
RED ACȚIUNE A ȘI ADMINISTRATIUNEA : 
BRAȘOVtî, piața mare Nr. 22.

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

,GAZETA.» IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unO anii 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România ți străinătate:

Pe anii 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX. ANUNC1UBILE:
O seriă garmondă 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicai

Sorilor! nofranoato nu se prlmesou. — Manuoorlpto nu se retrămltă.

Joi, 11 (23) Decemvre. /
I

1886

Brașovu, IO Decemvre 1886.
In nisce momente, când diaristica europănă 

nu se ocupă decâtă de febrilele înarmări de răs
boiu ale mareloră state, va fi de interesă pen
tru cetitorii noștri a cunosce cuprinsulă unui 
articulu publicată în 
Duminecă asupra ,,i.„

‘ i „Neue freie Presse" de 
înarmăriloră celorîl mici. “

Din nou cetimă în foile din România, că 
guvernulft română va face reduceri în bugetele 
celorlalte ministerii afară de acela ală ministe- 
riului de răsboiu, care va. fi sporită. Etă ce 
scrie numita f6iă din Viena cu privire la acesta 
nouă mișcare în viața miceloru state:-

„Suntemă dedați de mulți ani a vedă cum 
în t6te statele mari europene bugetulă militară 
se urcă mereu, cum domnesce între ele o gr6z- 
nică emulațiune de-a se întiece unele pe altele 
prin numărulă soldațiloră, prin armarea și eclii- 
pamentulă loră, prin superioritatea tunuriloră și 
prin introducerea de totă felulă de instrumente 
omorîtdre. Pentru contradicerea, că vâculă nos
tru, care se mândresce cu luminile sale și așa 
dicândă se scaldă în umanitate, lucrâză neobo
sită spre a perfecționa uneltele de răsboiu și că 
o parte mare a agerimei omului și a progrese- 
loră extraordinare în mechanică servesce astădi 
pentru aceea, de-a inventa pusei cu focă repede, 
tunuri ce bată departe, torpile și alte drăcii, 
pentru acesta contraclicere flagrantă generațiu- 
nea modernă n’are pricepere. Ea privesce cu 
liniște fatalistă, ca la ună lucru ce de sine se 
înțelege, cum fiecare cetățănu neschilodă este 
obligată a face serviciu militară douăzeci său 
mai mulți ani din viâța sa, cum cheltuielele pen
tru arte și sciință, pentru instrucțiunea poporală 
și comunicațiunea publică adeseori n’ajungă nici 
la jumătate suma bugetului armatei, cum statele 
în grozavele loră înarmări suntă amenințate a fi 
lovite de sbrtea aceloră cavaleri austriacl, cari 
la Sempacli au fostă • mare parte înăbușiți sub 
greutatea cuirasseloră loră".

„T6te aceste se consideră ca ceva naturală 
în statele mari europene, cari nu fără invidia 
priveau păn’acum la amicii vecini, ce se aflau 
într’o stare de nevinovăția militară și se mulțu
meau chiar pentru modestele loră raporturi c’ună 
fbrte mică bugetă de

„Astfelă cei din 
din urmă priveau și 
nisce oaze ale păcii 
arme. Trupele loră 
riosu decâtă ca pe nisce soldați de plumbu ai 
copiiloră noștri, ele treceau de „nisce frumdse 
jucării pentru copii cei mari.“

„Acăstă părere primi o lovitură nimicitbre 
prin luptele dinaintea Plevnei. In fața șanțuri- 
loră, în dosulă cărora bravele batalidne ale lui 
Osmană-pașa se luptau atâtu. de vitejesce, se 
schimbă cursulu obicinuită alu lumei. Celă slabă 
mântui pe celă tare, celă mică pe celă mare. 
Ajutorulă română scdse pe Ruși din critica strîm- 

* t6re, în care ajunseseră. De atunci s’a rădicată 
vâda militară a stateloru mici precum și con
știința loră, judecata asupra loră fu alta. Esem- 
plulă dela Plevna a arătată lumei câtă de im
portantă, ba chiar decitjătoră, jabte fi Sprijinul ă 
și ală unei țări de-o modestă mărime chiar pentru 
o putere militară de ânteiulu rangă, a arătată 
cum alianța c’ună mică prietenă p6te decide 
lupta dintre doi uriași. De atunci le-a crescută 
miceloră state crăsta, ele începură a nisui să 
imiteze după puterile loră pe statele mari, aci 
suntă deja tdte cuprinse mai multă său mai pu
țină de frigurile militarismului, se ’nvălescă în 
armătură grea și își făurescă săbii lungi, cari 
nu se prea potrivescă pentru picidrele scurte".

„Este de necredută cu ce zelă lucrăză sta
tele mici pentru îmbunătățirea și sporirea arma- 
teloru loră. De Greci nici că mai voimă să vor-

bimă. Ei voră o „patria mai mare" — acăsta 
e vechia și nesfârșita melodia a politicei grecesc! 
și deși acum se cântă încetă, rămâne neschim
bată. Dti și acolo, unde nimeni nu se gândesce 
a lărgirea granițelor^ și la cuceriri, domnesce 

aceeași plăcere și mania de a-și întări puterea 
armată. In Danemarca se propune sporirea ar
matei și o seriă de fortificațiunî, cari voru costa 
celă puținii 39 miliăne de corăne. In Belgia e 
cti-tă violentă pentru introducerea serviciului mi- 
itară obligatorii generală și 

Anversului și a liniei Maasei, 
iesce generalulu Brialmont și 
boiu, ca și cum neutralitatea 
cunoscută de întrăga Europă 
toresci. Chiar Elveția se silesce să insufle 
bectu veciniloră ei. Se lucreză la fortificările 
Gotthardului cu cea mai mare grabă și consiliulu 
națională a împuternicită pe consiliulu federală, 
ca noulă materială de răsboiu propusă pentru 
anii 1888 și 1889 să se procure deja în anulă 
viitorii și totodată a esprimată speranța, că con- 
siliulă federală va lua la timpă tăte măsurile, 
ca în casă de încurcături răsboinice între statele 
vecine să apere integritatea și independența El
veției .... Acum nu se mai dice în Elveția: 
„pe munți locuiesce libertatea!“ ci conformă spi
ritului timpului: „pe munți locuiesce progresulă 
militară".

„Așa e, cei mici nu vreau să rămână îndă- 
rătulă celoră marj. Adi nu te mai poți încrede 
în tractate și este o cestiune, la care nu ușoră 
să pdte răspunde, 
lități, fiă ea ori

pentru fortificarea 
pentru cari stăru- 
ministrulu de răs- 
Belgiei n’ar fi re- 
prin tractate sărbă- 

res-

cesib numai cu ajutorulă unui internată. rDăcă Ungaria 
n’are pentru astfelă de scopuri nici 30,000 fl., atunci e 
mai bine ca să n’aibă nimică. Aci nu e vorba de o ju
mătate de milionă seu de sute de mii, câtă se dă pen
tru unele palate, ci de o sumă care a costată d. e. o 
aripă de portă seu o cotloană de pimniță a palatului 
vamală.

