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BrașovH, 11 Decemvre 1886.
Articulii noștri despre „misiunea patriotică 

a bisericeloră române“ au displăcută fdrte multă 
Kulturegyletiștilor ă.

Amă fostă atâta de nebăgătorl de sâmă a 
nu ne gândi, când amă scrisă acei articulî, la 
susceptibilitățile ^acestoră campioni ai „cul
turei.1'

In simplitatea și în sinceritatea ndstră amă 
uitată unu momentă, că în acdstă țâră nu-i e 
iertată Românului să facă ceea ce face Ungu
rule, nici în viăța politică, nici pe teremulă in
strucțiune! publice, nici în comitată, nici în co
mună, nici în biserică, nici în scdlă.

Bisericele maghiare au dreptulă de a lupta 
pentru susținerea rassei maghiare, loră le este 
permisă a se alia spre scopulă acesta cu kultur- 
egyletulu, der este o curată gugumăniă a crede 
că și bisericele române ar avă dreptulă de a se 
uni pentru apărarea și susținerea elementului ro- 
mânescă. Bisericeloră române numai atunci le 
este permisă a’și da mâna pentru o comună ac
țiune, când se va tracta de salvarea confesiunei 
credincioșiloră loră.

Astfelă raționâză leaderulă kulturegyletistă 
„Ellenzăk“ din Clușiu în numărulă său de Marți. 
In puținele rânduri, ce le reproducemă mai josă, 
acâstă fdiă își dă pe față t6tă mânia și durerea, 
ce i-a causat’o articulii noștri memorați.

Ii stă în voia fdiei maghiare de a se su
păra, că diarulu nostru revindică și pentru bi
sericele române o misiune patriotică asemenea 
aceleia, care a reclamat’o episcopulă reformată 
Szasz Domokos pentru bisericele maghiare, dâr 
nu esistă nici în lecsiconulă kulturegyletistă cu
vinte, cari să p6tă escusa păcătoșia răutăcidsă 
de a ne insinua nouă neadevăruri, schimonosindă 
sensulă articuliloră, ce i-amă scrisă:

Se înțelege, că nu le vine la socotălă șo- 
viniștiloră unguri, când se vădă bătuți chiar 
cu armele loră. Le-ară fi convenită mai bine 
să tăcemă și să-i lăsămă să uneltâscă mai de
parte în contra limbei și a naționalității ndstre, 
fără să le punemă vre-o stavilă în cale.

Logica, pe care se întemeiază articulii noș
tri din cestiune este atâtă de tare și sănătdsă, 
încâtă „Ellenzek,“ spre a pută reproba cele 
scrise de noi, a trebuită să recurgă la minciună, 
întortochiândă sensulă articuliloră noștri si în- 
sinuându-ne, că amă fi voită să ațîțămă în con
tra bisericeloră maghiare.

Nici prin minte nu ne-a trecută așa ceva. 
De vr’ună „răsboiu religionară" nici vorbă n’a 
fostă. Amă pledată simplu pentru o comună 
conlucrare a bisericiloră române în apărarea și 
susținerea scdleloră ndstre confesionale.

Pentru Kulturegyletiști pdte fi o „gugu- 
măniă“ ca Românulă să-și apere cultura sa na
țională și nici că se potrivesce cu monopolulă, 
ce-lă reclamă ei în favdrea culturei loră ungu- 
rescă. Pentru noi însă este apărarea scdleloru 
ndstre o cestiune de esistență.

N’amă cerută dela Archiereii noștrii să 
lupte in contra bisericiloră maghiare, ci amă 
pretinsă numai să-și dea mâna cu toții spre a 
pută lupta cu mai mare putere pentru susține
rea și înmulțirea scdleloră ndstre române.

Este vorba dăr de-o conlucrare a căpete- 
nieloră ndstre bisericesc! nu pe teremulă religiosă, 
ci pe acela ală învățământului românescă și 
este vorba de-o acțiune pe basa legalității.

Stupiditatea și absurditateo este dâr pe par
tea acelora, cari voră să ne denege dreptulă și 
capacitatea de-a ne apăra propria esistență.

La rândulă loră, bisericile ndstre voră avă 
să chibzuiâscă ele însele, dâcă este de lipsă să 
se folosâscă de generdsa permisiune, ce le-o dă 
fdia Clușiană în schimbulă părăsirei naționali
tății, și să se îuțelâgă și în cestiuni religionare, 

cum este de pildă cestiunea propagandei calvi- 
nesci între Românii din comitatulă Uniăddrei.

Deocamdată însă noi ne luămă voia,—chiar 
cu risiculă de a fi de o miiă de ori anatemisați 
de sfatulă kulturegyletistă jidano-maghiară, — a 
ne declara deplină mulțumiți cu o acțiune co
mună energică a bisericeloră ndstre române pe 
tărâmulă școlară și lăsămă maturei judecăți a 
Archiereiloră noștri să decidă, ce pdte fi pentru 
dânșii și pentru credincioșii loră mai priinciosă 
și mai salutară: a urma sfatului nostru, și a a- 
păra limba și cultura română, fundamentulă e- 
sistenței bisericeloră române, ori a urma sfatului 
fdiei kulturegyletiste, ca să nu intre în luptă, ci 
să se mulțumâscă cu s. liturghia, lăsândă scdla 
și cultura română în grija kulturegyletului !

Confederațiunea celor!! trei state dunărene 
de josfi.

0 scrisore din Bucuresci cătră „Pol. Korr." vor- 
besce despre multă discutatul^ proiecta ală unei confe- 
derațiuni a stateloră dunărene de josă. Cumcă Româ
nia n’ar fi în contra unei alianțe, care s’ar potrivi în 
cadrulă politicei sale interne, resultă din multe împreju
rări, și anume din zelulă, cu care guvernamentalul „Te- 
legrafulă" își dă silința pentru realisarea acestei idei. 
Din contră, cele ce se spună din îsvoră englesă asupra 
stării lucruriloră suntă esagerate, fiindă că prea apucă 
înainte depărtându-se de fapte. In fața stăriloră din 
Bulgaria, care au forte mare trebuință de clarificare și 
întărire, nu p6te fi nici decum vorba despre o alianță, 
în care ar veni acesta stată în considerare. E sigură 
însă, că o astfelă de alianță ar avea în Bucuresci sorți 
de reușită, în casă când desvoltarea mai departe a ces- 
tiunei bulgare nu ar urma într’ună modă, care ar con
trazice dreptului națională d’a hotărî de sine.

Candidaturile la tronulii bulgarii.
Oficiosa *Novbje Vremja" declară, că Rusia nu 

vrea se scie de nici o altă candidatură decâtă a prințu
lui de Mingrelia. Rusia nu va consimți la nici o altă 
resolvare a cestiunei bulgare, afară de cea propusă 
de ea.

