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BrașovtL, 10 Septemvre 1887.
De când cu niobilisarea de probă care, 

după raporturile (Jiaieloru, a răușitu peste aștep
tare de bine, încrederea Francesiloni în armata 
lortî a crescută în așa măsură, încâtă ei nu mai 
înceteză acum a-și arăta pe față prin graiu viu 
și în scrisă bucuria și însuflețirea.

La banchetulu ce s’a dată cu ocasiunea 
terminării mobilisării comandantul^ de corpă ge 
serală Brâart, a rostită nisce cuvinte pline de 
mândria națională. „Francia", 4ise elu, „își 
cunâsce acum puterea armată; suntema. gata și 
așteptămîl!“

Totă la acelă banchetă a redicată deputa- 
tulă francesă Cales unu toastă pentru armată, 
„care a făcută să reînvieze speranțele țărei, și 
care ne va dobândi revanșa." Și ca să fiă și 
mai bine înțelesă adause: „multă vreme n’amu 
cutezată a spera în revanșă; acum o așteptămă 
cu nerăbdare!"

Dcr ceea ce este mai semnificativă, însufle
țirea pentru hărnicia armatei documentată la mo- 
bilisarea de probă a cuprinsă tdte cercurile po
litice francese fără deosebire. Nici chiaru cei 
dela guvernă n’au voită să rernână îndărătă în 
manifestarea bucuriei loră și, precum scimă, mi- 
nistrulă de culte șl instrucțiune publică Spuller, 
profitândă de-o ocasiune binevenită și-a espri- 
mată în publică dorința, ca să vddă pe Francia 
recâștigându-și ărăși ceea ce a pierdută.

înainte de niobilisarea de probă se găseau 
mulțl, mai alesă în sînulă oposițiunei, cari cri
ticau în modă nefavorabilă acestă proiectă și co
ceau că se clieltuiescă numai bani înzadară. 
După ce însă întreprinderea a reușită spre mul
țumirea generală, au încetată tote ironiile și sar
casmele foiloru din oposițiune și au făcută locă 
entusiasmului generală pentru dovada ce s’a dată 
despre destoinicia de luptă a armatei francese.

Nu mai trebue să spunemu, că aceste ma- 
nifestațiuni generale pentru armată însoțite de 
esprimarea dorinței în realisarea aspirațiuniloră 
Franciei, au produsă ună resentimentă fdrte ne
plăcută în Germania.

piarele germane mai moderate ascriau acele 
manifestări cunoscutului sangvinismă ală Fran- 
cesiloră și se mângăiau cu aceea că cu timpulă 
entusiasmulă provocată prin niobilisarea de probă 
se va mai răcori, când âtă că generalulă Bou- 
langer, celă mai populară în Francia și eelă mai 
urgisită în Germania, vine ârășl să tfirne uleiu 
pe focă, ținândă în 19 1. c. la Saint-Galmor o 
vorbire înfocată cătră oficerii corpului său de 
armată.

Intre altele cjise generalulă Boulanger în 
acea vorbire, că unui Francesă căruia îi dai dru- 
mulu să mdrgă înainte, nu-i p6te resista nimenea, 
și accentuă că acji mai multă ca ori și când 
Francesulă are lipsă de aceste calități militare, 
pentru că „ora desarmării încă n’a sunată pen
tru popdrele vechei EuropeA mai adausă că 
ar fi o nebuniă a crede, că Francesii voiescă 
„pacea cu ori-ce prețu“ ; nu, ei voră continua a 
lucra și a se întări, căci sciu că o facă pentru 
Francia.

N’a tjisu în s'ne generalulă Boulanger ni- 
mică, ce ar pută fi privită ca o provocare a 
Germaniei, dâr fiindă că elă și nu altulă a ros
tită acele cuvinte, cei din Germania nu voră 
ceti printre șire decâtă dorința de revanșă, a 
căreia representantă de frunte este tocmai Bou
langer. Acâsta se va întâmpla cu atâtă mai 
vârtosă, cu câtă manifestațiunile premerse suntă 
de natură de a-i întări pe Germani și mai multă 
în acâstă credință.

Cu tdte aceste foile germane au primită de 
astădată cu mai multă liniște discursulă genera
lului Boulanger și caută a și-lă esplica ca pe 
unu eflucsă ală ambițiunei personale a genera

lului, âr nu ca o espresiune a dorinței de răs- 
boiu, ce ar fi cuprinsă pe Francesl.