Ștefan Rakovszky recunăsce, că micile cheltueli ale 
internatului în Deva nu stau în raportă cu* importanța 
lui. Cruțarea ar fi aci în adevără necorectă întrebuințată.

Ministrulă Trefort observă, că, din punctă de ve
dere curată financiară, n’ar avea nimică de obiectată 
în contra amânării înființării internatului cu ună ană, 
dăr aci suntă în jocă considerațiunî multă [mai impor
tante, pentru care se răgă se se voteze postulă.

Wahrmann recunăsce că cheltuielile la acestă postă 
se ceră pentru ună scopă corectă și motivată. Dăr dăcă 
vremă să facemă economiă, trebue să’ncepemă undeva. 
Ministrulă de instrucțiune a făcută în anii din urmă 30 
miliăne datorii. Așa nu mai pote merge. Oratorulă 
miră, că comisiunea nu simte, că a sosită timpulă 
cepe undeva cu economiile.

Ministrulă Trefort replică, că împrumuturile 
tractate de elă pentru construcțium nu suntă 30, 
miliăne.

Lang nu găsesce corectă a lăsa să cadă postulă. 
Chiar cei interesați — acăsta să nu se uite — au adusă 
mari jertfe și nu trebue să se respingă 
abnegațiune.

Enyedi încă ar merge departe cu 
nu pote încuviința economii acolo, unde 
interesă națională.f

Hegedus încă e pentru economiă, dăr aci se trac- 
tăză de satisfacerea unei trebuințe reale. Institutulă din 
vorbă numai 
dăcă are ună 
și mijlocii își 
t.orulă votăză
acestă casă nu servesce ca precedentă pentru celelalte 
șcăle reale.

Ilelfy e de părerea lui Wahrmann, dăr în
acesta cruțarea ar fi

Br. Liphay nu 
dubiosă.

Kralitz votăză
natului o pretindă raporturile locale.

Au mai vorbită și alții pentru postă. Precum ve- 
demă. șcăla reală ungurăscă cu internată din Deva are 
scopulă a maghiarisa, și numai de aceea s’a votată în
ființarea internatului. Comitatulă a cheltuită bani româ- 
nesci — pe lângă cei românesc! ai ministeriului — ca 
să susțină șcăla de maghiarisare.

se 
a în-

con-
ci 9

răsboiu...."
statele mari pănă în anii 

lăudau statele mici ca pe 
în mijloculu pustiei de 

nu le considerau mai se

că 6re dinaintea unei neutra- 
•I câtă de garantată și sigilată, 

batalidnele unei mari puteri s’ară retrage, dăcă 
ea n’ar fi apărată printr’unu numără respecta
bilă de tunuri."

„Dăr însemnătatea stateloră mici ca aliați 
se măresce prin înarmările loră și în casulă 
unui răsboiu europănă nu se va mai pută trece 
așa ușoră peste ele, cum se întempla înainte. 
Așa crede celă puțină lumea în acele țări, 
pănă mai acum câțiva 
riloru militare trăiau
Acum suntă alarmate și isgonite din raiulă vieței 
idilice. Și statele mici, ca și cele mari, pe cari 
si le iau ca esemplu, în curândă voră geme 
greu sub povara de feru. A se încărca cu ea 
e ușoră, dăr a o scutura ărăși josă de pe umără 
le va fi cu neputință pentru multă timpă."

„Mai înainte răsboiulu nimicea bunăstarea 
națiuniloră, astădi îngrijesce de acăsta pacea în 
armată; și pentru ca să nu se pătă plânge nici 
ună singură; poporă asupra acestui lucru, dis
pare acum încetulă cu încetulu și diferința din
tre statele mari și statele mici, și întrăga ome
nire europănă se răgă cu pietate la idolulă mo
mentului de față: pușca cu repetiția."

brutală acostă

economiile, dăr 
e vorba de ună

atunci păte corăspunde deplină scopului, 
internată. Numai atunci proprietarii mici 
potă cresce copii în aceste institute. Ora- 
postulă, dăr să se noteze în raportă, că

cări 
ani în privința raportu- 
ÎDtr’o simplitate idilică.

rău întrebuințată, 
votăză acestă postă, a căruia

e
postulă, fiindă că înființarea

casulă

cerere

inter-

în Deva, ra- 
ună ană edi-

pentru inter-

Scopulu școlei reale unguresc! din Deva.
In ședința dela 16 Decemvre a comisiunei finan

ciare a camerei deputațiloră, desbătendu-se bugelulă 
culteloră și instrucțiunei și anume postulă de 5000 fl. 
pentru ștergerea împrumutului de 83,000 fl. făcută ca 
să se construiască șcăla reală cu internată 
portorulă Orszagh propuse să se amâne cu 
ficarea internatului.

George Szathmary, luândă cuventulă
natulă plănuită în Deva, face istoriculă nascerei acestui 
„importantă" institutO de învățămentă și arătă absoluta 
necesitate d’a esista mai departe. Amintesce, că comi- 
tatulă Ilunedârei, cu tătă sărăcia lui, a adusă mari 
jertfe pentru acestă instilută și pentru interesele culturei. 
Apr6pe o sută de mii florini au jertfita camitatulă și 
societatea in acelă ținută expusă ală țării pentru inte
rese culturale. Fiecare a adusă jertfe, pentru ca activi
tatea școlei reale să aibă efectă și succesă. E cu nepu
tință, ca legislativa să lase’n baltă acolo nisuințele ur
mărite de 15 anî. Șcăla reală de acolo p6te avea suc-

Armata italiană.
In camera italiană, la întrebările lui Rodini asupra 

armatei, ministrulă de răsboiu a răspunsă următdrele: 
Districtele militare suntă provădute cu totă ce e necesară 
pentru echipamentulă oștirii. La 1 Ianuarie 1887 cea 
mai mare parte a miliției teritoriale va fi organisată; la 
1 Ianuarie 1888 efectivulă de pace alo companiiloră va 
fi de 100 omenî. Deși dănsulă nu e pătrunsă de nece
sitatea pușciloră de repetiția, crede că e bine să se pro
cure acăstă armă spre a ridica elementulă morală ală 
trupei. In depou suntă sese milione pușculițe cu con
serve de carne. In raportă analogă suntă și celelalte 
provizii. Arme suntă nu numai pentru armata de prima 
și a doua liniă (reserva), ci și pentru miliția teritorială. 
Pușcile actuale suntă escelente; transformarea loră în 
pușci de repetiția e lesne și ieftină (dece franci de bu
cată).

Pe la mijloculă anului 1887 tătă oștirea de prima 
liniă va fi armată cu pușcî de repetiția. Deărece mu
niția pentru aceste pușcî e aceeași, ca și pentru pușca 
de pănă acum, armata nu va suferi nimică în casulă 
unei mobilisări. Din reservă seu miliția mobilă se potă 
imediată mobilisa regimentele de infanteria și artileria 
pentru formarea a 12 divisiunî. La casă de nevoe totulă 
va fi gata, căci se voră face orice sacrificii.