»Rusia, Z*Ge foia rusescă, basată pe dreptulă său 
ne’ndoiosă ce isvoresce din tractatulă dela Berlină și 
avăndă pe partea sa pe Porta, pdte aștepta în liniște e- 
venimentele. In starea actuală a lucruriloră, acestă ati
tudine așteptătOre are nendoiosulă avantagiu, că mai 
curendă ori mai lârdiu pote sili nu numai pe cabinetulă 
din Viena, ci și pe celă din Berlin să dea pe față căr
țile și să dovedescă întrăgă slăbiciunea combinațiunei 
politice, care e cunoscută sub numele „alianța celoră 
trei împărățl. — Pentru Rusia e mai mai multă ca ori 
când de importanță să’șl recâștige deplina sa libertate 
de acțiune în Orientă și posibilitatea unei acțiuni poli
tice pe față în contra întărirei Austro-Ungariei în penin
sula balcanică.

ELLENZEKIANE.
In numărulu său de Marți, „Ellenzăk“ își 

esprimă părerea de rău asupra articuliloră noștri 
privitori la misiunea patriotică a bisericeloră ro
mâne prin următdrele espectorări:

„Gazeta Trans.< se ocupă cu propunerea episco
pului Szasz Domokos. Ea tracteză lucrulă astfelă, ca și 
cum biserica reformată, prin aceea, că își socotesce 
causa maghiarismului de causa sa propriă, lucrăză în 
contra celorlalte biserici (românesci). Bisericele româ
nesc!, dice Gazeta, suntă datdre a întări și conserva pe 
Români pentru propria loră rassă. Ea și provocă căpe
teniile bisericeloră, ca să se unescă din punctulă de ve
dere comună și să lucreze. In deosebi recomandă, ca bi
sericele să lase la o parte tote ne’nțelegerile, să țină la 
olaltă, pentru că e mare pericululă".

„Noi nu vedemă nicăirl aceiă periculă mare. Cine 
a atacată interesele românesci? Szasz Domokos n’a vor
bită despre acesta. E vorba numai de susținerea rassei 

unguresc!. La acesta însă bisericele ungurescl au drept. 
Când protoereii români voră vedă, că bisericele ma
ghiare se nisuescă a converti pe cei ce suntă de con
fesiune românăscă, atunci să se unescă; der pănă atunci 
este stupiditate a face răsboiu religionară și a lua lu
crurile așa cum le-au luată. Archiereii români de sigură 
nu voră intra în joculă acesta, nu voră întră în lupta, 
pe care Ie-o recomandă Ziarulă din Brașovă. Ei suntă 
nisce dmeni multă mai cu minte decâtă să se încumete 
a comite o asemenea absurditate.

SOIRILE PILEI.
„Nemzel“ s’a supărată rău din causa petițiunei 

înaintate la Maiestatea Sa în numele Romăniloru gră- 
nițen Naseudem. „Cine nu scie — Zice numita fdiă — 
ce bogățiă frumosă le-a dată celoră din părțile Năsău- 
dului marea mărinimositate a Maghiariloră în anulă 1872? 
E vorba de o avere de mai multe milidne, a căreia ad
ministrare este încredințată unei comisiuni a grănițeri- 
loră .... Gavriilă Mânu face și acum ca în timpulă 
absolutismului, ca și cum nici n’ar avea țăra ună gu
vernă constituțională, său o corporațiune legislatdre . . . 
Guvernulă ungurescă — sfîrșesce „Nem.“ —nu de aceea 
le-a dată acea avere, ca în administrarea aceleia să nu 
aibă înriurință-1.;— „Ellenzek“ Zice, că guvernulă Lonyai, 
voindă să câștige în partea sa pe Românii din părțile 
Năsăudului, cu ocasia alegeriloră din 1872, a vândută 
pentru câteva sute de mii pădurile statului dela Năsăudă, 
în valdre de milidne, fostului fondă școlastică românescă 
din părțile Năsăudului. Agitatorii români —dice „Ellenzek" 
— suntă peste măsură amărîțl, din causa inspecțiunei 
guvernului peste aceste fonduri, findcă prin acăsta nu 
potă esploata veniturile fondului pentru scopuri politice, 
—■ Cine nu vede din aceste rânduri, că și „patrioții“ 
s’au îngrozită de suferințele Năsăudeniloră! „Patrioții“ 
caută să spele păcatele guvernului și ale lui Banffy-pașa. 
dăr cu născociri nu isbutescă.

D-lă Ștefană Petelei, fiitorulă redactoră ală Z>arului 
„Kolozsvâr“, ce va apără în Clușiu dela 25 Decemvre 
în locuia lui „Magyar Polgâr“ și „Kolozsvâri Kozldny" 
publică programulă Ziarului său, dicăndă între altele 
că va nisui fără reservă a duce la unire națio- 
nulitățile, va fi cu bunăvoință sinceră față cu desvoltarea 
loră, le va respecta drepturile, der va veghia trăză asu
pra aspirațiunilora loră și va sta în cale tuturoră pa- 
șiloră, cari tinda contra ideei de stată maghiară, ț)ia- 
rulă ,,Kolozsvâr“ va fi ună servitoră ală ideei liberalis
mului, ală culturei ungurescl și față cu naționalitățile va 
fi ună servitoră ală aceloră scopuri ,,marl“ pe cari le 
urmăresce ,,Kulturegylet“-ulă. Va urmări cu mare aten
țiune cele ce se scriu în Ziarele naționalitățiloră, ăr în 
România va ave ună corespondentă stabilită, avendă de 
a primi de acolo și telegrame pentru cașuri mai impor
tante. — Cu alte cuvinte, noua fdiă va lupta pentru 
maghiarisare, va lovi în drepturile naționalitățiloră, va 
avea atâtă aci câtă și în România ună serviciu de spio- 
nagiu și denunțare. Adecă, ce se făcea în două foi, se 
va face înt’una în măsură mai mare. Nu putemă decâtă 
să Ie repețimu, că au greșită și de astă dată adresa.

—x—
In Preșmeru s’au bolnăvită peste 270 de copii de 

tuse măgărăscă.
—x—

Pentru esecutarea în parte a legei gliteloru, minis- 
trulă honvedimei a adresată jurisdicțiuniloră o ordina- 
țiune-cerculară, din care comunicămă următdrele: 1) 
In anulă 1887 formeză classa înteia de etate a întâiei 
chiămărl a gldteloră toți tinerii născuțl în anulă 1868, 
așadără în timpulă dela 1 Ianuariu pănă la 31 Decem
vre inclusivă 1868. Conscripțiunea acestoră tineri de 
19 ani are să se facă imediată. Preoții să facă deci ună 
estrasă esactă din matricule și să le îmâneze pănă la 
15 Ianuarie 1887 primăriei comunale respective. 2) Pri
măriile comunale să pregătâscă conscripțiunea în două 
esemplare și să o publice în comune. Ună esemplară 
să-lă predea pănă la 28 Februarie 1887 comandei ba
talionului de honveZI respectivă, ca comandă a cercului
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glâleloră. In conscripțiune să se observe: a) că au să 
se trâcă în listă numai indivizii aparținători acelei co
mune; b) că glotașii nu suntă obligat! a se anunța; c) 
că la conscriere nu se consideră petițiunile de liberare. 
3) In viitoră estrasele din matricule se voră preda pri- 
măriiloră comunale pănă la 31 Octomvre a flăcărui ană, 
6r primăriile voră preda conscripțiunea pănă la 31 De- 
cemvre a flăcărui ană comandeloră bataliâneloră de 
honvedl. 4) Pentru tinerii însemnați deja ca glotașl nu 
se mai facă estrase din matricule, dâcă aceia întră în 
anulă următoră în etatea care’i obligă a se presenta la 
asentare. Dâr purtătorii matriculeloră suntă obligați, ca 
estrasele din matricule făcute asupra tineriloră de 19 
ani, care li se înapoiază în acestă scopă de cătră pri
măriile comunale, să le esamineze și să însemneze cașu
rile de mârte ivite. Astfelă întregite estrasele din ma
tricule se retrimită pănă la 31 Octomvre primăriiloră co
munale deodată cu estrasele din matricule asupra tine
riloră obligați lă glole, cari au să se conscriă pentru a- 
nulă viitoră.