Se observă de ună timpă încdce drecare 
schimbare de roluri între fiarele francese și ger
mane. Acum Germanii desvdltă acea modera- 
țiune față cu aspirațiunile de revanșă din Francia, 
ce-o documenta mai înainte pressa francesă față 
cu amenințările și învinuirile foiloră bismarkiane. 
Acâsta pledâză în favorulu întărirei Franciei și 
denotă o mutare a constelațiunei europene, care 
impune Germaniloră mai multă reservă în cer
tele loră publicistice cu rivalii de dincolo de 
Vogesl.

Ori câtă de multă moderațiune și-ar impune 
însă o parte și alta, mai alesă îu cercurile gu
vernamentale, nu se pâte nega faptulă, că în
cordarea între Germani și Francesl cresce pe 4* 
ce merge. Acâsta s’ar putâ constata chiar și în 
lipsa multeloru arestări, espulsăii și urmăriri de 
spioni, ce se facă și într’o țâră și într’alta.

Și pe câtă timpă va dura acâsta periculâsă 
încordare între cele două mari națiuni ale apu
sului, nu mai încape îndoială despre ceea ce a 
disu generalulă Boulanger, că în bătrâna Europă 
nu va pută fi vorbă de desarmare.

Până când va pută suporta acâsta bătrână 
Europă sarcinele grozave ce i le impune armă
rile continue ale stateloră sale? Eată o întrebare, 
care trebue sâ deștepte seriose îngrijiri pretutin
deni și dela a căreia grabnică și favorabilă des- 
lega redepinde paeea și bunăstarea continentului 
nostru.

Dușmănia neîmpăcată dintre Francia și Ger
mania este și rămâne, după a nâstră părere, cea 
mai mare nenorocire pentru civilisațiunea Euro
pei și pentru libertatea popâreloră ei.

Gonii contra îiaționalitățilorA.
Cetimă în oficiosulă „Pester Lloyd" :
In contra agitațiunii naționalitățiloră procurorul^ 

generală Koztna a adresată, precumă allămă, o cer- 
culară energică tuturora procuroriloră din țâră, dis- 
punendă ca să privegheze cu îngrijire și cu mare a 
tențiune asupra producleloră literare și mai alesă asu
pra diareloră din cerculă competinței loră, și de cumva 
ară descoperi vre-o tendință ostilă față eu slatulă „ma
ghiarii" ori față cu națiunea maghiară, să facă neîntâr
ziată și cu cea mai mare energiă pașii judecătoresc! de 
lipsă contra respectivei publicațiunî orî contra respecti
vului diară, și să incunosciințeze despre acâsta procura
tura generală.

Așa dâr progresămă cu pași repezi spre 
domnia cnutului ungurescă. Mai lipsesce încă 
numai o Siberiă.

Partidele în Bucovina și Românii.
„Revista Politică" din Suceava vorbesce în- 

tr’unu articula cu data de 15 Iulie a. c., despre 
partidele din Bucovina și despre raporturile loru 
cu Românii bucovineni astfelă:

Situațiunea la noi în țâră se iotă lămuresce pe di 
ce merge, încâtă astă-4i putem arunca o privire repede 
asupra partideloră politice, ce combată pe Români, și a- 
supra tendințeloră acestoră partide.

Este înainte de tăte partida Rufeniloră indigeni, 
ortodocși orientali. Aceștia trăindă de atâta timpă la 
ună locă cu Românii, se află, afară de relațiunile de 
meg:eșie, și în relațiuni de înrudire încâtă mai că nu 
vei afla o familiă mai bună să nu fiă incuscrită seu alt- 
felă înrudită cu familiile românesci.

Rutenii din țeră suntă ună poporă blândă și păci 
nică, și nu facă deosebire în naționalitatea română și 
rutână, căci și la dânșii ca și la Români religia este le
gea, care-i unesce cu aceea-și biserică unde se închină 
deopotrivă Românulă și Ruteanulă bucovineană. Deo
sebiri de vederi între poporul ă ruteană și între po- 
porulă română încă nu au esistată pănă acuma, și 

