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și sprijinitori ai foiei nostre.
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Brașovu, 8 lanuariu 1887.
Politica financiară a guvernului ungurescă 

a fostă supusă dilele acestea unei aspre critice 
din partea oposițiunei moderate și est.reme ma
ghiare. O mai bună ocasiune nici că i se pu
tea oferi oposițiunei pentru acăsta, decâtă acum 
la desbaterea generală asupra bugetului.

Caracteristică pentru starea financeloru este, 
că însuși referentul!! Hegedus s’a vădutil silită a 
introduce referatul!! său cu mărturisirea, că în 
adevără s’a cheltuită în anii din urmă pră multă 
din partea guvernului, dăr acesta a fostă într’o 
situațiune silită și a fostă tîrît.ă de „curentulă 
aspirațiuniloră generale11. Acuma însă uu mai 
are încătrău și trebue să urmeze o pausă. Bu- 
getulă cheltuehloră de 320 miliăne este de ajuns 
și nu mai este ertatii a trece peste elu. Silita- 
țiunea financiară nu e bună, dăr - dice He- 
gedîis — este cu putință să fiă îmbunătățită 
prin măsura de conversiune propusă de guvernă 
și prin urcarea dăriloră indirecte, mai alesă a 
dăriloră pe consumă. La o urcare a dăriloră 
directe nu se păte gândi în momentulă de față 
nimenea.

Acăsta a arătat’o și ministru-președinte Tisza, 
dăr a adausil, că mai târdiu păte să vină unu 
momentu, când și dările directe voră trebui ur
cate. Totodată a constatată și densulă necesi
tatea d’a se face câtă mai mare economia.

Dăcă și cei dela guvernă sunt.ă siliți să 
recunăscă trista stare financiară a statului, a- 
tunci ne putemă închipui cu ce putere nimic.i- 
tăre au cădută asupra capeteloră ministriloră lo
viturile oposițiunei.

Vorbitorulă stângei estreme Helfy a pusă 
trista alternativă statului, că său să se declare 
falită său să introducă dări atâtă de mari, în- 
câtă să devină imposibilă viăța economică a 
„națiuneialtfelă, după densulă, nu mai e 
scăpare. Guvernulă amăgesce țăra, deficitulă 
nu e de 22, ci de 40, ba de 60 milibne, dăcă 
vomă avea în vedere și creditele de care are 
lipsă în viitoră. Progresele cultura e dobândite 
nu stau în nici o proporțiune cu sarcinele ce 
apasă poporulă. Guvernulă - elice Helfy — 
trebue să se iapede odată de grandomania lui; 
să se schimbe planulă clădirei parlamentului din 
Pesta și să se economisăscă acolo câteva milidne; 
legiănele de funcționari să fiă reduse; tractatulă 
vamală și comercială cu Austria să-lă lăsămă cum 
e, denunțată. Numai atunci, când Ungaria va pută 
dispune liberă în privința economică, va fi în 
stare să ’șl reguleze finanțele.

Horanszky din oposițiunea moderată com
bate fdrte aspru sistemulu de față, pe care-lă 
numesce sistemulă minciunii, și dice că trebue

să dispară de pe suprafață. O situațiune estra- 
ordinară pretinde mijlăce estraordinare.

Numiții deputațl au presentatu în numele 
partideloru lorii moțiuni, prin care declara că 
nu prîmescă bugetulă.

După câțiva alți vorbitori s’a ridicată mi
nistrulă de finanțe Szapary și a desvoltatu ună 
proiectă de conversiune după ună plană anu
mită, care are de scopn a unifica cele mai multe 
datorii de stată ale Ungariei, ce se află în cir- 
culațiune, conversiune care să cuprindă în totală 
o sumă dc 382 milione fiorini în aură, argintă, 
și note; dela acăsta așteptă ministrulă o scădere 
a dobendiloră de 5’/a miliâne florini anuală.

Planulă de conversiune a ministrului Sza- 
pâry este supusă unei rigurăse critice din tăte 
părțile și s’a constatată deja, că în celu mai 
bună casă elă nu va aduce decâtă unu folosă 
f6rte neînsemnată, departe de așteptările mi
nistrului.

Unii credă, că ministrulă Szapary este de
cisă a se retrage și că proiectulu de conversiune 
ar fi numai o ultimă debutate a lui, care să-i 
ușureze acăsta retragere.

Interesantă este discursulă lui Appony, care 
— precum arată și foile oficiăse — șl-a luată 
aerulă de moștenitoră alu regimului actuală. Elă 
a cerută între altele, ea guvernulă să desvolte 
ună programă ală viitărei sale politice finan
ciare. Apponyi din parte’i declară, că este con
vinsă că situațiunea financiară a țevii se păte 
regula astfelă, ca să nu sufere nici onestitatea 
statului uogaru, nici posițiunea de putere a mo- 
narchiei, dăr densulă nu păte să încredințeze 
esecutarea programului respectivă unui guvernă, 
în a căruia capacitate nu are încredere.

Mai departe ceru dela guvernă, ca. să folo- 
săscă momentulă în care încă nu este încheiată 
pactulă cu Austria și să asigure statului un
gară dreptulă de liberă disposițiune asupra dă
riloră de consumă, și sferșî cu asigurarea, că 
este de lipsă a se schimba sistemul ă și a se face 
o reformă în căpițe et meuibris.

Ministrulă Tisza căută să paraliseze tăria 
săgețiloră îndreptate asupră’i d'Ț Apponyi, ape- 
lândti la „maioritatea țării11, dela care aștăptă 
Tisza și în viitorii scăparea sa. Câtă pentru pro
gramă, Tisza concede că oposițiunea nu e da- 
tăre să-lă presinte, dăr — dice elă — și guver
nulă, care se află acum în ajunulă alegeriloră, 
este espusă eventualității, ca ideile eșite din sî- 
nulă său să fiă esecutate de alți bărbați într’ună 
modă nefavorabilă țării. Cu alte cuvinte, nici 
Tisza n’are încredere în oposițiune și așa voră 
trebui să decidă alegătorii, dăcă mai merită să 
rămână la cârmă. Tisza e de părere, că tocmai 
calamitățile de față îi impună datoria de a nu 
se duce, ci de a rămână la postulă său.