—x—
In Alba regală s’a pertractată ună proces în contra 

forestierului Teodor Strolischneider, care a omorîtă pe 
gendarmulă Eduard Hiitter. Forestierulă s’a apărată la 
începută dicândă, că a împușcată, luândă pe gendarmă 
dreptă vulpe. Mai târdiu a disă că l’a împușcată, fiindă 
că gendarmulă era bănuită că vânăză în pădurea stă- 
pânu-său și n’a ascultată de provocarea ce i-a făcut’o. 
Tribunalulă l’a condamnată la închisâre pe 1 ană. Atâta 
apărătorulă câtă și procurorulă au apelată.

—x—
Clubulu guvernamentală ungurescu din Elisabeto- 

pole s’a desființată, din causă că membrii clubului n’au 
mai vrută să plăteseă taxele. — Așa o voră păți tote 
cluburile și reuniunile unguresc!, numai naționalitățile să 
se ferăscă a’.ș! da cote cu ele.

—x—
Consistoriulă archidiecesană din Sibiiu publică ur- 

mătorulă .avisă cătră învățătorii din archidiecesă: „învă
țătorii instituițl în modă defenitivă cari aparțină ar
matei comune ces. reg. seu celei teritoriale (de hon
vedl) și dorescă a fi eliberați pentru durata anului vii
toră 1887 dela servicie militare la casă de mobilisare, 
au a presenta concernentului oficiu protopresbiterală în 
celă mai scurtă timpă fiecare următoreie date: Numele 
și cognumele său, comuna, comitatulă și pretura, unde 
aparține ca cive ală patriei; referințele serviciului mili
tară, anume: decă aparține la armata comună seu la 
cea teritorială: dăcă este concediată seu reservistă; Nu- 
mărulă și numirea regimentului, și numirea districtului 
de întregire, la care aparține; rangulă său militară; a- 
nulă, luna și (Jiua înrolării; apoi: comuna, comitatulă 
și pretura, unde domiciliâză acum ca învățătoră defini
tivă ; în fine datulă și numărulă decretului consistorială 
prin care este întărită în postulă său de acum ca învă
țătoră definitivă.

—x—
In Văsăudii și în Lissa au suferită patru economi 

o pagubă de 1040 fi. în urma focului, care a fostă pusă 
de mâni rele. S’au arestată mai mulți bănuiți, predân- 
du-se unii judecătoriei cercuale din Făgărașă.

Pira Demian din Șura mică, pe când păzea bivo
lițele de câmpă, fu atacată și maltratată în celă mai 
brutal modă de Iohann Gunesch, Ștefan Bock și Thomas

Ilutter totă din Șura mică. Demian se află în spitală, er 
cei trei bătăuș!,; cari n’au negată fapta, se află în mă
riile judecătoriei de cercă în Sibiiu.

—x —
Alexie Varădy din Beregseu dormindă în camera 

sa cu ușa nencuiată și fiindă lună, ună hoță întră înă
untru, luă portofelulă, briceagulă, ceasulă de aură și 
plecă p’aci încolo. Când a luată ceasulă, ce aterna la 
părete, cuiulă căcjlh pe obrazulă lui Varady, der hoțulă 
se făcu iute nevădută.

—x—
Ministrulii de interne ungurescu a interdisă in

trarea în Ungaria fâiei italiane din Milană „Pro patria, 
Giornale della Societa gimnastica di Milano“, și foiei en
gleze «Autonomie14.

—x—
Friedrich Thail din Sighișâra a fostă victima unui 

furtă în trenă. Ajungendă în Pesta a încunosciințată po
liția care, după amăruntele ce i s’au dată, cerceteză. 
Furtulă s’a comisă între Teresiopolă și Kun-St. Miclăușă, 
de ună bărbată elegantă îmbrăcată, în verstă ca de 
40 ani.

Din incidentulă comasațiunei ce se face în Agnita, 
s’a atârnată nâptea de ușa măcelăriei de acolo o scri- 
sâre amenințătâre în contra medicului de cercă Dr. 
Breckner.

—x—
Aprâpe de Paks, la câțiva chilometri de Dorog, a 

fostă găsită omorîtă ună poștară. Pachetele erau răs
colite. Hoții voiau să pună mâna pe o sumă mare de 
ban! dela oficiulă de răscumpărare a tulunuriloră, der 
banii se îmânaseră cu o di mai nainte.

—x—
In nâptea de 18 spre 19 Decemvre n. s’au spartă 

în Clușiu trei prăvălii, din care s’a furată marfă.

,Epoca« spune, că în curendă va pleca în Un
garia o comisiune de oficeri români, ca să cumpere cai 
pentru armata română.

Oradea-mare, 20 Decemvre 1886.
Cu ocasiunea alegeriloră municipal! întâmplate în 

Oradea-mare în luna trecută, partida liberală (tisaisztă) 
a învinsă în tâte locurile și a respinsă pe oposițiune de 
pe tâte liniile. In partea orașului numită Ujvâros pănă 
acum oposițiunea se socotea a avâ o posițiune neînvinsă, 
însă și aci fuseră înfrânț! îneâlă de presenta în orașulă 
Oradea-mare nu esistă partidă oposițiunală, carea ar me
rita ceva considerațiune. La acestă resultată multă a 
contribuită jidovimea, carea în suburbia Katonavâros a 
alesă 8 Jidovi și numai doi creștini; la patrioții paten
tați se pâte, dâr de ar face Românii, îndată ar învia Da- 
coromânia.

D-lă ministru-președinte Tisza pâte fi mulțumită și 
mândru de orașulă său natală și de capitala comitatului; 
și se crede că voră urma remuneratiunile recerute pen
tru respectivii factori, între car! loculă întâiu se pâte da 
d-lui Baronă Rosner profesoră de academiă, carele în 
diua alegerei n’avea linisce ca jidovulă rătăcitoră.