nici nu credemă că voră esista, câtă timpă poporulă 
ortodocsă ruteană din Rucovina își va croi singură des
tinele sale, și nu va încăpea pe mâna șoviniștiloră gre- 
co-catolici din Galiția. Dâr aceștia venindă din Galiția 
în țâră, și căpătândă câte ună postă, au începută a 
prourma lupta începută în Galiția, pe teritoriulă Buco
vinei, cu deosebirea numai, că în Galiția obiectulă urei 
și a atacuriloră loră înverșunate erau Polonii, âr aici în 
țâră Românii. Și cu tăte că, ca streini atâtă de țâră 
acesta, câtă și de religia țării, nu au nici ună dreptă a 
se amesteca in afacerile Rufeniloră, ei ca nisce Omeni 
ce nu au nimică a pierde, au isbutită, prin îndrăsnâlă 
și prin purtarea loră necalificabilă a lua în mâna loră 
freulă conducerii Ruteniloră; au isbutită mai departe a 
depărta pe inteligența ruteană dela cârmă, a o lipi așa 
cjicendă de părete, și astăcji suntă ei aceia cari strigă 
și înjură în numele poporului ruteană, nu numai asu
pra Româniloră, ci chiară și asupra aceloră Ruteni năs- 
cuți și crescuți in țeră, cari nu țipă și strigă ca dânșii, 
care arată mai multă chibzuire, și mai multă tactă de
cât ă îlă au ei. Spre acestă scopă le servesce atâtă ga
zeta loră propriă, câtă și diarulă judovescă din Cer
năuți.

Acestoră Ruteni streini, fugăriți p6te de Polonii 
din Galiția, și ajunși aici la o bucățică de pâne, le-au 
succesă în timpulă din urmă a vîrî vrajbă între Românii 
și Rutenii din țeră și a-i întărită pe aceștia din urmă a- 
supra Româniloră, cre^endă că astfelă își voră ajunge 
mai ușoră scopurile loră de a deveni mari și tari pe 
spatele poporului. Ei lucrâză și pentru convertirea po
porului ruteană la catolicismă și întru acâsta suntă 
ajutați și de iesuiți, și se caracterisâză prin lipsa de 
ori ce tactă politică. In unulă din numerii viitori vom 
veni și asupra aceloră preoți ruteni gr. or. de peste 
Prulă, cari lucreză mână în mână cu greco-catolicii și 
cari semănăl a nu cunOsce hotarele între Galiția și Bu
covina.

După Ruteni vină apoi Germanii din țâră. Aceștia 
se deosebescă prin caracterulă loră integru și prin in
teligența și cultura loră, suntă insă atâtă de puțini, în
câtă mai că i-ai putâ număra pe degete. Nenorocirea 
loră a fostă, că cea mai mare parte din ei s’au polo- 
nisală astfelă, că nu-i maicunosci; și polonisarea loră 
nu a urmată prin șcOlă, ci prin biserică, prin preoți și 
prin — servitori și servitore polone.

Cum trăimă cu Germanii din țâră, amă arătată în 
numărulă trecută. Noi avemă pentru dânșii cele mai vii 
simpatii, și împrejurarea, că representanții noștri susțină 
principiulă autonomistă, âr’ ei celă centralistă, nu au 
micșorată sentimentele de simpaliă ce le păstrâză Ro
mânii. De ne păstrâză și ei aceleași simpatii, ne vomă 
încredința cu timpulă; una însă trebue să ințelâgă Ger
manii din țâră, că ei nu se romanisâză, ci se slavisâză, 
și că prin urmare pericululă nu le vine dela Români, ci 
dela Slavi, adecă dela Poloni; o politică sănătOsă ger
mană ar cere așa dâră ca Germanii să mârgă umără în 
umără cu Românii, ca împreună să conbată slavismulă, 
însă unde este organulă loră politică ca să profeseze 
aceste idei? Cu durere trebue să mărturisimă, că Ger
manii din țeră cu totă cultura loră, nu au ună unică 
organă de publicitate, și astfelă nici nu le auQI gla- 
sulă loră.

Vină apoi Polonii. Aceștia se recrutâză din am- 
ploiați mari și mici, din câțiva medici și advocațl, și din 
mulțl servitori și servitOre. Cei mai mulțl suntă nu de 
multă veniți la noi în țâră, cei mai puțini suntă 
născuți și crescuți aici, âr mare parte din Poloni suntă 
Germanii polonisați, cari, ea toți renegații, suntă cei mai 
aprigi luptători pentru propaganda polonă. Organulă Po- 
loniloră este «Gazeta polska« din Cernăuți, care stă sub 
influența iesuițiloră. Polonii din țâră conbată tâte aspi
rațiunile Româniloră, afară de sistemulă politică urmată 
de deputății români, conbată naționalitatea, biserica și 
șcâla română, și ar voi să domnâscă în Bucovina, pre
cum domnescă în Galiția. Au și pusă mâna pe cele mai 
multe posturi în țâră, și dâcă ai lua statistica la mână, 
și ai calcula numărulă amploiațiloră și împiegațiloră po
loni, mari și mici, ai vedâ că partea cea mai bună și 
mai mare este a loră. Sucursală ce-lă capătă din Ga- 
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liția totă cresce, și in raporta cu acesta sucursă cresce 
și ostilitatea lora față cu noi. Organuia loră de publi
citate ne conbale — ce-i drepta într’una tona convena
bila, neuilânda bunele maniere și neinjosindu se la apu
căturile gazetei jidovesc! din Cernăuți—dăr ne combate 
la totă pasula, la Iote întreprinderile năstre.