Organisarea miliției teritoriale progresăză repede și



Nr.' 277. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

în scurta timpă va putea îndeplini tote serviciele la caie 
ar fi chemată. Întăririle nu trebuescă înmulțite prea 
multa, dedrece ele împedecă operațiunile -oștirii. Mai bine 
întăriri puține, dăr bune; forța națiunii este oștirea în 
câmpa. Fortificațiile dela Spezia voră fi gata în câteva 
luni și sunta escelente. Ministrula dice, că națiunea pote 
avea încredere în patriotismulă lui. Este- șiro reșervă de 
arme și de altele trebuinciâse răsboiului; a cere mai 
multa ar fi de prisosa. In 15 (Jile se pota mobilisa 
500,000 omeni pentru prima liniă și deci putema fi li
niștiți. Oștirea ndstră — dice ministrula—va sci să ție 
susă onârea națiunii, fiă singură, fiă alături cu aliați.

SOIRILE DILEL
Ministrulu de interne ungureștii ,a aprobata sen

tința instanței a doua, adusă de căpifanatula orășenescă 
ala capitalei în afacerea demonstrațiunei făcute înaintea 
consulatului rusesca de cătră studenți, cu ocasiunea tre- 
cerei prințului Alexandru de Battenbergă prin Pesta. 
Sunta condamnați 8 studenți la amende de câte 5—30 
fi. eventuala aresta de 1—3 xlile, și 'la cheltueli de ju
decată.

—x—
Șefula de secțiune Szogyeny din ministerială de es- 

terne din Viena și consilierulă ministeriala br. Glfynz au 
fosta în Pesta, unde au avuta o lungă convorbire cu 
ministrula de comerța Szechenyi și cu secretarulă de 
stata Matlelcoviti în afacerea tractărilorii com&rciale cu 
România, care vora începe în curândă.

—x—
Generalulă adjutanta ala Maiestății Sale monarhu

lui nostru, F. Z. M. br. Mondel, a murită în Baden în? 
verstă de 65 ani. Mondelă ’a luata parte în espedițiu- 
nea din Italia dela 1848/9, s’a distinsa în 1866 în lup
tele dela Trantenau și Blumenau. A fosta decorata cu 
vr’o 26 de ordine din partea diferițiloră monarhi.

—x—
Deputatuta Ălexiu Papp a adresata ministrului de 

finanțe o interpelare,, livcare-ia întrâbă, dâcă scie, că 
opta comune dih/|âhrolciu, care au ună venita curata 
de 34.384 fl., plătesca dare anuală peste 113,000 fl. ? 
Nu scimă ce va răspunde ministrula, dăr acesta dove- 
desce, că contribuabilii suntă storșl pănă la măduvă.

—x—
Ministrulu ungureștii de interne a numita organele 

oficiale respective, însărcinate cu esecutarea desființării 
comuniuniloră de casă în fosta graniță militară română 
bănățână. In centru, Lugoșu, e numita, ca raportoră 
ala instanței a doua, Akusiu Verzar; ca representanțl 
ai instanței întâiu: în Caransebeșii Alexandru Wittih, în 
leregova Hugo Huervaldt, în Orșova Gustav Szabo, în 
Bozovicl Arpad Varkonyi, în Moldova Dumitru Antonescu. 
Numiții începă funcțiunea loră la 1 Ianuariu 1887 și 
pârtă toți titlula de făsolgăbirăi.

—x—
In Promontorii s’au bolnăvită într’ună grajda trei 

vaci de vărsata. La invitarea solgăbirăiatului, o comi- 
siune de medici și veterinari a luata măsuri, ca să nu 
se molipsăscă și dmenii.

—x—
Din Românești, comit. Carașă-Severina, pădurarulă 

Iosifa Petriman a fosta împușcata pe ferestră în casă, 
fundă lovita de mârle. Se crede a fi una acta de răs- 
bunare. Casula se cerceteză.

—x—
Legea comunală 1 Art. XXII din 1886 cuprincjendă 

textula oficiala, esplicărl și estrasa din ordinațiunea mi
nisterială despre aplicarea legii de Paulă Rotariu, advo

multă timpă a ținută în rătăcire o parte însemnată 
dintre istoricii Europei.

FOILE TONU.

Dela coDgresulii Orientaliștilorâ.
„Elementele turcești în limba română*, de d-lă Ilașdeu.

(Urmare și fine.)
Noțiunea de usură este curată juridică. Numai 

prin persistența unei influințe legislative său adminis
trative pâte o limbă să împrumute dela alta ună termină 
pentru a esprime o noțiune analogă. Astfelă limba la
tină judiciară din evulă mediu a dată Maghiariloră uzsora 
„usură*; astfelă Românii și Slavii meridionali au pri
mită prin dreptulă bizantină cuvântulă Kamata=v.â.- 
[Aavoț; astfelă sub dominațiunea Goțiloră, vechii Slavi 
au numită ușura lichva—got. leihvan. Cuvântulă aslam 
,usură* indică ună raporta forte intimă între Români 
și Cumani, în epoca preponderanței politice a acestora 
din urmă pe țărmulă stângă ală Dunării.

Incheiu așa dără, insistândă aci asupra necesității 
de a supune unui nou studiu, basată pe alte principii 
decâtă în trecută, elementele turcesc! în limba română. 
Nu (jică nimică despre elementele grecesc!, slave și ma
ghiare, care au fostă studiate pănă aci într’ună modă 
încă și mai puțină satisfăcătoră. Numai prin cercetări

cata și redactorB aia diarului „Luminătorulă," — a eșită 
de sub țipară și se află de vendare la autoră în Timi- 
șâra cu prețuia de 40 cr. v. a. Traducerea este fărle 
nimerită, într’nnu stila ușoră, așa încâta cu ajutorulă 
esplicăriloră cuprinse în texta se p6te pricepe fârte u- 
șoră de toți cărturarii noștri din poporă; er formatulă 
este octava mica, îndemănatică și portativa. O reco- 
mandămă în deosebita atențiune a cărlurariloră noștri.

—x—
In prăvălia d-nului Nicolae N. Bidu din Strada 

Teatrului s’a adusa, pe lângă diferite soiuri de pesce- 
unfi morună de o lungime de 2 metri, circa 2C0 kilo, 
grame greutate, din care s’au scosă 30 kilo icre negre. 
Acesta moruna a costată cu icrele împreună 800 lei noi, 

—x—
„Epoca*..află, că guvernulu românii a făcuta o co

mandă de 6000 pusei cu repetițiă.
—x—

Jurnalulu societății de statistică din Parisu ne 
dă frumdsa scire, că d. I. I. Nacianu, ale cărui scrieri 
economice sunta fărte stimate și apreciate în capitala 
Franciei, a fosta alesă în unanimitate membru alu socie
tății de statistică din Parisu, dice »Gazeta Prahovei". 
Este de ajunsa a spune, că societatea de statistică din 
Parisă numără printre membrii ei și bărbați ca \Les- 
seps, Levasseur, de Foville, Leon Say, spre a se înțelege 
marea însemnătate ce acesta înalta corpă savanta ocupă 
în tdtă lumea economică și mai alesă în Parisa.