Precum se vede, âmenii, car! tragă lefuri din vis- 
teria sfatului, pretutindeni se pună în frunte, unde e vorba 
de politica militantă și națiunală; alegert ca în comita
tulă Hont, și reuniuni de cultură — kulturegyleturi —

nu potă fi întreprinse fără de matadori, cari tragă lefuri 
din bugetulă statului, adecă totă funcționari; și dâ”ă gu- 
vernulă n’ar fi în complicitate cu acești subalterni ai săi: 
ar cuteza ei âre să iesă din sfera loră și să bată toba 
mare în fața lumei?

Dâr să revenimă la situațiunea politică a comita
tului, a căruia inteligință este concentrată mai totdâuna 
in capitala sa, prin urmare pentru Bihoră în JOradea. 
Aici cam de doi ani âmenii partidei oposițiunale erau 
sfășiațl între sine din causa vanitățiloră personali; perise 
disciplina d’intre ei și semnele vieței, le mai arătau nu
mai și numai prin c^iarulO loră numită »Szabadsâg“ ală 
cărui proprietară și editoră erau jidovi.

Omenii partidei liberale au sciută manevra bine, și 
mai de una jumătate de ană negocieză cu respectivii, cum 
să cumpere fâia ,Szabadsâg“ pentru partida loră? In 
luna curentă li-a și succesă și dela anulă nou diarulă 
„Szabadsâg“ va fi organulă partidei liberale, și prin a- 
câsta oposițiunea își perde și organulă său.

Organulă „Nagyvârad* încâtă dela anulă nou de 
a mai fi organulă partidei liberale și, cum s’a declarată, 
rămâne liberală der independentă, noi i profețimă, că 
ăstă modă nu va subsiste, ci trebue să devină oposi- 
țională și ăstă modă se pâte, că partidele și-au schim
bată numai organele de publicitate, și se voră oțeli mai 
tare una contra alteia.

Redactorulă organului „Szabadsâg“ va fi protono- 
tarulă orașului — ergo âră deregătoră, care ca atare 
va avea de trei ori pe săptămână la vicespanulă comi
tatului, ca la președintele partidei prâncjulă gratisă. — 
Der mai semnificativă este, că se vorbesce, că la acestă 
diară se va angaja și d-lă I. Vulcanii, actualmente tăl- 
maciu la tribunalulă regescă de aici, ca ună colabora- 
toră principală din motivulii, ca prin elii se se mai 
pită obli eestiunea națională (?1)

Acâsta am audit’o din locă competentă, dreptă 
aceea avemă și no. cuvântulă să (Jicemă, că din cesti- 
unl de aceste importante nici-odată nu s’au decisă prin 
colaborarea unuia sâu altuia la ună organă de însem
nătate locală ; noi totuși vomă gratula d-lui Vulcană, decă 
pe terenulă publicisticei maghiare va pute efectul celă 
puțină deslegarea unoră cesliuni locale spre mulțumirea 
comună. _________ Crișianu.

Dela conferința protopopGscâ din Posta,
(deserlațiunea înv. Eliă Popii, ținută la 23 Octomvre).

(Urmare și fine.)

Să vă aducă spre lămurire și mai chiară numai 
ună singură esemplu. Moșulă meu Florea — fiă ertată 
— după cum spună bătrânii a avută o moșiă întrâgă 
sluji țârei de 3 cjile în săptămână. Dâr pe lângă alte vite 
a avută câte 8—12 boi ca cotețiele. Avândă elă fii — 
pre tata și încă doi frați ai săi — âtă că moșia cea 
mare s’a făcută în 3 bucăți. Dâră tata și frații săi ne-au 
avută pe noi fii loră și așa x/i parte moșia tatei trebuia 
să se bucițâscă ârășl în 4 părți, căci 4 suntemă moș
tenitori. întrebă acum, cum am putea noi toți 4 trăi 
din plugărită, când din tâtă moșia abia pâte să trăâscă 
ratele mijlociu, care mai are puțină și pentru cantoriă? 
'loroculă că Provedința cerâscă a dispusă pentru mine 
dăscălia, eră pentru fratele mai mică tipografia, care 
încă e ună mesteșugă. Și care dintre noi cugetați 
)-vâstră că trăescă mai bine? Tipografulă, care nu ar 
schimba starea s’a nici cu ună plugară, aibă acela turme 
de oi și stave de cai.

Insă eu înțelegă măestri buni, nu numai nisce câr
paci, ce îmulțescă numai proletarii și ulicăii, abia, câști- 
gândă câtă le trebue gâtlejului loră. A avâ și fa ne

FOILE TONU.

CUBIERt MTJEKAKTT.
SUMARII: Rotacismulti la Moț! și la Istrieni de d-nii 

Teofilti Frâncu și Gheorghe Candrea. — Revoluțiunea din 1848 în 
munții apuseni; toponimia munțilord apuseni. — Amintiri din lup
tele Moțilord. Eroii munțilord apuseni.

„Testele Măhăcene“, «Codicele Voronețenă», „Es- 
cursiunea lui lână Maiorescu pe la Românii din Istria«, 
studiele d-lui Ha.șdău și diferite articole publicate în Con
vorbirile literare au vădită și lămurită rotacismulă între
buințată de unii din frații noștri Români.

Ună începută de dicționară rotacistică,—complectă 
pentru schimbarea lui n în r la ună anumită grupă de 
Români — îlă coprinde volumulă publicată mai dilele 
trecute de d-nii Teofilă Frâncu și Gheorghe Candrea, în
vățătoră în Câmpeni (Transilvania), și întitulată Rotacis- 
mulit la Moți si Istrieni,» » '

Dicționarulu a fostă făcută de meritosulă învățătoră 
Gheorghe Candrea după rugăciunea colaboratorului său, 
âr partea privitâre la loponimia în munții apuseni ai 
Transilvaniei se datoresce amintiriloră și cunoscinței ami
cului meu Teofilă Frâncu, cunoscută mai multă în dia- 
ristica de aci și în cea de peste munți sub numele de 
Frâncu-Motulu.

Pentru studiele de linguistica română, lucrarea d-lui 
Candrea îșl va avâ totdâuna valârea ei. Fenomenulă 
rotacismului, și din punctulă de vedere ală limbei vechi |

și pentru deplina înțelegere a legiloră, cari domnescă as- 
tăd! în desvoltarea limbei nâstre, îșl are însemnătatea 
sa. Datele ce se oferă gramaticiloră și filologiloră ro
mâni în lucrarea d-lui Candrea suntă din cele folositâre.

Lucrulă însă asupra căruia inima ne îmboldesce a 
stărui mai multă, cu privire la publicațiunea d-Joră Frâncu 
și Candrea, este partea consacrată Toponimiei munțiloră 
apuseni, deorece Ia enumerărea orașeloră, orășeleloră, 
sateloră și cătuneloră din acestă falnică ținută ală Ar
dealului, autorulă, d. Frâncu, a adausă și lângă numirile 
localitățiloră și suvenir!, spuse, fapte privitâre la revolu
țiunea din 1848 a Moțiloră din munții apuseni.

