-Gesellscliaft

ADLER & CIE, Budapest.

Nr. 6567/1886.

Publicatiune.
y

S’a observată fdrte desu, cumcă în negoțulă cu materii combus
tibile — mai cu sâmă în negoțulu cu uleiuri minerale ar^ătdre — și în 
îngrijirea lord, nu se observă disposițiunile ordinațiunei înaltului Minis- 
teriu reg, ung. de interne din 20 Maiu 1870 Nr. 2970/1870 și §§-ii 8 
și 9 ai ordinei stingerei focului, publicate de repețite ori.

Reamintindu-se prin urmare din nou acele prescripte fie-cărui, 
care pdrtă negoțu cu amintitele materii, seu acelora, care păstreză său 
producă astfelă de materii, să publică din nou unele puncte din acele 
prescripte, și anume :

1. T6te uleiurile minerale combustabile se concedă de a se 
vinde în negoță mică numai atunci, dăcă aceste se vândă în vase her- 
metice închise, provădându-se aceste vase cu inscripțiunea: „periculosă 
pentru focu;“ astfelă de materii au ca se se golească din ună vasă 
într’altulă numai în o depărtare anumită de obiecte ce ardă.

2. In nici ună locă de ventjare nu este concesă, ca să se vândă 
mai multă decâtă 5 chilo prafă de pușcă; 200 chilo de petroleu; 300 
chilo de spirtă; 10—15 chilo de aetheră, de terpentină, Ligroin său 
alte materii ardibile, și chiar și astfelă de cantități au ca să se păstreze 
numai în vase conformă prescripteloră.

3. Cantități mai mari de uleiuri minerale suntă să se păstreze 
numai în astfelă de magazine său pivnițe subterane, cari nu suntă si
tuate lipită lângă locuințe, și trebue să fiă astfelă de adânci, încâtă să 
nu fiă posibilă scurgerea uleiului pe uliță, în curte seu în alte scocuri 
menite pentru scurgerea altoră fluidități. Astfelă de localități au să fiă 
pro văzute cu uși de feră și cu obl6ne, să fiă cu totul ă sigure în contra 
focului și situate într’o depărtare de edificii de locuită, fixată de cătră 
competentulă oficiolată. Intrarea în astfelă de locale este concesă numai 
diua, și în casă de lipsă și ndptea, totuși însă pe lângă folosirea lam- 
peloră de siguranță. Localele acestea au să se țină totdâuna închise, 
și la casă dâcă erumpe vr’ună focă, au să se astupe deschizăturile loră 
cu gunoiă, năsipă său cenușe.

4. In prăvălii, unde să vândă uleiuri minerale, trebue să fiă la 
disposițiune o cantitate corăspunZătdre de spirtă de salmiacă și anume 
cam 10% din cantitatea astorfelă de uleiuri. Spirtulă de Salmiacă are 
să se conserve în sticle, și la casă dâcă se aprinde uleiulă, să se arunce 
îndată salmiaculă în uleiulă aprinsă.

Totă asemenea are să fiă la disposițiune o corăspunZ^târe canti
tate de năsipă, cu care să se p6tă stinge foculă.

Contravențiunile acestoră disposițiuni se pedepsescă, conformă 
§-lui 17 ală susă citatei ordinațiuni ministeriale, cu o pedâpsă pănă la 
200 fl. său cu arestă corăspundătoră.

Brașovă, 10 Decemvre 1886.

l-s Căpitanatulu orășeneștii.
MersulU trenuriloru

Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealft-Budapesta și pe linia Teiușîi-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

I*redealii-Bu<lapesta JBadapesta—JPredealif

BucurescI

Predealu (
(

Timișfi
Bra^ovfi
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod a
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișdra 
jElisabetopole
Mediașa 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciuneia 
Teiușft 
Aiuda 
Vințuia de susfc 
Uiâra 
Cueerdea 
Ghiristi 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinb 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v 
Mez(i-Telegd 
Fugyi-Văsărbely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Trenîi 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

7.30
1.14

1.45

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 0'1
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte suntă

2.32

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5)
12 16 
12.50;

1.211
2.02!
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.23

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
RAv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirb&u
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudfl 
Teiușfi 
Crăciuneliî 
Blașd 
Micăsasa 
Cop șa mic 
Mediașâ 
Hlisabetopola 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovft

Timișfl

(

sus ti

Predealu

BucurescI

cele dintre liniile grâse.

(

1

(
(

Trenîi 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
oînnibuf

Trenîi 
de 

persâne

Tr«nă 
omnlbus

11.10 1 - —
1 —

7.40 2.— 3.10 6.20 8.00
11 05 3.58 7.38 9.34 11.40

2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
— — 9.24 2.06 ■ -
— — 9.41 2.17 —
— 7.33 10.19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —
— — 12.18 3.47 —
— — 12.54 4.07 —
— 8.58 1.57 4.33 —
— 9.28 3.11 5.15 —
— — 3.40 5.34 —
— — 4.15 5.55 J—
— 4.36 6.07 —
— — 4.58 6.24
— 10.28 5.26 6.43 —

11.00 _ — — 7.08
11 19 _ — — 7.36
12 30 _ — — 9.06

1.01 _ _ — — 9.53
106 __ _ — — 10.—
1 13 _ — — 10.C9
1.20 __ — — 10.19
1 41 __ — — 10.48
2.C0 __ _ — — 11.14
2 35 __ — — 12.12
2.48 _ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 __ — — 1.32
4.00 — — 2.18
4.3? _ — 3.03
5.12 — — — 3.49

4.285.37 — — —
7.0? _ -— — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 _ — — 7.46
8.41 ■ — — 8.25
9.21 — — — 9.15
— 1.55 —
— — 2.53 — —
—. _ — — —
_ _ 3.28 — —

9.35

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teinșft- 1 radik-Buidujbesta Banda pesta- Aradft-Teiușft.

Trenîi Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua omulbufi peradne peradne de perabnc omnibui

Teiușft 11.24 — 2.49
1

Viena 11.10 12.10 —,
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 —• 4.50 szolnok / 4 10 5.45 — -
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradik 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Gonopă 6C9 7.37 1
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 — 1
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —

Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada '8 34' 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 .—■ 10 27 Ilia 8 55 9/8 —
Paulișă 7.28 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42 - _

Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Aradfr 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok. ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12 18 J2.29
Budapesta — - 1 8.20 1 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — 6.05 Teiușiii . 1.29 1.41 — .

As*adfi-TimiȘ6ra Slmerta (Piski) JPetroșeui

Trenă Trenă de Trenit Trenă de Trenă Trenii
omnibua peraâne mixt peraâne omnibua mixt

Aradft 5.48- 6.05 SimerSa 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 —■ 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 —fi 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — R 4)
'ffimîșdra 9.02 — 9.08 Petroșeaii 3.37 — 7.12

Timiș6ra- A rad â. PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne persâne omnlbus de pers. omnibua mixt

Timiștira 6.2a , _ - 5.00 Petroșeni 10 07 _ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9 01
Aradulii nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 | SismerSa 1.53 — 10.31