1 Et.ă pe scurtă resultatulă desbateriloră de 
patru dile asupra bugetului în camera din Pesta, 
la care vomă mai reveni.la

înceta a’și mai toci puterile în lupte nesângerise și va 
umili cu sabia pe dușmanii ei cei mai înverșunați, Acestă 
răshoinifă declarațiune a fostă primită de corpulă ofice- 
rescă cu treneiice strigăte de »urra.“

Fortificarea Franciei ostice.
Asupra fortificațiuniloră 

se scrie Ziaruiu' ’Koln.
dela granița ostică franceză 
Ztg." dela graniță lângă

holărită, să întărăscă în 
dela granița ostică, anume 

Aslfelă adminislrațiunea garnisănei Ver- 
secretă

barace 
diferite

i 
Meiz :

Ministerulă francesă a 
modă însemnată fortărețele 
Toul și Verdun
dunului a încheiată de curendă ună contractă 
cu mai mul(I întreprinzători de construcțiunl, ca aceștia 
la cea mai apropiată provocare să restabilescă 
de lemnă pentru mai multe mii de dmenl de 
specii de arme în timpă de 50 Pentru fiecare Z*
de intârZiere cu restabilirea baraceloră, întreprinzătorii 
voră plăti câte 100 franci pedepsă. Afară de acăsta 
mai multe localități situate în nemijlocită apropiare de 
graniță voră primi garnisone, d. e. Etain vânători și ca
valeria Actele privitore la aceste afaceri se țină strictă 
secrete în comunicațiune cu autoritățile locale.
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O declarațiune a generalului Gurko.
O telegramă din Varșovia adresată Ziarului .Revue 

l’0rient“ comunică, că la primirea de anulă nou, la 
care au asistată aprope o milă de persăne, generalulă
rusă Gurko a adresată oficeriloră următorele cuvinte:

„Vă salută, domniloră, cu ocasiunea anului nou și 
dorescă, ca totdăuna, ca anulă ce începe acum se nu 
trlcă fără a progresa mai departe desvoltarea nistru mi
litară, ca prin energia desvollată în interesulă acestei 
ținte să facemă și mai departe bucuriă împăratului, pen
tru ca Maiestatea Sa să scdlă din tăria sufletului nostru 
nouă puteri pentru continuarea politicei sale iubilore de 
pace.«

O altă telegramă, der din Cracovia, Zll;e pri 
mindă felicitările de anulă nou ale corpului olicerescă, 
generalulă Gurko s’a esprimată, că se simte fărte feri
cită a le pută asigura că în anulă, care începe, patria va

Dureri „patriotice11.
Ună ore-care Szathmari Gyorgy publică în „Ko- 

lozsvâr“ o statistică, prin care arată cu cifre numele 
comunelor ă din Ungaria și Transilvania, cari și-au îm
prumutată numele dela singuraticele popăre. Așa de es. 
află d. Szatmary, că din numărulă de preste 12,000 co
mune ale Ungariei mai bine de 700 și-au împrumutată 
numele loră dela poprire indigene, ori streine, ori chiar 
și de acelea, cari astăZl nu mai jăcă rolă in istoria po- 
pdreloră. Astfelă dela poporulă maghiară ori săcuieseă 
(cu preposiția ungurăscă f magyar, meyyer, său szekely,) 
și-au împrumutată numele 146 comune; dela poporulă 
valahă seu română (cu preposiția roman, său mai adesă 
olah, ca d. e. Olâh-falu elcj 91 comune ; dela poporulă 
germană ori săsescă 169 și in fine dela deosebitele 
muri ale elementului slavă au luată numele 
mune.

llesultatulă la care ajunge d-lă Szatmary 
tistica sa aduce la desperare „Ku)turegylet''-ulă,
munele — după cum conchide elă șl’au împrumutat 
numele dela acele popore, cari formau esclusiva popula- 
liune, seu celă puțină in absoluta majoritate, a respecti- 
veloră comune. In modulă acesta d-lă Szatmari află că 
elementulă ungurescă merge iotă spre decadență, pe 
când celă românescă ciesce și se înmulțesce.

Din cele 146 de comune, cari și-au împrumutată 
numele dela locuitorii loră maghiari, numai 79 îșl mai 
conservă caracterulă loră ungurescă, și l’au perdută însă 
67, dintre acestea 47 au devenită cu timpulă românescl, 
8 nemțesel și 9

Comunele 
seu valahă facă 
s’au perdută 8, 
slave.

Dela poporulă germană îșl au numele 169 comune; 
șl au păstrată caracterulă 66, și l’au perdută 103, dintre 
cart 39 s’au făcută unguresc!, 32 românescl și 21 slave.

Dela poporulă slavă îșl au numele 213 comune; 
și-au păstrată caracterulă 91, și l’au perdută 118, dintre 
cari s’au făcută unguresci 56, românescl 41, nemțesel 14.

Așaderă elementulă germană a perdută 81 comune, 
er celă slavă 83; elementulă maghiară a câștigată din 
acestea 32 comune, 6r celă românescă 112.

De aci află d-lă Szathmary, că dintre tăte popărele 
Ungariei elementulă românescă este cu privire la sine 
celă mai conservativă, ăr cu privire la alte popăre este 
celă mai expansivă. De asemenea arată auctorulă sta
tisticei prin cifre, că dintre poporele Ungariei poporulă 
românescă este celă mai compactă și mai statornică, și 
când e vorba de însușirea alt oră limbi, elă este celă mai 
renitenlă dintre iote popdrele Ungariei; pe sine nu vrea 
să se asimileze, der cu atâtă mai virtosă asimileză elă 
însuși pe alte popore. Numai 8 comune a perdută ele
mentulă românescă, der în loculă acestora a ocupată

47 au devenită cu timpulâ românescl, 
slave.
numiie dela populațiunea lord română 
91 ; totă valahe au rămasă și astăzi 83, 
dini re cari 4 s’au făcută maghiara și 4
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47 comune, car! erau odată unguresc!. De aci voiesce 
d-lă Szalhmari să arate proeederea îndreptățită a »Kul- 
turegylet«-ului.

Nu mai cercetămă, decă statistica de mai susă e ori 
nu adevărată, e bine insă că kulturegyletișlii se convingă 
pe <ji merge, că Românulă nu |se asitnilâză cu nici 
ună altă neină, ci trăesce și more Română. Șovinișlii 
sciu bine, că jesultatulă acțiunei pornite de Kulturegylet 
nu păte fi altulă decâtă ună ne mai pomenită fiasco și 
plânsete pe ruinele fonduriloră bancheteloră. Der au in
trată în jocă și trebue să jdce ca ursulă fără voiă, pănă 
când obosiți și desamăg’ți totală se voră retrage rușinați 
din nenorocita campania ce au pornit’o.

SOIRILE PILEI.
ilinisfrulu comunii de rUsboiu a dispusă, că toți 

recruții rămași după scăderea contingentului și încă ne- 
instruițl să se cheme la corpurile de trupe, nu ca pănă 
acum la 1 Aprilie, ci la 20 Eebruariu.

—x—
Se comunică din Viena diarului „Standard/ că 

Ausfro- Ungaria va grăbi în anulă acesta chiămarea re- 
eruțiloră și va cumpăra 40,000 cai.

Statutele băncii , Meseriașulii Românii" s’au apro
bată de Tribunalulă regiu din Brașovii, sub Nr. 6638 
din 1886, și în 10 Ian. c. n. 1887 s’a înmânată preșe
dintelui resoluțiunea. După alegerea dirigintelui, se va 
decide intrarea în activitate și se va însciința directă 
diua și loculă unde voră avea membrii subscrișl să plă- 
tăscă cvotele și când potă ei cere și lua bani înprumută, 
scrie >Meseriașulă română.*

—x—
In Timișâra, afară de pompieri, urmâză 20 de 

dame cursulă de învățământă, ce l’a deschisă .Crucea 
roșiă“ de acolo în vederea eventualității unui răsboiu. 
Se propună cunoștințele necesare pentru îngrijirea ră- 
nițiloră.