Ca și d-nulă A. I. Odobescu, în conferința ținută 
la Ateneu în luna lui Februariu 1878, asupra Moțiloră 
și revoluțiunei lui Horia (acum deplină și istorică cunos
cută prin frumâsa lucrare a amicului meu Nicolae Den- 
sușianu), Frânculă și colaboratorulă său se plângă fârle 
pe dreptă de aceea, că nici unulă din patrioții scriitori 
ai Transilvaniei n’au scrisă istoria revoluțiunei din 1848, 
și nu au arătată prin urmare tuturoră Româniloră 
eroismulă, grandârea, neîntrecutele scene de vitejiă, 
cari cu tâte, în acelă ană fatidică, făcură să duduiă 
ecoulă munțiloră apuseni și voră străluci totdâuna în 
mintea și în inima Româniloră de aici, de dincolo, de 
pretutindeni.

Rapârte militare, discursuri pronunțate la câteva săr
bători, amintiri înregistrate prin gazetele de dincolo din 
timpă în timpă, o singură lucrare O lacrimă ferbinte, me

moriu făcută de Iosifă Sterca Șuluță de GărpinișI, — etă 
totă ce s’a scrisă asupra eroiloră revoluțiunei transilvane 
din munții apuseni.

Suntemă nedrepți! suntemă vinovațl față, nu nu
mai cu memoria luptătoriloră Românismului, cari se nu
miră lancu, Balintă, Axente, CorcheșI, Andreica, ci și cu 
istoria română, ale cărei pagine ceră să fiă înavuțite cu 
povestirea unoră fapte atâtă de mari prin entusiasmulă, 
prin abnegațiunea, prin nisce virtuți civice și militare cu 
atâtă mai frumâse cu câtă născeau și se ilustrau în și 
prin țărână, numai prin pornire firâscă și în modă in
conștientă.

Și când te gândesc! că tâte aceste minuni de vite
jiă avură dreptă cadru acea țâră, pentru care nemurito- 
rulă Bălcescu a scrisă cea mai frumâsă descripțiune, care 
esistă în limba nâstră: »Pe culmea cea mai înaltă a 
.Carpațiloră, se întinde o țâră mândră și binecuvântată 
„între tâte țările, sămenate de' Domnulă pe pămentă.....
»Ună brîu de munți o ocolesce — precum tjidulă o ce- 
»tate — și dintr’ensulă, ici colea, se desfacă, întintjen- 
„du-se pănă în centrulă ei, ca nisce valuri proptitâre, 
„mai multe șiruri de dâluri nalte și frumâse, mărețe pie- 
• destalurl înverzite, cari vărsă urnele loră de zăpadă 
.peste văi și peste lunci...<

Și când te gândesc! că în acestă cadru, împodobită 
cu tâte frumsețele firei s’au petrecută revoluțiunea lui 
Horia, revoluțiunea lui lancu, periodicele și desperatele 
frenesii ale poporului română, — te miri cum de nu
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face așa clasă de măestri ar însemna a ne feri de ploiă 
și a cădâ în molii,

Invățândă noi carte și măestrii, vomă avea și bani 
și așa vomă fi unii poporă cu vadă, pe care ne voră 
cinsti și lua în băgare de semă popârele cele mai culte 
ale lumei. Să nu se mai audă dâr între noi ură și vorbe 
desprețuitâre pentru măestrii, căci prin Ardâlă suntă și 
societăți pentru îmbărbătarea la măestrii, se dau premie 
la copii harnici și așa ar trebui se faeemă și noi pe 
aici și prin tâte unghiurile locuite de suflarea nâmului 
românescă. De nu ne vomă tredi, frațiloră, vomă ră
mânea pe acăstă cale code altora.

Mai este o bâlă urîtă și lipiciâsă ce se vîresce prin
tre poporulă nostru și carea nu o potO trece cu vede
rea a nu o descoperi înainte de încheiare. Aceea e de- 
moralisarea poporului prin sudalme, necertarea bisericei, 
certe etc. Suntă puțini, ce e drepții, între noi Românii 
astfelă de âmenl, însă eu ași dori să nu fiă nici unuia. 
Apoi ună poporă nemorală se pote asemăna cu acei 
pomi, cari deși stricați de o parte âre care a tulpinei 
ori roși la rădăcine, facă și ei totuși ceva pâme 
pănă când odată vine e vijeliă și din partea cea putre- 
găiâsă ’i dobâră la pământii cu tote că o parte a loră 
a fostă bună și cu sucă în ea. pică încă odată că po- 
porulă nostru nu e în mare măsură nemorală. Totuși 
văcjendă cașuri câtă de rari, datorință sfântă avem a le 
delătura la momentă prin mijlâce de cari dispunemă. 
Și âre unde și prin ce mijlâce? In biserică și în scâlă. 
Biserica este acea mamă dulce, care a păstrată în noi 
ce avemă mai scumpă: religia și naționalitatea. Eră 
scâla este tinda bisericei, ea pregătesce pre omă ca cu- 
vânlulă lui Dumnezeu, autfindu-lă în biserică vestindu se 
de pe amvonă, acela să-lă înțelâgă cum se cuvine și să-lă 
urmeze.

Așa dâră preotulă și docențele suntă apostolii tri
miși pentru fericirea omenimei. Ei trebue să vestâscă cu- 
ventulă lui D-deu, adevărulă și lumina la Iotă nâmulă 
Cine va crede și va urma mântui-se-va, ără cine nu 
osîndi-se-va.

Incâtă pentru moralisarea asupra tinerimei, au o 
fârte mare înrîurire purtarea și moravurile părințiloră, 
față copii cu loră. Sciința nâstră dăscălescă ne învăță, că 
în fiăcare omă, însușirile prime ce le câștigă în casa pă- 
rintăscă să imprimă forte adâncă în eiă și cu anevoie 
se mai potă corege. Apoi ori ce lucru se învăță mai 
bine v^ându-lă, său cum se Qice in praxă. Așa e și cu 
moravurile său năravurile. Sânta Evangheliă încă ne 
spune, că fiulă face ceea ce vede pre tatălă făcendă. 
De aci urmeză că cum suntă părinții așa e crescerea și 
așa voră fi și copii loră. Noi dascălii o scimă și vedemă 
acăsta în tâtă diua în șcâlă. Indeșertă îi spună eu co
pilului că pentru elă rachiulă e otravă, căci elă scie ce 
a cjisîî mamă-sa acasă, când i-a dată să bea desmer- 
dându-lă: „Bea și tu Ionică ună păhărașă, că vei durmi 
mai bine .... ș. a. ș. a. Alți păr.nțl autjindu-și copilulă 
înjurândă, încă îlă laudă că câtă e de lotrogană și deș
teptă. Nu e bine așa, frațiloră, căci dândă copiiloră 
noștri rachiu, le dămă otravă, le slăblmă mintea și’i fa- 
cemă neputincioși. Totă așa de rău facemă când vor- 
bimă ce nu se cuvine înaintea copiiloră, ori, audindu-i 
greșindă, nu îndreptămă de timpuriu smintelele loră. 
Cu ună cuvântă «cine scandalisâză pe vre-unulă dintre 
acești miei, mai bine i-ar fi să-și lege la grumazi o 
piâlră de moră și să se arunce în mare. < Ba și pentru 
cei adulțl, crescuți, încă trebue părinții să pârte grije, 
ne lăsându’i să umble de capulă loră, ferindu’i a se 
deda la beutură, la jocă peste măsură, etc. ci a’i trimite 
la șcâla de Dumineca și sărbători, a’i deda să cerceteze 
regulată s. biserică ș. a. ș. a., cari ună părinte adevă
rată trebue să le scie tâte.