—x—
Duminecă s’a inaugurată Ia Brăila noula edificiu 

destinată liceului din acelă orașă. Au luată parte la 
acăstă serbare ministrula instrucțiunii Sturdza, întregă 
-cOrpulă profesorală, Prefectulă, Primarulă și întregula 
consiliu comunală, și ună publică din celă mai alesă. 
A; vorbită d. Popescu, directorulă școlei, arătândă fasele 
prin care a trecută acestă gimnasiu, diferitele metamor- 
fose ce a suferita fiindă pe rănda școlă comercială, 
reală, gimnasiu clasică, și redevenindă în urmă șcălă 
reală. Al mai- vorbită și d. Câmpinenu, primarulă ora
șului. După, aceea a luată cuvântulă d. Sturdza, ară- 
tâpdă importanță’. învățământului și a insistată mai cu 
sâmă asupra, poneiului, că profesorii să’și sacrifice lim- 
pulă vocațiunii loră. Orașulă era pavoasată.

Dela conferința protopop6scâ din Posta, 
(desertațiunea înv. Eliă Popii, ținută la 23 Octomvre). 

(Urmare.)

La audulă acestora pare că vădă pe unii clătindă 
din capă, cugetândă că eu ca dascălă ași vorbi aci.v.'în 
folosulă nostru dăseălescă. Ba nu, frațiloră, căci eu 
înțelegă pe adevăratulă dascălă, care’șl face datorința, 
eră de altă parte, să fiă după mine, ași alege grâulă 
din plăvă și pe cei demni i-ași asigura în esistența lor, 
ără pe năimiți i-ași delălura, căci în locă de a folosi, 
mai multă strică causei nostre culturale. „Voesce și vei 
putea, luminăză-te și vei fi." Etă sentința, care niciodată 
nu trebue să o perdemă din vedere.

Așa dără, ca să fimă părtași luminărei prin învă
țătură, ne trebuescă scole bune și învățători harnici. 
Apoi se cere ca școlarii să cerceteze regulata scola, 
căci altcum tote ostenelele voră fi numai mazăre arun
cată în părete. Ci nu numai cei obligați a frecventa 
scola dela 6—12 ani, ci și cei repețîtori pănă la 15 
ani — ba și tinerimea adultă în Dumineci și sărbători. 
Câte și mai câte neregularităti se întâmplă cu frecven
tarea; le scimă și simțimă noi, dascălii. Pedepsirea ori 
nepedepsirea celoră renitenți atârnă de cele mai multe 
ori pănă și dela celiî mai simplu primară ala comunei 
Acâsta e :ună,;.rău mare, care nu mai p6te merge așa. 
Cine are urechi de audită să audă.

Eu, ca unulă din cei mai mici între apostoli. Vă 
rogă și conjură, ca de aici înainte, mână în mână să ne 
facemă datoria. Preotulă în tdtă diua odată să visiteze 

adevărată sciențifice asupra elementeloră împrumutate 
în limba română, cercetări libere de orice preocupațiune 
diplomatică și de orice tendință, așa dicândă patriotică, 
va isbuti cineva să lămurescă multe puncte obscure seu 
născocite ale istoriei române și să arunce o viuă lumină 
asupra psihologiei poporale a Latiniloră din Orienta. 
Totă ce nu e turcescă, grecescă, slavă seu maghiară, 
totă ce nu provine din vre-ună altă isvoră, de mai pu
țină importanță, va fi recunoscută ca aparținândă chiar 
origineloră naționalității române, origini parte italiane, 
parte tracice.

*

Disertațiunea d-lui Hașdău a fostă ascultată cu o 
deosebită atențiune de membrii congresului. Nimeni n’a 
ridicată vr’o obiecțiune în contra celoră dise de d. 
Hașdău, care a scoborîtă tribuna în aplausele congre
sului.

Victoria câștigată de istoriculă română e o vic- 
toriă a românismului și o rușinâsă cădere, putemă dice 
o pregătire pentru înmormântarea teoriei rosleriane, și 
cu ea a teoriei d-lui Hunfalvy, care șl-a trăită traiulă, 
D-lă Hunfalvy nu va plânge singură la mormântulă ei, 
va fi secundată și de istoricii sasi, de compatrioții noștri 
sasi, isvorulă din care au eșită acele teorii false și care

și controleze pe învățătorulă, eră acesta în lipsele și is
pitele ce le întâmpină să ceră t.otdeuna ajutorulă preo
tului și așa uniți în cugete, în simțiri și fapte demne 
voma putea scâte lucrulă la sfârșită bună.

Ceva tristă am observata din partea unora chiar 
dintre noi, cei chiămați, când e vorba de a sprijini în
treprinderile făcute spre scopurile năstre culturale. Cu- 
'nâscemă și scimă cu toții lipsele, cum și împrejurările 
între cari trăimă. Lipsele suntă multe, âră împrejură
rile critice. Preoțimea nășiră se plânge, că o duce cu 
greu, mai alesă când te ducă păcatele a cere să sub
scrie cutare colectă ori să aboneze cutare scriere, fiă 
aceea de ori ce valore culturală.

Acuma, îndrumată din partea preolului cu cuvin
tele : „Nu potă subscrie și contribui ori abona, suntemă 
săraci, venite nu sunta.... etc.« ore în asemenea stare 
cine ar ave curagiulă de a se măi adresa învățătorului, 
care într’adevără că se pdte cjice săraca? Așa cum ore 
va înainta literatura ndstră? ori vomă pretinde să o sus
țină poporulă? Să mă credeți, D-niloră, că eu cuno°că 
preoți cu stare bună și în parochii bune, însă pentru 
aceea nu vei vedea pe masa dânșiloră scrieri ori foi ro- 
mânesci, decâtă păte foia .Magyar Ălam.‘ Să spriji- 
nimă der pe bărbații noștri, cari sacrifică totulă pentru 
înaintarea literaturei nostre poporale, pedagogice didac
tice, cum și totă felulă de scrieri folositore.

Ba — premergândă înșine cu esemplu — să în- 
demnămă și pe aceea din poporă, cari sciu ceva carte, 
să se aboneze la câte o foiță poporală de cari avemă 
acuma și noi, a forma cu ei bibliotece școlare, a le pro
cura câte ună călendară etc. Făcândă așa, escitămă 
în poporă simțulă de cetire și acesta multă ajută pentru 
înaintarea în cultura dorită.

Ertați-mă acum în câteva liniamente să desfășura 
și întrebarea despre îmbrățișarea măestriiloră de cătră 
poporulă nostru. Aici încă ne plângemă cu toții, că în
tr’adevără, mai alesă pe aici prin părțile nâstre fârle 
puțini dintre Români se facă măestri. Durere că e toc
mai așa și de aci încolo trebue să ne gândimă noi cei 
cu carte despre modulă cum să lățimă între poporă 
măesfriile. Cumcă acestea suntă fârte folositâre, nime 
nu va trage la îndoială. Să vedemă insă pentru ce? 
Omului îi trebuescă haine și totă felulă de sersamuri. 
Nici fără de haine, nici fără de unelte pentru purtarea 
economiei nu putema fi. Acestea tote se câștigă pe 
bani, șiî încă ești silita a le plăti câtă de scumpă de 
multe ori.