—x—
Cele două baterii călărețe din regimentulă 7 de 

artileriă, care se află în garnisăna Timișorei, au primită 
la 14 Ianuariu n. ordină să fiă gata de mar.șă și voră 
pleca în dilele acestea în Galiția.

—x—
Ministrulă de justiția a însărcinată printr’o ordi- 

națiune pa toți președinții de tribunale și pe șefii jude- 
cătoriiloră cercuale, ca despre procesele ce privescă per- 
sone care stau sub epitropiă seu curatei să încunos- 
citnțeze oficiile orfanale, pentru ca acestea să sprijinăscă 
pe epitropi său curatori, decă e_de lipsă, cu deslușiri.

—x—
Clubulă tipografiloră din Peșta are de gândă să în- 

tocmăscă la 15 Martie o esposițiă de fote (tiarele care a- 
parii în Ungaria, serbăndă astfelu amintirea dilei de 15 
Martie 1848, di memorabilă pentru libertatea pressei în 
Ungaria. — Se totă vorbesce de libertatea pressei, și nu 
esistă țeră pe lume, în care să se mai facă atâtea pro- 
ceste de pressă ca în Ungaria.

—x—
Br. Maijr, ambasadorulă austro-ungară în Bucu- 

rescî, a presentată Regelui României scrisorile sale de 
rechiămare, fiindă transferată în aceeași calitate la 
Munchen.

— x—
Preoții gr. or. Avramă Stoica, losifă Bucșa și Dio- 

nisiu Nistoru au fostă „pricopsiți" de ministrulă Trefort, 
celă dintăiu cu 80 fi., cei de-ai doilea cu câte 50 fl. — 
Nici de aci înainte fără păcate?

— x—
In ânteia săptămână a lunei Ianuariu au fostă în 

Ciucii-Sereda trei incendiuri. Poporațiunea bănuesee, că 
focurile au fostă puse de mâni rele.

—x—
In Sepsi-Sân.Georgl s’a împușcată comerciantul^ 

Luca Fogoleanu.
—x—

Se (jice că Regele Serbiei va face o visifă Regelui 
României pe la începutulă lui Martie.

—x—
La exposiția cooperatorilor". din Craiova, care s’a 

amânată pentru August 1887, se <jice că voră lua parte 
și mai mulți fabricanți francesî la secțiunea interna
țională.

—x—
„Epoca" spune, că colonelulă Vulcucev, direclorulă 

arsenalului din Sofia, a făcută, cu auforisaținnea guver
nului română, la arsenalulii din Bucurescî o însemnată 
comandă de piese de aramă pentru obuse.

— x —
Peste câteva dile va pleca, dice „Romănulă-, o 

eomisiune militară la Volga, ca să cumpere ună mare 
numără de cai pentru artileriă.

—x—

In săptămâna trecută vaporulu bulgarii .Golupcik*, 
care transporta materială de resboiu dela Vidină la Si- 
listra. s’a înotuolilă la o distanță de 4000 metri in susă 
de Rusciucă. Sau luată măsurile necesare pentru scu
larea numitului vaporă din nomolulă de nisip in care 
s a innomolită.

—x—
Ministrulă de finanțe rusă Vișehradsky Iracteză cu 

ună grupă de bancheri ruși pentru facerea unui împru
mută de ună miliardă de ruble pentru scopuri militare.

COMASSARILE.
Comassarea (întrunirea) pământului din tera Oltului.

Studiu economică, de G. M.
(Continuare.)

In privința modului comassărei: Erariulă a luată 
partea de nordvest a hotarului, ca la 720 jugăre, Ro
mânii an cerută ca pe ei să-i despăgubescă din pășu- 
nitulă comunală, dându-le in loculă celoră 5 parțele, tre
cute deja în posesiunea statului, numai câte una. dăr 
ărăși separată de ale Sașiloră ; er concetățenii sași, te- 
mendu se de orecarî urmări funeste, din causa varietății 
pămenturiloră, cerură să li se dea câte 12 parțele. In 
fine se învoiră cu toții, ca din pășiunea comunală să se 
facă o donațiune de 100 jugăre la bisericile și școlile din 
comună, cari să se împartă între ele după numărulă po- 
poreniloră loră, er restulj de pășune, după desdaunarea 
celoră păgubiți prin cedarea locuriloră loră erarului, să 
se împartă aslfelă ca fiăcare proprietară din comună 
să-și capete câ'e o parte, amăsurată contribuțiunei di
recte ce plătes e. Cu privire la terenulă espusă inunda- 
țiuniloră dese și vaste ale Oltului s’a decisă, ca dealun- 
guiă hotarului să se facă o serie de fânații, tote îndrep
tate cu capulă spre Oltă, din care apoi fiăcare proprie
tară de livedî să-și capete câte una, așa ca la ună 
casă de inundare, nici unulu să nu fiă prea tare păgubită.

înainte d’a începe împărțirea, se tăiară căile de 
otară și scurgerile de apă în Iote câmpurile și riturile. 
In urma acestor disposilii cele 32,000 parțele se redu
seră la 4800, de altcum și acesta unu numără prea 
mare, dintre carî însă fiăcare părțea adi îșl are calea ei 
directă.

Acuma considerându comassarea în totală, decă 
facemă abstracțiune de unele greșeli, comise din partea 
inginerilor^ la împărțire, prin scurtarea unoia în favo- 
rulă altora, prin schimbarea sorțiloră, prin măsurarea 
neesactă, care a făcută ca la împărțire să Jnu se gă- 
sescă întinderea terenului, amăsurată calculărei anteriore, 
prin darea aceluiași terenă deodată la câte 2 3 inși,
care apoi dete nascere la procese, ea a reușită bine, re- 
sultatulu ei e satisfăcăloră, și ea e ună mare câștigă 
pentru toți și din tote punctele de vedere. Astfelă era
riulă adunându-și cele 230 jugăre, la care mai adau- 
gendă și pretinsa-i competință din pășunea comunală, 
întruni inlr’ună complecs peste 720 jugăre, între cari și 
cele 120 jugăre de mlaștină, căreia făcendu i scursuri — 
șanțuri — desvălite, o usca astfelă, încât ă aițl o poți cu- 
treera cu carulă încărcată în tote direcțiunile. Ba, ip- 
sindă umedeala de 'mai înainte, rogozulă — latinesce 
carex _ șj alte pLnte de mlă.ștină au și începută să 
dispară, cedândă loculă loră altoră ierburi dulci : Irifoiu, 
erba lui Timotei, coda vulpii etc. și care terenă acum 
supusă influinței aerului, în 10—15 ani schimbându-și 
cu desăvârșire vegetațiunea, va deveni o livade destulă 
de bună, seu pote fi întrebuințată chiar pentru cultura 
de cereale, de grâu, orză, cucuruză etc. Pe lângă aceea 
proprietatea mare fiindu acum întrunită, numai prin aceea 
a câștigată o valore de 2—3 ori mai mare decâtă când 
era împrăștiată, fiindcă administrarea și controlarea e cu 
multă mai lesne și mai puțină costisităre. Mai departe 
comuna se scăpă de] miasmele și frigurile de baltă a 
unei mlaștine nefolositore, pe care ea, fiindă lipsită de 
ori și ce venite, pote nici o sută de ani nu o putea să 
o usce și folosescă, căci cei 15—20 fl. arendă ce-i aducea 
înainte nici că meritau atențiune. Bisericile și mai cu 
seină șcălele, cari erau lipsite de ori și ce venite, și 
avisate numai la repartiția pe poporeni, prin donațiunea 
cea nouă, ele au câștigată enormă, căci arenda pămân
tului fiăcăreia în curendă o să se urce la mai multe 
sute de florini pe ană, ba chiar decă atunci ar fi fostă 
o înțelegere și încredere reciprocă intre bărbații condu
cători ai comunei, la acea ocasiune în locă de una le 
putea da două sute de jugăre și astfelă să le emancipeze 
pentru totdeuna de repartiția poporeniloră, și particulară 
forte puțină simțeau acea pagubă. Dintre particulari con
sătenii sași în locă de câte 100—200 parțele împrăștiate 
ea făina orbiloră, aijl cultivă numai 13 parțele, câștigulă 
enormă de timpă însă le permite ca pe aceste să le in- 
grijescă cu afâlă mai bine. A<4« nu numai că băib tulă 
singură, seu cu 1—2 cosași, nu mai e silită sc se mute 
totă la fiăcare pătrară de 6ră la altă locă, ci elă, soția, 
familia și lucrătorii lui lucreză mai multe tj'le dearen 
dulă, în același locă. Elă acum in fiăce timpă și la fiăce 
ocasiune se pote duce cu carul la loeulu seu livadea lui, 