La moralisarea poporului ajută multă și lucrulă 
său munca, căci <JisC este , lenea e începutulă tut roră 
reutățiloră». Și âre mai este ună omă în lume, care să 
pâtă (Jice cumcă Românulă nu lucră? Pulemă afirma 
cu toții cumcă poporulă nostru lucră, muncesce destulă, 
ba pâte prea multă. Și cu tâte acestea elă n’a semțită 
încă âreeare dulcâță după munca sa. Nu! pentru că îna
inte de anulă libertății 1848 iobagiulă a muncită mai 

multă pe sâma altuia — a domnului său — eră de a- 
tunci încâce îlă vedemă totă asemenea hrănindă pre toți 
cu sudârea lui... Apoi — cum am mai dlsti — ai noștri 
— poporulă—se ocupă mai numai cu plugăritulă, deși 
pamântulă nu e atâta câtă s’ar cere după numărulă su- 
fleteloră ce suntemă. Ce se întâmplă dâră? Ne avândă 
unde plugărl, unii se bagă servitori, birișl, la cei mai a- 
vuți și așa viâța acelora nu e decâtă o umilință, o sclă- 
viă. Suntă alții cari au pământă destulă, însă nu’lă lu- 
crâză rațională, cum ar trebui, și așa râdele încă nu le 
răsplătescă ostenelele. Așa d. e. la noi în Șomcuta, 
âmenii dică, că nu e bine să ari pământulă afundă, căci 
se scote celă rău afară și așa ai gătat'o cu economia. 
La multe case vedi grădini mărișore, însă ce folosă dâcă 
acelea suntă pline de cucute și urdicî, eră găzdâia cum
pără câpă dela Sasulă ce o aduce din depărtare de câteva 
poște. Să mai adaugemă acum multele sărbători, cum 
și celea ce și le face poporulă, filele în cari plouă, tim- 
pulă de ârnă în care nu se pâte lucra, și etă că ne ră
mâne puțină timpă pentru lucru. In modulă acesta po- 
porulu nefiindă ocupală, degenerâză, lâncedesce și apu- 
cândă pipa să ia la strînsură la povești, ori dâră chiar 
la cârcimă. Ore acâsta nu e demoralisare ?

Ba da, și trebue să ne îndreptămă privirile asupra 
acestoră rele, să ne apueămă de lucru și la tote noi 
cei chiămațl a lumina poporulă trebue să premergemă 
cu esemple demne de imitată.

Dâcă toți dintre noi ne vomă face datorința, în- 
grijindu-ne de crescerea bună și luminarea poporului, 
dâcă fiecare va fi la lucrulă său de diminâța pănă săra, 
unulă cu plugulă, altulă cu unâlta de meseriă, ală treilea 
cu condeiulă, altuia ârăși cu sfatulă și esemplulă bună., 
atunci să fimă siguri, frațiloră. că cârcima va rămână 
gâlă, sterile și desbinările nu voră avă timpă și locă 
între noi, petrecerile fără de nici ună folosă voră dis- 
părâ pe rândă și așa ne va fi dragă nouă și încă și al
tora de viâța nostră în acâsta vale a plângeriloră și su- 
ferințeloră

Să dămă cu toții mâna la olaltă, prindîndu-ne pe 
cuventulă de omeniă, că așa vomă face de aci înainte!

Incheindu-mi modesta disertațiune, vă mulțămescă 
tuturora pentru atențiunea cu carea m’ați ascultată și 
Zică încă odată cu cuvintele bardului nostru Andreiu 
Mureșianu :

Deștâptă-te Române din somnulă celă de mârte!
Șomcuta-mare, la 24 Octomvre 1886.

Ultime sciri.
Viena, 21 Decernvre. — Se telegrafiază din 

Constantinopolă Z’aru^ui „Tagblatt“ că marele 
Vizir a visitată pe baronulă de Calice, ambasa- 
dorulu Austro-Ungariei, și că în cursulu acestei 
întrevorbirî, ce a durată o oră și jumătate, s’au 
schimbată niște deslușiri îu privința cestiunei 
bulgărești.

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

PESTA, 22 Decemvre. — In camera mag- 
națiloră discutându-se cheltuelile în plus pentru 
edificarea palatului oficiului de comerță, custo
dele cordnei Szlavy respinge proiectulă de lege 
dedrece cheltuelele în plus nu suntă pricinuite 
prin împrejurări de forță, ci prin negligențe, 
prin greșelele ministrului. Unei astfelă de eco
nomii, d’a se face mereu datorii, trebue să i se 
pună capătă. — Ministrul de comerță Sze- 
chenyi atribue cheltuelile în plus mărirei nepre
văzute a locului de zidită. Respinge imputarea, 
că nu se respectă dreptulă bugetară ală dietei 
și asigură că’și dă silință să îndrepteze negli- 

gențele prin fapte. — Grhyczy respinge proiec
tulă. — După Ferdinand Zichy, interveni mi- 
nistrulă președinte pentru proiectulă de lege, 
arătândă că esistă ună modă favorabilă de a- 
mortisare a împrumutului. — Proiectulă fă pri
mită după acăsta în generală cu maioritate pre- 
ponderantă ca basă a desbaterei speciale.

BUCURESCl, 22 Decemvre. — După „A- 
genția Havas“, sciri sosite din Bulgaria semna- 
lăză dre-care agitațiuni în ținutulă Plevnei, că
rora însă nu li se dă o însemnătate mai mare.

SOFIA, 22 Decemvre. — Se adeveresce, 
că secretarulă de stată Bismarck a dată, prin 
mijlocirea deputațiunei bulgare, guvernului sfa
tulă să se împace cu Rusia. Mijloculă pentru 
acăsta este să alăgă pe prințulă de Mingrelia 
ca principe ală Bulgariei.