Meșterii și neguțătorii jțsuntfi orice, unguri, nemți, 
evrei etc. și numai români nu. Așa dâră banii noștri 
îi dămă celora de alții nâmă, cari astfelă trăesca cu 
multă mai ușoră și mai bine ca poporulă nostru, îmbră- 
caii bine, cu pâne, zemă și carne pe mâsă, pe când po
porulă nostru trăesce ca vai de elă, de multe ori nu 
are nici amărîta de cojă uscată și spuzariulă cu zâmă de 
varclă ori oțetă lângă ea. A cui e vina aici, frațiloră 
plugari? Ore nu’i a acelora, cărora nu le place a fi mă
estri ? Am aurită pe mulți âmenl de ai noștri i^icăndă, 
că cum va fi din copilula său pielară, fierară ori altă 
.meștera, când nici viță-sămânța lui n’a fosta de aceia? 
Hei frațiloră, și bune suntă meșteșugurile I Au nu ve
demă noi, când mergeți d-vostră cu ceva de venejare la 
Baia mare ori aiurea, că cei ce cumpără dela noi și cei 
cu bani sunta meșterii. Apoi sciți că aceia se vorbeseă 
toți laolaltă cum să cumpere și să nu se strice unulă pe 
altuia. Așa deră ei ne dau pre munca nâstră câtă vrâu, 
pre când noi cumpărămă dela ei fdrte scumpă hainele 
ș. c 1. Au nu vedemă de altă parte, că âmenii noștri 
mai cu putere, mai avuțî, cheltueșcă în câte 14 —16 ani 
mii și mii de floreni câte cu ună pruncă învățându-lă, 
pănă ce cu anevoiă facă din dânsulă ună preotă, ună 
advocata (fiscală) ori altceva. Și apoi credeți că acesta 
trăesce mai bine și mai ușoră ca și d. e. una pielară 
harnică? Oh nu! Ba încă meșterulă e domna pe sine, 
nu e silita a se căciuli înaintea nimărui, pre când noi 
nădrăgarii — durere — trebue de multe ori să jucămă 
după cum ne cântă altulă, numai ca să avemă pace și 
liniște....

Etă dără, că măestriele suntă fârte bune și trebue 
să le îmbrățișămă, dâcă nu voimă singuri a ne săpa grâpa 
perirei pentru viitoră.

Cine are dâr copii, să’i dea mai întâiu la scâlă și 
după ce și-a câștigată cunoscințele necesare să-i împartă 
pe unulă la măestriă, pe altulă la neguțătoriă, la dăs- 
căliă ș. a. mai rămânândă altulă și la economiă.

Lăsândă acum la o parte pe d-lă Hunfalvy, care 
ca și d-lă Papageorgios a adusă ună mare blamă mo
dului de scriere a istoriei la Unguri și la Greci, să ră- 
mânemă la compatrioții noștri sasi, cărora nu le vine la 
socotelă să arunce pe grămadă munca de deci de ani a 
istoriciloră loră. Nu le vine la socotelă, der voră fi 
siliți, decă e vorba să țină pașă cu progresulă cercetă- 
riloră istorice.

Câtă de greu le yine Sâsiloră a se deslipi de teo
riile conaționaliloră loră, rămași în sînulă loră, ori de
șertați, ne dovedesce împrejurarea că, după ce d. Hun
falvy a fostă sdrobită în congresulă Orientaliștiloră, au 
găsită cu cale să petrâcă o sără cu falsitățile istorice 
ale academicianului ungură în contulă Româniloră.

„Amicii literaturei* — cum îi numesce >Kronst. 
Ztg." — în 7 Decemvre n. s’au adunată în localitățile 
casinei săsesc! de aci, ca să facă literatură. Intre altele 
profesorală sasă I. Gross vorbi despre noua lucrare is
torică a d-lui Hunfalvy, întitulată „Neue Erscheinungen 
der romănischen Geschichsschreibung11 (Nouă aparițiunl ale 
scrierei istoriei la Români.) Etă răsumatulă ce-lă dă
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Nu va fi rău așa, frațiloră, căci moșidra va rămânea 
nembucătățiiă și cu productele aduse de dânsa se voră 
folosi mai bine 1—2, decâtă 4—5 și mai mulți frați 
cum vedemă în multe locuri. (Va urma.)

Tera Oltului, Decemvre 1886.
La cestiunea înființărei unei reuniuni pentru promovarea 

meseriiloră la poporulă din Țera Oltului.

Domnule Redactorii 1 Tote statele europene se află 
în o crisă economică. Acăstă o vedemă cu toții din ra
pănele statistice, de cari cetimă în tote dilele. Franța, 
Germania și chiar Anglia, cele mai culte și mai bogate 
state ale Europei, se vădă necesitate a-și lua măsuri 
estraordinare pentru apărarea intereselor^ loră econo
mice. Comerciulă și industria în statele acestea suntă in 
măsura cea mai mare răspândite, și cu tbte acestea se 
iau mereu măsuri, numai să mărăscă isvărele de venite 
ale statului său, sporindă venitele poporului. E bine în 
acea țâră, unde locuescă popore totă de ună felă, unde 
nu domnescă lupte de partidă, lupte de naționalități, 
unde conducătorii statului suntă conduși de idei salu
tare și fericităre pentru supușii lui. Luptele pe terenulil 
economică, ivite în secolulu acesta în țevile aparținitâre 
Europei nu e perspectivă se încete, pentru că acestea tre- 
buescu privite în o legătură intimă cu lupta pentru esis- 
tența națională ce se manifestă totă mai acută încependu 
dela anulă 1848 încâce.

Fiecare, care a cetită puțină productele literaturei 
mai nouă, parte națională, parte străină, s’a putută con
vinge, că cu anulă 1848 s’a începută o luptă culturală, 
o luptă pentru esislența națională, pe vieță și pe mărte. 
Acăstă luptă de esistență națională esistă între Irlandezi 
și Englezi, între Polonii Pomeraniei de odiniără și între 
germanismulă de a(JI. Acăstă luptă o vedemă în absolu- 
tistica Rusie, carea cu legile ei draconice vre să amal- 
gamiseze pre popărele nerusescl cu forța. Acestă feno- 
menă de luptă națională domineză și’n peninsula balca
nică, și Iotă în acăstă luptă națională, carea are să 
decidă, că poporulă română să mai rămână ca atare său 
nu, vedemă cu toții, — ne aflămă și noi Românii de sub 
corăna sf. Ștefană.