fără ca să causeze cuiva daune, seu să sufere elă daune 
din partea altora. Și în fine proprietarii români, în locă 
să mai alerge aprăpe 5 chilometri pănă la arăturile și 
fânațiile loră. cart și așa etan înecate mai in fiăcare ană, 
când de 2 păraie laterale, când de Oltă — ba care (Oltul) 
într’ună timpă le amenința să le rupă și spele cu to
tală — arii ei au pănă la locurile loră cale de 5 mi
nute și ună pămentă bună, roditorii neespusă nici îne- 
căriloră și nici ruperei său vărsării apeloră. Acji in locă 
de stejarii seculari cu locuințele cioreloră și bufnițeloră 
se rădică câmpii cu o vegetațiune bogată: grâu, cucu- 
ruză, secară, orză, cânepă, Irifoiu. gogdșe etc.

Holarulă întregii prin concentrarea și adaptarea tu
turora tactoriloră culturei a câștigată Idile multă și pro
ductivitatea lui prin cultivarea mai dăsă și mai îngrijită 
se ridică din ană în ană. Deși dela împărțirea cea nouă 
(1880) au fostă anii cam totă răi — afară de celă din 
urmă — și deși s’a mănținută încă sistema cea veche, 
de 3 câmpuri, totuși starea materială a săteniloră s’a ri
dicată și îmbunătățită cu totă crisa economică, ce dom- 
nesce peste totă. Profețiile pessimișliloră, că aceia, cari 
au venită în locurile mai rele, voră ajunge la sapă de 
lemnă și voră fi siliți să ia lumea in capă, nu s’au îm
plinită, ci din contră ei recolteză adi mai multă decâtă 
înainte, er cei cu mai puține pământuri, prin mobilisarea 
întregului hotară, parte că au putută cumpăra pământuri 
pe veciă dela alții, cărora unele parțele nu le conveneu 
seu le erau prea multe — de care fiă disă cu deosebire 
Românii au profitată binișoră—și parte participară la a- 
rândile pămenturiloră bisericesc! și școlare—carî fiindă de 
o calitate bunicică, er arânda păn’acum nu prea mare, 
s’au folosită cu toții și au prinsă binișoră putere. Adi 
mai toți plugarii au pluguri nouă perfecționate, încâtă 
abia mai găsesc! 7—8 de cele vechi -- pe când înainte 
de comassare abia erau în totă comuna vr’o 3—4 plu
guri de sistema perfecționată.

Deși suntă numai câțiva ani dela comassare totuși 
numai simplificarea și ușurarea culturei de adi, față cu 
cea de mai ’nainte, le-a deschisă ochii la toți, că ar fi 
fostă și mai bine ajutați, decă ar fi luată numai o sin
gură bucată, și adi mai că nu găsescl individă în co
mună, care ar fi gata să schimbe proprietatea lui de 
acum; pe cea dinainte. Ca nefavorabilă trebue însă se 
amintescă lipsa de pășune, din care o parte considera
bilă trecu în posesiunea erarului, o alta de 100 jugăre la 
biserici și scole, mai încolo 1% din totală s’a luată, con
formă legei de segregare, pentru viitărea scolă comunală
— adecă de maghiarisare—și in fine o altă parte dân- 
du-se ca desdaunare pentru arăturile și livediie trecute 
în posesiunea erarului—er restulu, acum împărțită la 
singuraticii săteni, e naturală, ca să nu mai fiă de ajunsă 
a nutri atâtea vite, ca pe vremea când era pășunea în
tregi. Decă însă vitele acum nu mai potă eși la pășune
— de altmintrelea și înainte destulă de modestă—la care
să stea necontenită diua și noptea, incependă de primă- 
vera și pănă tomna, acesta nu e ună rău prea mare, 
căci silesce celă puțină pe proprietară să-și caute de vi
tele sale în fiăcare seră și dimineță, să le dea mai multă 
atențiune și îngrijire. Astfelă elă, și decă nu va mai 
țină adi ună numără nelimitată de vite, fără de nici ună 
folosă, ca înainte, celă puțină va avă vite mai puține, 
mai bine îngrijite, mai bine ținute, mai bune, de-o va
lore mai mare și cari ii voru aduce ună venită mai mare 
decâtă tote înainte. Neavendă destulă hrană la pășune, 
proprietarulă loră va fi silită de voe de nevoe să intro
ducă cultura de napi, de trifoiu, lueernă și ierburi semă
nate, ca să aibă ce le da de mâncare dimineță și sera, 
ceea ce sătenii noștri au și începută a face, pe când 
înainte nici pomenire nu era de semănarea nutrețurilor^. 
C’ună cuvântă, pentru comuna Șercaia, comassarea a 
fostă ună mare bine și ună progresă din tote punctele 
de vedere, și ar fi fostă și mai avantagiosă, decă repre- 
sentanța comunală era la înălțimea misiunei ei, și decă 
locuitorii îș! luau proprietatea loră numai într’ună sin
gură complecs, seu celă multă în două, unulă pentru 
arătură și altulă pentru fenații. (Va urmai.