Polonii s’au aliată cu Rutenii și cu Jidovii din țără 
și părtă o luptă crâncenă in contra nosfră, der au fo-uO 
așa de cuminți a înpărți rolurile aslfelă. că <^iarula loră 
dă tactulă, ăr’ organulă jidovescd din Cernăuți și cela 
rutănă înproșcă în noi cu »grobes Geschutz*.

Câtă despre Jidovii, cari strigă că suntă Germani, 
fără ca să-i crădă cineva, și caii înjură sălbatică asupra 
năstră, vomă vorbi altădată. Acuma dicemă numai: 
Până unde va ajunge prietenia Poloniloră, a Ruteniloră 
și a Jidoviloră, voma ajunge s’o vedemă, der deocam
dată trebue să mărturisimă. că acestă alianță triplă nu 
ne-a surprinsă de felă, căci noi Românii amă trecută 
prin multe și grele nevoi, amă luptată de cândă ne-amă 
trezită, și decă amă câștigată când va ceva, dăcă amă 
reportată vr’ună succesă, noi singuri 1’amO dobândită, 
noi prin propriele nOstre puteri și opintiri, și in contra 
machinațiuniloră tuturora antagoniștilcră noștri. Și acuma 
avăndă contrari pe Polonii venițl din Galiția, pe Rutenii 
venițl din Galiția, pe Jidovii venițl din totă lumea, stămă 
totă atâtă de drepți ca până acuma, cu fruntea înălțată 
și senină, cu voința firmă și strînsă uniți în luptă, căci 
ne aflămă în țâra nOstră, și ne răcjimăma pe dreptulă 
nostru, și scimă din moși strămoși că: apa trece ăr’ 
petrile rămână.

Din afară.
După o depeșă adresată din Berlină (Jia- 

rului „Journal de Dăbats“, principalulu resultatfi 
alfl întrevederei dela Friedrichsruhe ar fi că 
Austria va acorda Rusiei o influență preponderantă 
în Bulgaria.

„Journal des Dăbats“ crede a sci, că nici 
o întrevedere nu se va face între cei doi împă
rați la Swinetnunde. Tarulfl se va întdrce în 
Rusia, fără a trece prin Germania. De altă 
parte 4’arul® „Die Post“ menționăză svonulu 
unei întrevederi a împăratului Wilhelm și Țarulft 
în luna lui Octomvre.

„Gazeta Germaniei de Nord“ semnalăză in
trarea pe scenă a generalului Boulanger, cu pri- 
legiulfi discursului recentă ce acesta a rostită și 
în care elfi a 4>su, că armata trebue să lucreze 
pentru Franța. Și adauge organulfi berlinesfi, 
că ceea ce Franța voiesce, d. Spttller, actual
mente ministru alfi instrucțiunei publice, a ex- 
primat’o în acești termini: „Franța are ca sar
cină să reia ceea ce a pierdutfi.11

Intr’unfi meetingu populară organisatu 
în Sofia de Liga patrioți 1 orii, cu prilejulfi 
aniversărei unirei Bulgariei cu Rumelia, preșe
dintele a 4isă, 0*1 Bulgarii trebue să se nnăscă 
pentru a susțină unirea Bulgariei care, părăsită 
de puteri, trebue să apere ea însăși drepții 
rile sale.

După cum comunică o telegramă din Paris, 
fratele celă mai mare alu prințului de Coburg n’a 
putută să autoriseze pe mama sa, principesa Cle- 
mentina, să compromită averea sa privată în în
treprinderea Bulgariei. Se scie că prințulfi de 
Coburg a vrutu să garanteze comandele de eclii- 

pamentu și arin imentu alu armatei bulgare cu 
averea sa și a familiei sale.

„Nordd. Allg. Zeitung" amintește, că în 
Varșovia sosescu de câtva timpii mulțl lucrători, 
pentru ca să grăbăscă lucrările de fortificare în 
Kovno, construirea de magazine și alte construc- 
țiuni militare.