Dăr resultalele culturei suntă cu atâtă mai mari, 
cu câtă e și posiția materială mai bună, și nu este mai 
tristă, decâtă a vedea cultura modernă învîrtindu-se in 
valurile sărăciei. Poporulă nostru în evulă de mijloeă a 
trebuită să îndure sărtej feudalismului, care l’a strînsă 
în câtuși de fieră, ără în timpurile mai nouă a trebuită 
să lupte cu arma în mână contra cutropitoriloră. Nu 
este mirare, dăr dăeă a rămasă înapoi în cultură față cu 
occidentulă și păte de unele națiuni conlocuitâre favori- 
sate de sorta. Poporulă română din regătulă sf. Ștefană 
a dată prin progresulă arătată dela 1848 încăce probe 
învederate despre iubirea de înaintarea sa în cultură, 
încâtă nisuințele sale în acăstă direcțiune suntă conside
rate deja și în vestulă Europei. Cu tata acestea, inteli
gența* poporului română, dăcă voesce ca poporulă său 
să pătă cjiee de aci înainte : jjsuntj și voiu fi, trebue 
să manifesteze ună interesă înzecită mai mare ca pănă 
acum față cu sortea și viitorulă țăranului română. In 
patria noslră suntă multe naționalități, și tata acestea— 
pulemă afirma — au o posițiă mai bună și mai îmbu- 
curătăre decâtă poporulă nostru. Elementulă germană 
din patriă este unulă dintre cele mai culte și mai avute, 
pentru că comerciulă și industria — acești doi factori 
potenți în viăța popăreloră — se află în mâna lui. Pe 
Croați îi vedemă cu autonomia loră națională adminis
trativă și în parte politică, putendă dispune mai liberă 
de cestiunile vitale a le loră. Apoi ce să mai ificemă de 
elementulă maghiară, căruia îi stau visteria statului și ve- 

făia săsăscă din locă despre cele dise în acea .serată 
literară» de profesorulă 1. Gross:

„Hunfalvy s’a simțită provocată a scrie acăstă lu
crare prin opulă profesorului română Xenopolă din Iași: „0 
enigmă istorică, Românii în Evulă mediu,“ în care acesta 
le impută contrariloră istoriciloră români cu privire la 
originea loră o procedere «neistorică". Punctele prin
cipale ale opului d-lui Hunfalvy eu privire la timpulă 
mai vechiu suntă următorele: 1) Poporațiunea imigrată, 
cum dice Mommsen, în numără preponderantă din Dal
mația și Asia mică, ori ce a putută fi, numai romană 
nu; așa deră poporațiunea română de acum nu'și trage 
originea dela colonia traiană. 2) Românismulă a dis
părută din Ardelă și din provinciile vecine totă așa, ca 
și din Britania, Vindelicia, Noricum ș. a.; de aceea e 
cu neputință o legătură de descendință a Româniloră cu 
Romanii. Aserțiunea despre o mișcare încdce și încolo 
a poporațiunei române din șesurî în munți și îndărătă 
este o poveste. 3) Dominațiunea romană a durată în 
nordulă Dunărei numai 165 ani. Multă mai nainte a 
începută ea în Peninsula balcanică și a latinisată aceste 
provincii multă mai temeinică decâtă Dacia traiană. De 
acolo au emigrată în suta 12-ea Valachii și Bulgarii în 
România, Galiția, Ardălă. — Interesantulă și bine lucra-

nitele fonduriloră religionare catolice și reformate la dis- 
posițiă? Din contră posiția poporului nostru românescă 
este grea, pentru că în acestă luptă culturală, în lupta 
de esislența națională este avisală numai și numai la 
prea modestele lui puteri, și încă și acestora li se pună 
de adversarii noștri pedecl.

Acestea împrejurări triste pentru poporulă română 
însă n’au să ne descuragieze, ci din contră să ne oțălescă 
pe viitoră, și acesta cu atâtă mai multă, căci chiar duș
manii poporului nostru au trebuită să recunoscă eminen
tele calități Intelectuali ale poporului română. Făimosulă 
istorică germană Rbcler a disă: când poporulă română 
își va concentra industria și comerciulă în mânile sale și 
va dispune de capitaMă corespundetoru, celelalte națiuni 
conlocuitor e din Transilvania voră veni în periculu de a 
ii absorbite. Deși nu subscriemă aserțiunea acesta în 
tată estensiunea, — căci Românulă este iubitoră de îna
intare fără de a fi condusă de idei de absorbire, ca Ma
ghiarii, — totuși industria și comerciulă la poporulă nos
tru astădi au ajunsă și trebue să fiă considerate ca nea
părată de lipsă.

Pre lângă înaintarea năstră pe terenulă bisericescă 
și școlară, este timpulă supremă să înaintămă și pe te
renulă industriei și comerciului cu totă dinadinsulă, pen- 
trucă să nu uitămă, că crisa economică în care ne aflămă 
o simte poporulă nostru mai multă ca ori și cine altulă, 
așa încâtă astădi, mulțămită lui D-deu, se începe a se 
vedea o interesate deosebită și la elă. Acela, care este 
în nemijlocită atingere cu poporulă română dela sate păta 
vedea, cum mulțî capi de familiă alergă mare parte la 
Brașovă, ără alții în alte orașe, pentru ca să ’și așede 
copii la meserii. Astădi începe și poporulă nostru a se 
convinge, că numai plugulă nu mai este de ajunsă ca 
să dea hrană la toți, că fălcile de pămentă ered'te dela 
moși și strămoși nu mai potă ajunge a se împărți ca să 
pătă trăi toți copii unui tată de familiă. Avantagiele 
meseriiloră începă a fi cunoscute nu numai de inteligența 
română, ci și de poporulă de rendă. Cum stămă însă 
cu promovarea meseriiloră în Țera Oltului ?

Despărțămentulă Făgărașă ală Asociațiunei transil
vane pentru înaintarea literaturei și culturei poporului 
română în adunarea sa din ăstă ană ținută la Sâmbăta 
superioră s’a ocupată — consciă de misiunea sa — ce 
e dreptă de cestiunea meseriiloră, însă aceea , e prea pu
țină. Trebue să enunță, că pănă când nu ne vomă în
truni în o «Reuniune pentru promovarea meseriiloră la 
poporulă Olteană*, tăte nisuințele ndstre nu voră pro
duce fructele dorite; pănă atunci mereu vomă fi parali- 
sațî de industria străină bine organisată. O reuniune 
bine organisată, bine condusă și provădută cu statute în 
regulă, ca a frațiloră Brașoveni, ne păte pune în posițiă 
a paralisa îmbrățișarea industriei străiniloră prin popo- 
rulă nostru, ne păte pune în posițiă să vedemă cu ochii 
proprii, că sudărea poporului olteană în valăre de deci 
de mii anuali va rămânea totă avere națională. Pentrucă, 

<să nu uitămă, că atunci, când va dispune poporulă ro
mână de cultura corăspuntjătăre spiriLului timpului, și va 
concentra în mâna sa — în raportă cu numărulă său — 
și industria și comerciulă, cu mândriă va putea privi în 
viitoră. Er după acestea dică numai .videant consules" 
pănă când nu va fi prea târdiu. n.