Planul A de învftțămentft gimnasialu.
In dilele acestea s’a ținută în Budapesta sub pre- 

ședința ministrului de instrucțiune August Trefort o con
sultare confidențială in afacerea planului de învițămentu- 
gimnasialii și a instrucțiunilor", ce se țină de acesta, la 
care consultare au luată parte consiliarulă de secțiune 
Ionii Klamarik, secretaruhl de stată Albert Berzeviczy, 
președintele consiliului de instrucțiune Iosif Sztoczek, di- 
rectorulu supremă Ferdinand Lutter, profesorii de uni
vers.tale br. Iioland Ebtoiis, Gustav Jleinrich, Emil 
Theii'reivk și profesorulă gimnasială atașată ministeriului 
de culte Ernst Findczy. Elă ce cetimă în »Pester Lloyd" 
despre acestă confidențială consultare:

• Ansă la ace.-tă consultare a dat’o împrejurarea, 
<ă instrucțiunile acomodate planului de învățămentă mo
dificată în sensulă legii suntă gala de țipară și că prin 
urmare în ora din urmă se mai potă delătura unele
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scăderi ale planului nostru de invâțământă-gimnasială. 
Consultarea însâ nu s’a mărginim numai la planulă de 
învâțământă, ei ea a atinsă, in sensulă cuvântului de 
deschidere a ministrului, toți factorii, dela cari atârnă 
succesulă invățămentului-gimnasială, va sg ijieă cei cari 
participă ia nesuecesulft încă Iotă nedelălurală. celă pu 
țină parțială, ală învățământului nostru gimnasială

„Ce s atinge de planulă de invâțământă însuși, 
numai două disposițiunî de ale lui au fostă criticate! 
Mai întuiu împărfirea materialului (le învlțămentă un
gureștii. care împărțire mărginesce istoria literaturei ma
ghiare 'numai la o clasă (Vlll-a\ de unde urmeză că 
partea aeăsta de fotă importantă a inslructiunei națio
nale este din capulă locului osîndită la ună nesuccesă. 
S a esprimată cu unanimitate pretensiunea, ea istoria li- 
teraturei maghiare să se împartă, ca în școleie reale, pe 
două clase, adecă pe a .șeptta și a opta, ceea ce este 
cu atâtă mai ușoră de esecutată, deorece prin acesta 
planulă de invâțământă însuși nu trebue să se modifice 
în nici unu punctă esențială. — Ală doilea a foslă cri
ticată înpărțirea înrețămentului geografică în clasele de 
josă ale gimnastului ca nepraclicâ și ca trecendă preste 
puterea intelectuală a școlariloră și s’a accentuată ca ne
cesară o instrucțiune pregătitore In geografia politică. Am
bele prepuneri se bucurară de consia.țementulă minis
trului de instrucțiune".

,Ce s’atinge de nesuccesulu învățământului s’a re
cunoscută in aceslă piivință mai alesă că studiulă limbei 
germane, care este de asemenea inportantă pentru vieța 
practică și desvoltarea mai departe sciențifică a tineriinei, 
are lipsă de o reformă grabnică, și s’a accentuată în ge
nere că aci tendința practică trebue accentuată cu multă 
mai strictă, de cum s a făcută până acum, l’artea for
mală a învățământului germană ar trebui să fiă eu lo- 
tulă omisă și pondulă principală să se pună pe însușirea 
practică a limbei în vorbire și în scrisă.

Pentru aceea ată fi de tractată în locală opuriloră 
clasice ale literaturei piese de cetire mai ușore în pri
vința limbei și a materiei, cari deșteptă chiară prin cu- 
prinsulă loră interesulă tineriinei și limba germană se 
se propună pe câtă se pote ca limbă de instrucțiune. — 
Ca nesuccesă trebue să se numescă și învețămfntulu 
teografică, totuși ar fi de sperată ca acestui obiectă in
portantă se i se pdtă servi prin modificațiunea propusă 
mai susă. Ba ar fi de dorită, ca geografia politică în 
clasa a șeptea să se sporâseă cu o oră pe săptămână 
de instrucțiune (pe socotela lunbei latine). - Ancheta 
a protestată energică in contra disposițiunei de pănă 
acum a instrucțiuniloră, după care disposițiune s’a pre
scrisă la învețămentulii latină elementară metoda induc
tivă care într’adevâră ar fi de dorită la instrucțiunea 
limbei materne."

Causa generală a nesuccesului în invâțământulă 
sebleloră medii s’a aflată în regretabila nepăsare și in
dulgență a profesoriloră, cari promoceză și pe acei șco
lari. cari nu șî-ai< însușită pensulă clasei, în care au 
jostu. Numai în chipu'ă acesta să pote esplica, că și 
in clasele cele mai superiâre se află școlari, cari nu po
sedă nici chiar elementele limbei latine și germane Mai 
puțină se păcătuesce în acestă privință din partea ma- 
tematiciloră, din care causă și acestă obiectă obiclnuesce 
a c.orăspunde dela esamennlă de maturitate mai multă 
unoră prelensiuni echitabile. S’a esprimată dorința, ca 
guvernulu să inlluințeze, mai vîrtosă prin directori, a 
căroră autoritate ar fi să se mai mărâscă în înielesulă 
acesta, ca la esamemle de clasă să se procâdă cu cea 
mai mare strictețâ.*

„Mai alesă regretabilă este în aceslă privință pracsa 
scoleloră confesionale. Ună motivă esențială ală releloră 
dominante la aceste institute de învâțământă s’a recu
noscută în împrejurarea, că la cele mai multe scole pro
testante mai esistă și astădl întocmirea, că profesorii 
tragă o parte a venitului loră din didactru. în urma 
acesteia stăruința loiu (adeseori nici măcară conscie) 
este îndreptată infr’acolo, ca să atragă pe școlari la in 
stitută prin indulgență.

In privința acesta s’a esprimată dorința, ca guver- 
nulu să insiste pe lângă confesiuni, pentru ca partici
parea de pănă acum a profesoriloră la didactru să se 
înlocuescă printr’o echitabilă urcare a salarieloră.<

In fine s’a accentuată, ca pretensiunile dela esa- 
menulu de profesorii, mai verlosă în limbi și în prima 
liniă în limbile clasice, trebue să fiă aduse la valore cu 
mai mare slricfeță. Mai înainte de Iote pracsa univer
sității din Clușiu este a se modifica in sensulă acesta.

Ce se atinge de geografă, s’a esprimată dorința, ca 
combinațiunea de mai nainte a geografiei cu istoria să 
se restitne, debrece întrunirea acesloră două obiecte în- 
tr'o mână este intemeială in interesulă învățământului. 
In fine s’a făcută și observațiunea, că sciința limbistică 
maghiară comparativă ca obiectă ală esamenului specială 
de limba maghiară este cu totulă nemotivată și pentru 
aceea să se înlocuiască prin gramatică formală și sintacsa 
maghiar «■.“

»De altfelă nu se pbte tăgădui, că dela crearea le- 
gei șcbleloră medii condițiunile gimnasieloră ndstre s’au 
îmbunătățită in modă esențială, și după chibzuință ome- 
nescă, ele voră progresa în acâstă direcțiune. Succesulă 
deplină însă va atârna dela două împrejurări: de o 
parte dela aceea, că la crescerea și la promovarea în- 
vâțătoriloră de șcălele medii să se procedă cu precau- 
țiune și stricteța necesară,—și de la aceea, că profesorii 
să lucreze cu adevărată consciință de datorința loră și 
cu iubire puternică pentru causă. Și in acestă privință 
să vede chiar o îmbunătățire a stării scoleloră noslre 
medii, deși încă multe probleme așteptă suficienta loră 
deslegare.»