DIVERSE.
Prăfuiți de cojă de stejară ca medicamentă. — In 

România, pre câta am cunoștință, nu se întrebuințâză 
eoja de stejară de câtă pentru tăbăcită și pentru a se 
face o apă cu care se spală scândurele înainte de a se 
cerni. Frunzele și fructele (ghinda) stejarului totă se 
mai întrebuințâză în unele menajuri pentru efectulă lor 
medicinala. Prafulă de cojă de stejară, însă are pro
prietăți tămăduitâre forle superiâre. Să se încerce și 
se va vedea câtu e de buna prafulă pisata de câjă de 
stejara. Dâcă se presară ulcerele și plăgile cu aseme
nea prafă ele se vindecă. Dâcă sătânulă își va presăra, 
înăuntru, hilerii și ciobotele cu prafa de stejara tălpile 
și picerele nu voră mai fi găurite, rănite și crăpate, fir 
cei ce umblă cu piciârele desculțe’prin noroiă și apă nu 
vora mai căpăta la piciâre ceea-ce unii numesca „brâscă», 
dâcă vora avea grijă, când se încalță Duminecile, să pue 
în încălțămintele loră prafă de cojă de stejară. Apoi, 
sărmanulă, care n’are mijloce pentru a’și cumpăra chi
nină și e din vr’ună județă, ca Rîmniculă-Sărata, unde 
doctorii de județă d’abia cu cârtă și mijlocire pe la co
mitetele permanente ale județeloră capătă puține doftorii 
pentru a le lăsa prin sate în casă de epidemii; acelă 
sărmană, Zieă, căruia nu’i dă mâna a’și cumpăra „ună 
prafa de chină“, va găsi în prafulă câjei de stejară, a- 
deseori, una ajutora pentru elă pentru a’și tămădui fri
gurile ce’lă repună și’l oprescă de a munci. Și ca probă 
că acestă prafă păzesce de friguri voi spune, că în o 
mahala din Amiens e o moră unde se macină câja de 
stejară; lucrătorii d’acolo, cari trăescă în mijloculă aces
tui prafă, n’au nici odată friguri intermitente. Câtă pen
tru dosa ce trebue să se ia din prafă de câjă de stejar, 
depinde ca și chinina, după gradulă bolei, posițiunea lo- 
calităței mai multă sâu mai puțină băltâsă, precum și 
după vârstă și după cum stomaculă e dedată mai multă 
său mai puțină cu doftorii. In acăstă privință tâtă lu
mea scie că dâcă unoră orășeni sâu locuitori de pe 
lângă bâlți, le trebue chiar 2 la 3 grame de chinină 
pentru ai lăsa frigurile, săteniloră celoră mai mulțl, de 
aceeași vrâsta adultă, le e d’ajunsă trei sferturi de gramă 
pentru a scăpa chiar de cele mai învechite friguri.

„Gazeta Satinului.11
MSt* Numere singuratice din „Gazeta Transilva

niei1,1 ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

s’a găsită pănă acum istoriculă, care să nemurâscă, spre 
cea mai mare fală a istoriei române, revoluțiunea din 
1848!

D. Frâncu ne dă, astfelă cum i se presintă, aduse 
de numele localitățiloră ce enumără, reamintirile, cunoș
tințele ce are din spusele bătrâniloră. Incidente, acci
dente, episode, cuvinte celebre, — tote avendă în ele 
urgiele focului și pârjolului, dâr și luminele, binefacerile 
căldurei viitâre — d. Frâncu le povestesce cu dragă, âr 
inima cetitorului răsună cu putere la simțirea unoră ast
felă de mărețe fapte.

Completă și genială epopeă, în care elementula mi
raculosului, acela „merveilleux" necesară unei clasice 
epopee, ne este data nu de puterea divină a vr’unui 
deu, a vr’unui erou legendară ală munțiloră, ală v’unei 
(Jîne a isvâreloră, sâu prăpastieloră carpatine, ci ne este 
dată de țăranii din Câmpeni, din Buciumam', din Alba- 
culă lui Horia, din Vidrele Iui lancu, din tote părțile de 
pe unde lanțurile asupritorului oțeliseră brațulă Româ
nului și’i dedeseră puteri necunoscute puterei omenesc!

Din amănuntele date de Frâncu, lângă fiecare nume 
ală localitățiloră din Munții Apuseni, apară pe rendă, 
multe, varie, s'.rălucitâre de eroismă episodele revolu- 
țiunei din 1848. Se vede din tote că suferințele Ro
mânului ajunseseră atâta de mari, încâtă înlrecuseră 
pănă atunci neîntrecuta lui răbdare, și în astfelă de mo
mente supreme, țăranulă vedea tâtă nenorocirea vieței 
lui, atunci judeca pe dintregulă loră legile .... acele

Aprobata et compilata 
Care a mâncatQ pe tata, 

și care era să’lb mânce și pe elă.
Sufereau atâta de multă, încâtă la autjulă dureri- 

loră loră, nobile femei străine se simțeau săltate de ună 
entusiasmă iresistibilă, pentru a’și închina viâța spre 
ușurarea chinuriloră țăraniloră ardeleni. Veneau, nu se 
scie de unde, se așecjau în mijloculă sateloră române, 
ascultau vaietele, cari se ridicau de pretutindeni și ne 
mai făcândă apelă la legi și la omeniă, — căci legi și 
omeniă nu esistau în sufletulă asupritorului când era vorba 
de țăranulă română — ele în fruntea țăraniloră res
pingeau cu torța brutală brutala bețiă de schingiuiri.... 
Episodulă nobilei străine, Ecaterina Varga, femeiâ cu 
simțăminte epice, și adl se povestesce, ne spune Frâncu, 
în munții apuseni de țărani, cari se închină cu recu
noștință când vorbescă de Cătălina, Domna nistră.

Alături de acâsta soră a Cămilei lui Virgilă stă o 
altă eroină a revoluțiunei din 1848, Palagia Roșiă, fe- 
meiă vitâză care, împreună cu soțiele și fetele Moțiloră 
din spre Manșelă și Rîulă-Calatei, călare pe cai se re- 
pediră în contra asupritoriloră și’i goniră spre cursa în 
care îi așteptau... Moții, bărbații loră.

Ună altă erou, în felulă lui Bara, toboșarulă eroică 
din timpulă lupteloră țăraniloră vendeani ai Franciei, 
era băiatulă de 12 ani ală lui Petru Călțunarulă din 
Câmpeni, copilulă care servia de tambură majoră așa 
numițiloră gardiști, ai lui lancu, în luptele în contra asu
pritoriloră, și pe care într’ună rendă, c^nd căzuse în mâ- 

nile acestora, tribunulă Andreica îlă scăpă ridicân- 
du-lă de pâră pe cală și sburândă cu elă spre cetele 
frațiloră.

Și câte, câte episode de felulă și frumuseța aces
tora nu povestesce Frâncu, care, Moță elă însuși, a 
trăită în acele locuri, s’a preumblată prin acele poteci 
ale munțiloră pe unde în 1848 răsunau a mârte și li
bertate tulnicele Albăceniloră, cari cântau marșurile e- 
roice ale ostașiloră români!

In aceste o sută de pagine consacrate toponomiei 
munțiloră apuseni și suveniriloră ce scie despre 1848, 
autorulă scrierei de față a bine meritată în ochii tutu
rora Româniloră, căci unora le-a împrospătată în me
moria, âr altora le-a adusă la cunoscință cele mai fal
nice fapte ale Românismului transilvană.