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

PESTA, 21 Decemvre. — Comisiunea fi
nanciară a camerei deputațilorfl a stabilită ra- 
portulă asupra bugetului pe 1887. Ministrulă 
președinte și ministrulă de finanțe au dată lă-

tulă tractată a fostă ascultată de cei de față cu mare 
atențiune.*

Cum se vede, «amicii literaturei* sasî nu prea suntă 
în curentă cu progresulă sciinței istorice, cu cele petre
cute la/congresă, cu cele ce se scriu despre continuitai 
tea Româniloră in Dacia traiană nu numai de istorici- 
români, ci și de istoricii străini, afară de cei unguri și 
sasî. Nu vreau să trecă peste programulă istorică ală 
lui Rosler. Sulzer și alții, continuată acji de d. Hunfab’y, 
suntă «amici ai literaturei* întru câtă acestă literatură, 
anume istorică, le vine loră la socotălă și e contra Ro
mâniloră. Și nu credemă, că rătăcimă, dăcă susținemă, 
că acești „amici ai literaturei" nici habară n’au de cele 
ce scriu despre Români alții, afară de d. Hunfalvy.

Der să le lăsămă mângăerea a face istoriă baremi 
între păreții localitățilcră casinei, căci nimenea, cu atâtă 
mai puțină „amicii literaturei* hunfalvyane voră fi în 
stare a reînvia teoriile contrare continuității Româniloră 
în Dacia traiană. Pentru aceste teorii n’a rămasă decâtă 
compunerea unei orațiuni funebre. Și cine scie, dăcă 
nu o voră compune chiar d. Hunfalvy cu „amicii litera
turei !*

muriri asupra situațiunei financiare, au anunțată 
o administrațiune mai corăspun^ătdre scopului, 
gruparea căiloru ferate ale statului, revisuirea 
legii căiloru ferate vicinale, reducerea investițiu- 
niloru în măsură câtu se p6te de mică, luarea 
de măsuri pentru împedecarea contrabandei de 
tutună în țără.

DIVERSE.
NecroIogO. — Ioană Vladă proprietară în Roșia 

montană, după lungă suferință a încetată din viăță în 
13 Decemvre n. 1886 în etate de 75 ani, lăsândă în 
profundă doliu frate, surori, fii și nepoți. Regretatulă 
a fostă bine meritată pentru opidulă Roșia. Câtă timpă 
a funcționată în acestă opidă ca jude și mai târdiu [ca 
notară, pentru consciențiositatea cu care a purtată aces
tea oficii ’și-a sciută atrage iubirea și stima coopidani- 
loră săi.

Fiă i țărîna ușoră și memoria neuitată!
Floricele d’ale catedrei. — Profesorulă propune 

din istoriă. Intre altele esclamă: , In acele timpuri fur- 
tunăse, săi tea Germaniei aternâ de ună firă subțire, și 
acestă firă subțire era Carolă celă grosă.

Inima în partea dreptă. — In spitalulă centrală 
din Viena, despărțirea pentru morburi interne, s’a ob
servată la 6 Decemvre ună casă estraordinară și fărte 
interesantă. In acea di s’a presentată ună comerciante 
din România în verstă de 35 ani, spre a consulta pe 
medicii spitalului pentru o suferință cronică de peptă, 
de care pătimia de multă. Făcendu-se esaminare bol
navului s’a constatată împrejurarea curiăsă, că tata orga
nele interne ale corpului său se aflau într’o posițiune 
întarsă, astfelă că inima lui se găsia în partea drăptă, 
ficatulă în partea stângă, splina și stomaculă ârășl la 
dreptă și așa tăte celelalte organe într’o posițiune in
versă. Pacientulă n’avea nici o ideă ce obiectă inte
resantă pentru ună muzău înfățișâză persăna sa.

înecați, — Din New-York se telegrafiază: Pensio- 
natulă celă mare din Vicksburg, în care suntă copii din 
familiile ce'e mai avute, s’a închisă din causa pojarului. 
Fiindă Grăeiunulă sprdpe, 40 copii erau să fie transpor
tați la New-Orleans, ca de acolo să plece acasă. Spre 
acestă scopă direcția pensionatului închiriase ună vaporă. 
Pe drumă isbucni ună focă pe vaporă. Urmă o spaimă 
și o zăpăcelă îngrozitare. Nu era nici o scăpare. Totă 
vasulă era în flăcări. Au perită cei 40 de copii cu dlece 
femei ce-i însoțeau.

Siberia. — Cu ocasiunea serbărei centenarului ală 
treilea ală stabilirei Rușiloră în Siberia (Noemvre 1586), 
,Gazeta rusă* dă o statistică despre numărulă perso- 
neloră exilate și închise în acăstă țără dela 1754 pănă 
la 1884. Numărulă totală ală deținuțiloră se urcă la 
900,000 din cari 146,000 dela 1864 pănă la 1873. 
Mulți din ei au evadată. In 1877 s’a constatată oficială 
în guvernamentulă Tomsk că din 29,000 deținuți aprope 
10,000 fugiseră.

Au sburatu porumbițele. — Intr’ună pensionată 
de fete din Francfurtă, directarea a făcută descoperirea, 
că trei eleve steteau în corespondență secretă cu nisce 
tineri. După cum istorisesce Jnt.-Bl.* fură convocate 
tote fetele și se ținu o ședință, în câre directora con
damnă purtarea celoră trei fete și propuse să se alăgă 
dintre celelalte eleve ună comitetă, care să’și dea ver- 
dictulă asupra fapteloră celoră 3 păcătase. Comitetulă 
se alese constândă din cinci eleve mai în verstă, o pro- 
fesără și superiăra. Vineri a fostă săptămâna, săra, co
mitetulă tocmai ținea ședința, când etă că o internă 
întră abia resuflândă în odaiă și strigă să vină repede 
ajutoră, fiindcă cele trei acusate s’au închisă într’o odaiă 
din parteră, declarândă că se sinucidă. Tăte [alergară 
in parteră, asediară edâia, care era încuiată, și cu t.6te 
rugările celoră de afară, porumbițele dinăuntru nu vo- 
iră să deschidă. Ca să facă să sară ușa, nu erau pu
teri ; se trimise deci în vecini după bărbați. In curendă 
apărură câțiva flăcăi vânjoșl, cari făcură cuforțasă sară ușa. 
Intrârdă înăuntru, fură opriți la ușe, căci una din cele 
trei fete ținea în mână ună revolveră, cu care amenința 
că împușcă pe oricine, care ară cuteza să înainteze mai 
departe. Unulă dintre flăcăi însă nu se înspăimântă de 
acăstă amenințare, sări la fată și’i smulse din mână 
arma, care era încărcată. Din cercetările făcute rasultă, 
că alte arme nu mai aveu fetele; de aceea fură lăsate 
deocamdată nesupărate. Când mai târziu fură visitate 
dispăruseră tăte trei. Fugiseră pe ferestra odăii situate
în parteră. Iucătrău au sburată porumbițele, nu se
scie, destulă că n’au vrută să le apuce anulă nou în
pensionată, ci. . . . întrebați pe cei trei tineri, dâcă’i cu-
născețî.
©<£*■ Numere singuratice din „ Gazeta Transilva- 

niei“ ă 5 or. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editară: Iacobtt Mureșiauu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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(Juriulu la burau de Viena
din 21 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 5°/0 . . . 103 75
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 93 40
Imprumutulfi căilorfi ferate 