Discursurile rostite la îuuioriuentarea lui 
C. Popasu.

Discursulft rostită de d-lă Stefanu losiftî, directo- 
rulă ș< bleloră medii rom. din Brașovă :

Domnii oră !
In senibus consilium. Cuvintele acestea semnifi

cative le aplică in lața acestui tristă sicriu, carele as
cunde în sine remâ.șițele pământesc! ale bărbatului va- 
lorosă, carele să desparte pentru eternitate dintre noi 
toți, cari l'amă stimată, l’amă respectată și l’amă iubită. 
Da, domniloră, la acestă bărbată se aplică cu totă drep- 
tulă axioma frumosă latină: in senibus consilium, care ca- 
racteriseză atâtă de frumosă pe bârbatulă ințeleptă, 
prudentă și prevetjâtoră. Nu voiu face biografia acestui 
bărbată prea meritat pe multe terene ale vieții ome 
nescî, ci din punctulă meu de vedere voi revela vir
tuțile lui pe terenă scolastică față de institutul nostru 
de educațiune și de sciințe și cu deosebire față de cor- 
pulă didactică dela scolele ndstre centrale. Constantină Po
pasu într’o epocă grea din mai multe puncte de vederei 
fu trămisă ca de provedință în fruntea administrațiune, 
scoleloră noslre.

Indestrată cu o minte practică după o lungă esperiință 
în vieța sa ca comerciantă, în carea a străbătută țările 
spre a-șl agonisi bani albi pentru dile negre, era devotat 
cu trupă cu sufletă binelui și înflorirei școleloră nOstre, 
care ca creațiune a ilustrului său frate, a Venerabilului 
prelată ală sântei noslre biserici Ioană Popasu, predem- 
nului episcopă ală Caransebeșului : îi era busola vieții 
sale, ținta ultimă a aspirațiuniloră sale ca omă publică, 
De aceea elă stărui cu totă energia ca scola noslră să 
se înzestreze cu cele mai bune puteri didactice, și era 
mândru când i se spunea din partea celoră competențî, 
„aveți harnice puteri didactice."

Fiindă omă forte cruțătoră, ca unulă care scia cu 
câtă greutate și u ce sudori să adună averea; era scru- 
pulosă, nu lipsea eu iote acestea a să intrepune, a 
stărui, când era vorba a să remunera după cuviință 
munca onestă a celoră ce asudă și jertfescă la allarulă 
sacru ală museloră. Nu este nici timpulă nici loculă 
acomodată a ilustra eu multe esemple aserțiunea aâsta; 
ci mă mărginescă a constata sine ira el studio, că sub 
administrațiunea lui Const. Popasu sortea personalului 
didactică s’a îmbunătățită în modă considerabilă ; per 
cepțiunea salariiloră s’a regulată ca la ori-ce altă scdlă 
de modelă și preste totă s’au făcută acele îmbunătățiri 
in lefuri, cari după mijlocele nostre să mai putea face. 
Der defunctulă n’a fostă numai ună simplu administra- 
toră regulată, rigurosă și consciențiosă ală averei scâlei 
«încrezute in prima liniă lui, ci ca bărbată înzestrată 
dela natură cu o minte ageră, se interesa «Jilni'O de 
mersulă regulată ală trebei școlare chiar și pe terenă 
pur sciințifică și educativă. Rigurosă cătră sine în afa
cerile sale publice, pretindea aceeași rigore și dela alți; 
să capacita ușoră și fără mare greutate in ccstiuni pură 
școlare, despre care, am curagiulă să o spună, avea ade
seori cea mai limpede ideă. Elă ni era ună mentoră în- 
țeleptă. Când scola nostră ca atare, când»corpulă didac
tică perde ună atare bărbată, care numai din zelă și de- 
votainentă lucra și cugeta Ziua noptea pentru binele și în
florire scoleloră noslre: trebue să ne cuprindă o adâncă 
întristare: căci o columnă puternică a scolei s’a sfări- 
mată prin apunerea dintre noi a lui Constantină Popasu, 
încărunțitulă președinte ală on. Eforie. Vieța și virtu
țile lui să ne fiă totdâuna înaintea ochiloră noștri, ca să 
le imitămă; eră pe mormântulă lui să vărsămă o la
crimă ca tribută de recunoscință și de pietate. Epoca, 
in carea a condusă elă afacerile administrative ale sco
lei, va rămâne o epocă fericită; virtuțile și meritele lui 
voră ilustra una dintre cele mai frumdse pagine din a- 
nalele institutului nostru; âră succesorii avândulă pu
rurea de modelă înaintea sa să voră nisui a călca pe 
urmele lui, — căci așa voră merge sigură și voră pute 
fi folositori acestei instituțiunl naționale=c<jnfesionale.

£ră față de memoria lui cuteză a aplica frumosele 
cuvinte ale lui Horațiu 'Non omnis moriar, pars me 
fior mei vitabit Libilinam.« Nu voiu apune de totă din
tre cei vii, partea cea mai bună din mine, adecă virtuțile 
și meritele mele voră rămâne vecinice. neputându-se as- 
truca în inlunereculă tristului mormânlă.

MulțAinitil publicA.
Societatea academică „România Jună', din Viena, 

crede, că’și implinesce o mare datoria, dâeă și pre calea 
asta îșî esprimă profunda sa mulțămită față de toți acei 
prea onor, d ni cari și’n anulă acesta au binevoită a’i 
oferi sprijinulă d loră. Asigurându-i de îndelunga recu
noscință a Societății, ne luămă voiă a înșira intre ma- 
riniinoșii sprijinitori pre anulă adm. 1885—6 pe urmă
torii domni:

Esc. Sa d-lă Metropolită Mironă Romanulă 10 fi. 
Sibiiu; Esc. Sa d-lă Metropolită Dr. Ioană Vancea de 
Butesa 40 fi.: Revdssmii domni: T. Cipariu can. 5 fl.; 