N’am trebuință a adauge, că peste toți acești eroi 
și eroine se înalță în amintirile lui Frâncu, și, cum Zice 
Virgiliu, et toto vertice supra est, lancu, regele munțiloră 
conducătorulă Moțiloră la nemințite biruințe. Nu voiu 
spune decâtă că, din cele ce cetimă în scrierea d-loră 
Frâncu și Candrea și din cele ce mai scimă asupra a- 
cestui bărbată, sortea lui lancu, cu norocirile și nenoro
cirile ei, pote fără târnă se se așede pe aceeași liniă 
dâcă nu și mai susă, decâtă cele mai multe din perso- 
nagiele nemuritâre ale lui Shakespeere: lancu realisâză 
sublimulă prin contraste.

„Românulă.» Gion.



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nr. 278.

Ciuranlu la bursa do Viena
din 22 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 5% . . . 10410
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.60 
Imprumutulti căiloră ferate

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

lortt ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) ... 99 60

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi-
loril ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 119,—

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

zniști............................... 104.25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104.—

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

vină ung......................... —.—
Imprumutulti cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 122.90 
Renta de hărtiă austriacă 82 40 
Renta de arg. austr. . . 82 95
Renta de aurii austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 137.25
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 877 —
Act. băncel de creditd ung. 305.25 
Act. băncel de credită austr.295.30 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesc! .................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 

I Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Cursulu pieței Brașovu
din 23 Decemvre st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . . Cump.. 8.43 Vând.. 8.45

Argint românesc . . . . * 8.40 ♦ 8.42

Napoleon-d’orI................. > 9.94 9.97

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

Imperiali......................... . > 10.30 • 10.33

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

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

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

Discontulă . . . > 7—■10% pe ană.

LECȚIUNI DE PIANO!
Am ondre a încunosciința Onor, publicfi, 

că dau

Lectiunl de Piano
•)

cu honorariu forte moderată.
Doritorii să binevoiăscă a a se adresa la

Elena I. Mantsu
Ulița Sclieilorft Nr. 132, Parterre 

(Casele George G. Ioană.) 3—3

LECTIUNÎ DE PIANO!5

Forte importantă!
Mi-a sosită de totu prdspătă:

Halva adevărată de Adrianopolft!
Kacliattl cu fis ti că, Vanilia, Chocoladă, Lă- 

mâe, Fragi etc. din renumita fabrică „Bellavista,“ pre
miată cu medalia de aură a D-lui P. Dimitrescu în Ga
lați, dela care numai eu singură am depositulu pentru t6tă 
Transilvania și Banatu-

Poi’tOCalC de o dulcăță estraordinară, precum nu s’?u 
mai aflată aci.

Mandarine de calitate superidra.
Smochine În cutii de primissima calitate.
Stafide, S u 11 a n i n e și Elemă de călit, cea mai superidră.
Tdte aceste articole se află de văndare și „eu detail“ 

prețuri fdrte moderate în filiala mea localulă 

D-lorU MUTZIG & SLAMIHEK 
Strada Teatrului.

Comande pentru provincia efectueză prompta dela J/a Kilo în 
susQ cu rambursă.

Brașovă, 1 (13) Decemvre 1886. Cu totă stima
Nicolae N. Bidu.
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Forte importantul

Nr. 14687/1886.

PuHLatîuiw,9 *
referitore la comerciaiiți, meseriași și fabricanți!

Cu 31 Decemvre a. c. espiră mandatulu bărbațiloră de încredere 
aleși pentru oficiolatulă de meserii pe anulă 1886 în numără de 20, 
prin urmare fiindă necesară o nouă alegere a altoră 20 de membrii 
pentru auulă 1887, — se aduce comercianțiloră, meseriașiloră și fabri- 
canțiloră spre sciință, cumcă acăstă alegere se va ținea în 30 Decem
vre a. c. înainte de prântță la 9 dre în sala casei sfatului 
di n piață.

Toți comercianții, meseriașii și fabricanții aflători pe teritoriulă 
orășenescă posedă dreptulă activă de alegere, pe când dreptulă pas- 
sivă de alegere numai aceia comercianți, meseriași și fabricanți, cari 
plătescă celă puțină 25 fi. v. a. dare de câștigă său aceia, cari în sen- 
sulă art. de lege XLIV din 1881, suntă liberi de dare. Bărbații de 
înciedere, cari cu finea anului acestuia au să repășdscă, se potu realege.

Alegerea are să se facă prin bilete de alegere; la cererea a 10 
membri, se pdte esopera și prin aclamațiune.

Brașovă, în 22 Decemvre 1886.

Magistratzilu orășenescu.
1—3 ca foră industrială.

Mersulu trenurilorU
Valabilu dela I Octomvre st. n. 1886.

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

I*redealii-Bu<lapesta budapesta—B>redealft

BucurescI

Frodealu (
(

Trenă 
de 

persdne

Timișd

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod ti
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

JElisabetopole
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelu 
Teinșfi 
Aiudti 
Vințulâ de susfl 
Uidra 
Cueerdea 
Ghiristt. 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișft 
Stana 
Huiedind 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok 
Buda-peata

(
(

Viena

7.47
8.24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12.00
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

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

1 1 1 
1 1 1

4.16
— 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

6.03 —
6.21 —
— —
— —
— —

7.14
7.43 —
— —

—
8.22 —
8.48 —
— —
— —
9.13 —
9.18 10.55

10.38 1.23
12.20 3.24
2.15 10.05
— 2.15
8.00 6.05

Trenă 
omnibua

Trenă 
do pers.

Tron 
accelerat

Nota: Orele de ndpte suntti

7.30
1.14

1.45

2.32

8.00
8.36;
9.021
9.32

10.11
10.51
12.161
12.50J
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50.
7.28

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Lailâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze
Fugy i-V âsărhely 
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

(
(

(
(

___ l
11.10

7.40
11.05
2 02
4.12

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

Trenu ! Trenă 
omnibuB1 de

I persdne

“616
9.34

11.26
1.38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

| Trenă 
omnlbus

Ui6ra 
Vințulti de 
Aiudtt
Teinșă
Crăciunelîi
Blaștt 
Micăsasa 
Copșa mic.
Mediașh 
Elisabetopole
SigișGra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timiști

sastt

(
(

11.00
11.19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1.41
2.00
2.35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12

"5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

Preflealu

BucurescI

( 
(

cele dintre liniile grose.

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
9.41

10.19
11.38
12.18
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

1.55
2.53

3.28
9.35

8.00
11.40
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

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

Teiușft- Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbus omnibua peradne peradne de peradne omnibut

Teiușft 11.24 __ 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 MZOlllOK / 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradăt 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 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
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 9.58 —
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 —
Aradft 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 — • — 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

Aradtt-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Treni de Tren îl Trenu de Trenă Trend
omnibua peradne mixt persdne omnlbus mixt

Aradtt 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58. Hațegă 12.46 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.40
Tianișdra 9.02 ■— 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradfi PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Tronfi Trenu Trenă
peradne peradne omnibua

-
de pers. omnibua mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeui 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
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradăi 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