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

lorfi ferate de ostfi ung, 
(1-ma emisiune) . . . 99.25

Amortisarea datoriei căi
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi
lorfi ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 119 60

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

I

& 
O 
ti

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

vină ung........................ —.—
Imprumutulfi cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 123,10 
Renta de hărtiă austriacă 82.35 
Renta de arg. austr. . . 82 70
Renta de aură austr. . . 111 80 
Losurile din 1860 . . . 137.55
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 875 —
Act. băncel de credită ung. 302.50 
Act. băncel de creditii austr.292.30 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.96
Mărci 100 împ. germ. . . 61.87 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.25

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 8 Decemvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 91— 92—
Renta rom. amort. (5%) 917, 92—

> convert. (6°/0) 86Va 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) - 10P/2 105—

> „ ,, (5°/o) • 87 Vs 88—
> » urban (7°/0) . 102— 102^2
> • > (6°/0) « 93— 94—
> > (5°/o) • 841/, 85—

Banca națională a României 500 Lei 1025 1035
Ac. de asig. Dacia-Rom. 264 288

« » » Națională 200 215
Aură contra bilete de bancă - • • 17-1/* 17.8/4
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.30

Forte iniportantu!
Mi-a sosită de totu prâspătu:

Halva adevărată de Adrianopolii!
Radiată cu fisticu, Vanilia, Chocoladă, Lă- 

mâe, Fragi etc. din renumita fabrică „Bellavista/4 pre
miată cu medalia de aură a D-lui P. Dimitrescu în Ga
lați, dela care numai eu singură am depositulă pentru 
Transilvania și Banată-

Portocale de o dulcâță estraordinară, precum nu 
mai aflată aci.

Mandarine de calitate superiâră.
Smochine În cutii de primissima calitate.
Stafide, Sultanine și Elemd de călit, cea mai superiâră.
Tdte aceste articole se află de vendare și „en detail“ 

prețuri fdrte moderate în filiala mea localulă

D-loru MTJTZIG & SIAMEZ
Strada Teatrului.

Comande pentru provincia efectuezi promptă dela J/2 Kilo în 
susă cu rambursă.

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

Nîcolae N. Bidu.

tâtă

s’?u

cu

ti 

O 
CQ
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o 
o 
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Forte importanții!

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.43 Vând . 8.45
Argint românesc . . . . > 8.40 * 8.42
Napoleon-d’orI................. » 9.93 9.95

Lire turcescl..................... . > 11.30 » 11.33

Imperiali......................... . . t » 10.30 » 10.33

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

Scrisurile fonc. »Albina» • « * 100.50 > 101.50

Ruble RusescI................. > 116.— > 117.—

Discontulă . . . » 7—■10°/, pe ană.

XX 
XX 
XX 
XX 
I 

XX 
XX i 

XX 
XX 
XX 
XX
8
XX 
XX 
XX

Anuntu
Subsemnatul^ după o praesă de sodală în meseria croi

toriei fine de vestminte bărbătesc! în timpii de <5 ani de dile; 
după ună studiu de crodlă în scdla specială :

FACH-SCHUL&, din Viena, 
primindu concesiunea a lucra meseria de croitoriă fină, 
sine-mi am deschisă:

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

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

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

Brașovă, 2 (14) Decemvre 1886.
Teodorii Ploscă,

croitorii, în Tergulu-grâului, Nr. 558.

de

XX
XX
I

XX
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Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia PredealA-Budapesta și pe linia Teiiașii-Aradii-flwdapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung

Predealu-Budapesta ISudapesta—5*redeald

Trenă 
omnlbua

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Bucuresci

Predealu

Timișii

susfi

6.03
6.21

(
(

(

Brașovă 

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod ii 
Hașfaleu

Sigliișdra 
JElisabetopole
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulfi de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

4.10
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12,48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 09
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

Trenă 
oninibuB

7.30
1.14

1.45

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Laddny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clufjiu
Apahida
Ghiriș
Cucerdea

(

(
(

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena

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 sunttt

Tipografia ALE XI Brașovă.

Ui6ra 
Vințulfi de 
Aiudii 
Teiușă 
Crăciunelâ
Blașâ 
Micăsasa 
Cop șa mic 
Mediaști 
Elisabetopole 
Siglșdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișii

susfi

(
(

Predealu

Bucuresci
(

cele dintre liniile grose.

Trenu 
do pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbuE

Trenu 
de 

persono

Trenu 
omnibus

11.10 — —
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 - .
— — 941 2.17 —
— 7.33 10 19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —
_ -— 12.18 3.47 —
— — 12.51 4.07 —
— 8.58 1.57 4.33 —
_ 9.28 3.11 5.15 —
_ — 3.40 5.34 —
— — 4.15 5.55 —
— — 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 _ — — 10.09
1.20 __ — — 10.19
1 41 __ — — 10.48
2.C0 __ — — 11.14
2 33 __ — •— 12.12
2.48 _ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 _ — — 1.32
4.10 — — 2.18
4.3 _ — 3.03
5.12 — — — 3.49
5.37 — — 4.28
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

1

Tei sașia- i radft-BuilațbeNta Budapesta- Ikradft-Teiiișft.

Trenă Tr« lă Trenu de Trenă do Trenă Trenă
omnibuH oinu*bus persâne perodne de per.iâne omnibut

Tei iașii 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 in —

Alba-Iulia 11.39 — - 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.2:1 11.20 1.2.41 —.
Șibotă 12.52 — 4.50 KZOiHOK 4 10 5.45 — •
Orăștia 1.01 — 5.18 A rsdft 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
Branicica 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 Conopă 6(9 7.37
Zam 4.25 — «.11 Bârzova 6 28 7.55 —

Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —

Bfirzova 5.66 — 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 Branicica 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42 ■ -
Glogovață 7.59 — 11 25 Siraeria (Piski) 10.35 11 07 —
Aradfi 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 12.29 —
Budapesta — — 1 8.20 | Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena 1 - 6.05 Teiușd . 1.29 1.41 —

Aradik-Tinfflfișdra Simaeria (Piski) Petroșemi

Trenă TVenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
omnlbua persâne mixt persâne omnlbua mixt

Aradft 5.48 6.05 ȘiSiaier!» 11.25 2.42
Aradulă nou o. 19 — 6 33 Streiu 11.58 — 3.25
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 -4- 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3 05 — 641
TimEșdra 9.02 — ■ 9.08 PetroșenI 3.37 — 7.12

Timîșdra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne persâne omnlbua de pers. omnibus mixt

Timisdra 6.25 ' 5.00 Petroșemi 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
Aradulă nou 9.11 — 8 01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradti 9.27 — 8.17 | SfiKserJs 1.53 — 10.31