1. Eekete-Negruță can. 5 fl.; C. Papfalvi, can. 5 fl.; Eliă 
Wlassa, can. 2 fl., Ștefană Manfi, can. 1 fl., Ant. Ves- 
temiană, can. 2 fl., I. M. Moldovană, can. 5 fl., Dr. 
loonă Rațiu, can. 1 fl., Al. Blasiană, protopopă 1 fl., 
d-lă N. Popescu, prof. 1 fl., toți din Blajă; d-10 A. 
Neagoe, Buia, 1 fl., d-lă 0. Tilea, ingineră, Smigu, 1 
fl., d-lă N. Lichierie not. în Copșa mare 1 fl., d-lă I. 
lourca, Ravasiel, 1 II., d-lă M. lurcescu not. în Șialdorf 
1 fl., d-lă D. Constantinescu, parochă în Ibisdorfulă rom. 
1 II.. d-lă leronă Mircea, not. in Ibisdorfulă săs. I fl., 
d-lă I. Baeiu, propr. in Siala 2 fl., d-lă G. Dopă, propr. 
în Siala 1 (1., d-lă D. Vintilă, jude, Seica mare, 1 fl., 
D-nii Aur. Bopescu, silvanistă 1 fl., Al Balaș, ase. de silv. 
1 fl, Aur. de Petrovits 1 II., N. Theodosiu 2 fl. Al. Serofiu 
1 fl., St. Șielariu, comerc. 2 fl., D. Peovits 1 fl., Ună 
învăț. 50; Teodoră Doboi, propr. 1 fl., toți din Hațegă; 
D-lă Al Rimbașiu, not. cerc. în Riu albă, 2 fl., d lă Ali- 
geris, Caransebeșă 10 fi., T. Barbu 1 fl., Fii. Musta 3 fl., 
St. Velovană 1 fl., Dr. G. PopovicI 1 fl., toți din Caran- 
sebeșă; I) lă A Feneșiană prof. în Brașovă 1 fl., d-1 G. 
Belissimus, dir. scol. norm. din Brașovă 1 fl., Dr. Andr. 
Monda, Crepaia 2 fl,, D-lă P. Stoica, red. conv. ped. Să
tulă nou 1 11., Dr. Ală Popă, Sătulă nou 2 fl., D-nii I- 
Belesiu, deput. 1 fl., Aur. Suciu, adv. 2 fl., Dr. Atanasiu 
Sandor 2 fl.. G. bazară, adv. 2 fl., N. Olteanu, telegr. 
1 fl., A. Mihalovici, comerc. 1 fl., M. Curtutiu adv. 1 fl, 
D. Bonciu, not. publică 1 fl., I. P. Desseană, adv. 1 fl., 
Gr. Veuter, adv. 2 fl, G. Bodea, preotă 1 fi., toți din 
Aradă. D-lă M. Bocșeană, prolop. Curliciu 1 fl., Vas. 
Popă, adv. Aradu nou 1 fl, Tulcană, jude 1 fl., G. Uliță 
1 fl., T. Ceontea, prof. 1 fl, Dr. D. Magdu 1 11., D. Ta- 
mosdan, Curticiu 2 II., D-lă Ioană Haldană, propr. T. 
Severină, 20 franci. D-nii: Dr. Lurtz, 2 fl., Dr. Frey 1 
fl., Dr. Schonthaler 1 11., Dr. Cupareseu 1 fl., I. Marcu, 
drd. theol. 2 fl., 1. Miciescu, prof. de scrimă 5 11., Pomp. 
Germană, drd. med. 3 fl., llie Gherghelă, drd. filos. 1 fl., 
toți din Viena.

Viena, 30 Decemvre 1886.
Pentru comitetă:

Drd. Al. Popă, presidentă. G. Țărână, cassară.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

BUCURESCÎ, 18 Ianuariu. — Scirea 
„Lloydului" : Ambasadorulu austro-ungartl Mayr 
present^ză la finele septămânei scrisorile de re- 
cliiămare. Numirea succesorului său se așteptă 
abia după resolvarea cestiunei tractatului co
mercială.

BERLINE, 18 Ianuariu. — Conservatorii, 
partida imperiului și liberalii naționali s’au în- 
țelesă, ca numerulu deputațiloru celoră trei par
tide să se ocrotescă și să se alăgă numai ade
renți ai septenatului. Conducerea liberalilor^ 
naționali o reia asupră’și BenniDgsen.

LONDRA, 18 Ianuariu. — Starea sănătății 
lui Salisbury inspiră neliniște, în urma irita- 
țiunei pricinuite prin mdrtea lui Iddesleigh.

ROMA, 19 Innuariu, — La primirea de 
eri a deputațiutiei bulgare, ministrulă de esterne 
Robilant a accentuată necesitatea împăcării 
cu Rusia, pentru ca să se pună capătă stării 
provisorie care umple de neliniște Europa.

LONDRA, 19 Ianuariu. — In timpulă re- 
presentațiunei teatrale de eri în localulă reu- 
niunei dramatice „Irelie“, o alarmă de focă fără 
veste provocă o astfelă de panică, încâtă îmbul- 
zindu-se lumea să iasă afară au fostă omorîte 
șaptesprezece persdne, cele mai multe femei.

CONSTANTINOPOLtJ, 20 Ianuariu. — 
Scirea „Lloydulni“ : P6rta a liotărîtă să primăscă 
oficiosă deputațiunea bulgară, care a și fostă deja 
încunosciințată despre aeăsta.

Trupe turcesci au plecată la insula Creta, 
unde s’a proclamată starea de asediu.

DIVERSE.
Necrologu. — In 10 Ianuariu n. pre la 9 ore sâra 

a repausatâ în spitalâlO militară din Gorz căpitanulă de 
classa l-a Georgiu Avrama, din regimentulft de int. Nr. 
64. Morbulă îndelungată, în carele a suferită dureri 
cumplite, a fostă racă incurabilă în ficată. Repausatulă 
a fostă absolută de scola de răsboiu cu șuccesă emi
nentă. și după câtă s’a putută a’i studia calitățile inte
lectuali, se pote dice. că a fostă unulă dintre cei mai 
lalentațl oficerl. Pentru noi Românii morlea căpitanului 
Avramă e o mare perdere pe cariera militară, unde sun- 
temă representațl destulă de puțini.

Fiă i țărîna uțâră și memoria neuitată!

Posta Redacțiunei.
D-lui I. B. în Șemlacă, corn. Aradă. Adresa ce o 

cereți este: B. P. Hașdeu, profesoră de Universitate și 
directoră ală archiveloră statului, în Bucuresd.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu
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Ouraulâ bursa de Viena
din 19 lanuariu it. u. 18b7

Rentă de aură o’ 0 . . . 102 25
Rentă de hârtiă o“/0 . . 92 05 
împrumutul^ căuură ferate

ungare..............................149 40
Amortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostO ung. 
(l-mu emisiune) ... 9830

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostfi ung. 
(2-a emisiune) ....-------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 11760

Bonuri rurale ungare . . 104.25
Bonuri cu el. d6 sortare 1C3.70 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl................................  103 75
Bonuri cu cl. de [sortare 103 25
Bonuri rurale transilvane 103 75

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

vina ung. ...... —.—
linprumutula cu premiu 

ung......................................... 120.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 — 
Renta de bărtiă austriacă 81 45 
Renta de arg. austr. . . 82 70
Renta de aurd austr. . . 112 35 
Losurile din 1850 . . . 137.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................... 87o —
Act. băncel de credită ung. 299 80
Act. băncel de credita austr.290.30
ArgintulO —. — Galbinl 

împărătesei .................... 5.94
Napoleon-d'orl .... 9.98

I Mărci 100 împ. germ. . . 62. —
Londra 10 Livrea sterlinge 126.55

Vene. 8.44

8.42

9.98

11.33

10.33

» 5.95

■ 101.50

. 117.—

ano.

Cersulu pieței Brașuvu
■tiu 20 lanuariu st. u. 1887.

Bancnote romanesc! . Cuinț 8.42

Argint românesc..................... • 8.40

Napoleon-d’orl............................... » 9.95

Lire turcesc!................................... » 11.30

Imperiali.................................. • 10.30

Galbeni............................................» 5.92

Scrisurile fonc. •Albina» . . » 100.50

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

DiscontulO ... » 7—IO’/» pe

Piscliinger-Torte, 
o tortă, care a câștigată înalta recu- 
noscință a Maiestății sale Reginei și 
care, nefiindu întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, se găsesce în fie-care di prospătă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
roșiă.

Depositulă principală: Oskar Pi- 
tichinger, Viena, Brigittena/u.

Hotel „Europa"
BRAȘOVU

în cetate, Strada Vămii Nr. 11. 
clădire nouă din anulă 1885, înzestrată cu totă 

comlbrtulă.

Restaurațiune și hală de bere. 
Omnibusulu hotelului la gară. 

Hniculu hotelă 
comfortabiCi din cetate in apropierea pieței.

R. BARTHA.

AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se a c 6 r d ă u r m ă t <> r e 1 e r a b a t e:
Pentru repețiri de 3— 4 ori ......................................10°

H 11 V 5— 8 n ......................................15°
11 11 11 9 — 11 ii ......................................20°
11 11 11 12—15 ii .............................................30°
V 11 11 16—20 11 .............................................40°

Dela 20 de repețiri în susu .............................................50°
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facil în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

bine ’oiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou sâ binevoiască a scrie adresa 
lămu-itu și să arate și postaultimă. ADMIXISTK. „GAZ. 7HANbuMersulu trenuriloru

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Bitdapesla și pe linia Teîușfl-Irn iii-Biidapesta a calei (erate orientale de statft reg. nng.

Predeal ii-Budapesta

Trenă 
de

l persdne

Biicurcscl

Predealu

TimișCi

Brașovă

Feldiâra
Apatia
Agostonfalva
Homorodil
Hașfaleu

( 
(

(
(

Bighișora

1 JElisabetopole

Mediașfl
Copsa miră
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelfl
Teiușfi
Aiudd
Vințuld de susO
Uiora
Cueerdea 
dhirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișft
Stana
Hniedină
Ciucia

I Bucia
I Bratca
| R6v

Mezd-Telegd
Fugyi-Vâsârhely
Vărad-Velințe

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

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena
(I

Nota:

1.45

Tren 
accelerat

l

Trenă 
omnibua

| z
—

1 _
—
— 4.16

5.02
5 43
6.16

— 7.06
- 8 52

9 19
_ U 31

10 16
10.57

II 19
ll 31

11.52
12.31__ 12.48

L22
2 18

— 248
2 56
3 64
4 51

_ 5 28
— 5 56

| 6 03
6.21

1 — —
— —
— —

7.14
1 7 43

— —
—

8.22 —
1 8.48 —

— —1 —
9.13 —
9.18 10.551

10.38 t 23|
12.20 3.24
2.15 10.06
— 2.15

| 8.00 6.05

2.32

Trenft 
omniLuo

7.30
1.14

Budapesta— Predeal ii

Trenă. 1 Tren i Trenă | Trenă Trenă
de pers. accelerat omnibus de otuuibua

persane

j ll.wlViena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărlioly 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca 
Bucia
C.iucia 
Huiedin 
Stana 
Agbi riș 
Ghirbău
Nedeșdu

7.40
11.05
2 02
4.12

3. m
7 38

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

6 20
9.34

11.2r.
■

2 06
2 17
2.40
3 24
3.47
4 07
4.33
5 15
5 31
5 55

Ciușin
Apahida
Gliiri ș

Cucerdca

Uiora 
yințulâ de 
Ai udă
Totuși
Crăciimelft 
Blașâ 
Micăsasa
Dopșu mic
Mediașă 
Slisabetopol
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brațovă
TimișO

(

(

susî

1 1.00
11 19
12 30

1.01
106
1 13
1.20
1 41
2.10
2 35
2.48
3.20
3 36
4.10
4.3?
5.12

10.28

6.17
6.24
6.43

Predeal»

Rucuresc.1

(
(

(
(

Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXl BrașovQ.

5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

i

i

I

1.55
2.53

3.28
9.35

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,i6
7.06
7.46
8.25
9.15

Hârtia din fabrica d-lorâ Koniges & Kopony, Ze nes

4 radA-TeisiițATeiii.șfi- 1 ra<t A-lB>BS<la|ieNla

Trenu 
oînnibnw

Tre iă 
oiui'ibus

Trenă de
permnie |

Trenn de 
peredue

Trenu 
de per^une

Trenă 
omulbui

Teiis^Cs 11.24 — 2.40 Viena
| 11.10

12 10 _
Alba-lulia 11.39 — 3 14 3£ii<lii|ce.Mlia 8.20 905 —
VințulO de josO 12.30 — 4 21 „ . . ( 11.20 12.41 -- '
Șibotă 12.52 — 4.50 Mzoiuuk ( 4 10 5.45 — -
Orâ.ș'ia 1.01 5.18 AradHk 4 30 6.— 704
Siiueria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielea 3.23 — 7.02 Pauli.șfi 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.58 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4 ( 8 — 7.40 Conopft 6(9 7.37 _
Zaro 4.25 — «.11 Bârzova 6.28 7 55 —
Soborșin 5 3) — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
BSrzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9 53 , Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 6.47 ___ 10 27 Ilia 8 55 9.‘ 8 _
PaulișO 7.28 — 10.42 Branielea 9 19 10.17 _
Gvorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 - »
Giogovatfl 7.59 — 11 25 Siiueria (Piski) 10.35 11 07 _
Aru<5u 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _

I Szolnok 8 42 — 4 52 ȘibotO 11.43 12.— —
< — — 5.12 Vințula de joșii 12 18 12.29

SSiscla peștii — 1 — 1 8 20 Alba-lulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 ’ffeluișft . 1 29 1.41 —•

Âradfi -TtmtiȘiAra Sinzeria (Piski) SPetroșenl

Trenă Trenă de Tren fl 1 Trenă de Trenă Trenă
omnibDd pernâne mixt pereone oxnnlboi mixt

Arudt'i 5.48 6.05 Stmeria 11.25 2.42
A radulă nou o.l9 — 6.33 Sireiii 11.58 — 3.25
Nâmetb-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifaiva 7.47 7.55 Crivadia 2.24 — 558
Merczilalva — — — Banița 3.05 — 641
TlnulșAm 9.02 - 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișdra- Arad fi 1‘etroșeni—Nimeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă 1 Trenă Trenă Trenă
peraăne ncradue omnibiir 1 de pere. |

1
omnibuH mixt

Timisârn 6 25 5.00 Fetroșesil 10 07 6.10
Merczifalva — ___ — Banița 1048 — 6.53
Orezifaiva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 1242 — 9 01
Aradulil nou l 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
AvndA | 9.27 — 8.17 BlnaariK 1 53 — 10.31