Aceeași fdiă înregistrăză împreună cu alte 
4iare scirea fdiei francese „Patriote,“ că guver
nată francesă a ordonată se se țină în evidență toți 
streinii, și observă, că numita fdiă francesă, care 
numesce pe Germani suferitori de fonie și spioni, 
ar sta în relațiunl cu ministrulfi de răsboiu.

SOIRILE D1LEI.
Guvernulă ungurescă a pusâ, precum se seie, să se 

facă lucrările pregătităre pentru resolvarea cestiunei răs
cumpărării regalielorfl. Pentru acăsta suntă ne
cesare in prima liniă datele statistice asupra cantității 
rachiului ce se consumă pe ană în singuraticele comune. 
Aceste date se adună în totă țăra de organele financiare 
care în privința acăsta se adresăză la proprietarii de câr- 
ciume și la arendașii regalieloră. Datele acestea voră 
forma basa pentru stabilirea sumei pentru răscumpărarea 
regalieloră.

—x—
Maiestatea Sa va vedă in Clușiu și fețe kul- 

turegyletiste. Așa se ifice că depulațiunea Kulturegyle- 
tului ardeleană va fi «imposantă*. Dela cele »1500“ fi
liale precum și dintre miile de membri ai reuniunei s’au 
anunțată fdrte mulțl, așa că numărulă membriloră de- 
pulațiunei trebue redusă.

— x—
Ministrulă de justițiă ungurescă, ducân- 

du-se deună4ile incognito într’ună orașă din Ungaria de 
susă, intră in cancelaria judecătoriei de cerc\ De față 
era protocolistulă. Necunoscutulă ministru dete „bună 
diminăța», dăr protocolistulă dreptă răspunsă întrebă as
pru: „Ce vrăi?“ — „Caută pe d-lă judecătoră». — »Nu 
e aci". — „Ora oficiului incă n’a trecută». — «Și ce te 
privesee acăsta?» — „Puțintelă totă mă privesee". — 
„Te privesee? Adecă cine ești d-ta?“ — „Eu sunt adecă 
ministrulă de justițiă..." — Dăr cei cari nu suntă mi
niștri, ce pățescă! Și cine le dă satisfacția pentru bruta
litățile ce le intămpină din partea unoră funcționari un- 
gurescl? Dumnezeu din ceră.

—x—
La 28 și 29 Septemvre n. sosesce din Viena în 

Sibiiu regimentulă 31 de infanteria, unde va și rămâne 
în garnisonă. Batalionulă ală 3-lea se va duce insă in 
Bosnia in garnisănă.

—x—
Ună scandală ne mai audită s’a întemplafă în 

4ilele acestea intre nisce funcționari comitalensl în ca- 
sina din Comornă, scrie „Szabadsag" din Alba-regală. 
Protonotarulă comitatensă M. K. și președintele scaunu
lui orfanală I. P., cari de multă timpă nu trăescă in 
bună înțelegere, mai întăiu se pălmuiră și apoi se bătură 
strașnică, încâlă abia îi putură despărți ceilalți visita'orl 
ai casinei. Viceșpanulă i-a conslrînsă pe amendoi func
ționarii să șl dea demisiunea și s’a fixată o nouă ale
gere. Cei doi triști eroi s’au și duelată mai tArcjiu, der 
fără să-și prieinuăscă nici o sdrelitură.

—x—
In Turoță-St.-Martină a murită unuia dintre 

conducătorii de frunte ai Slovaciloră, anume Dr. Mi- 

cliailă Mudron, pe care Ungurii îlă priveau cu ochi 
răi. Mudron s’a făcută vestită ca advocată ală aderen- 
țiloră săi în procese politice, cu care ocasiune a desvol- 
tată o rară elocință. Slovacii incărcă o mare și dure- 
rOsă perdere

—x—
Ministrulă de interne a permisă, ca comuna mare 

Lugoșă, din comitatulă Carașă-Severină, să se pfiiă 
constitui ca orașă cu magistrată regulată.

—x—
O mamă fără inimă espuse la 16 Septemvre n 

pe miculft său copilă de curăndă născută pe șosăua Fe- 
leacului lângă Clușiu ș'-lă lăsă în mâna sorții. O fetiță 
de șBpte ani a unui țărână ce locuesce in apropiere găsi 
pe miculă copilă, care striga, și plină de bucuriă aduse 
„păpușa cea viă» la părinții ei, cari Incunosciințară po
liția despre acăsta. Noulă cetățănă va fi deocamdată 
crescută cu cheltuiala orașului.

—x—
La 14 Septemvre n. fu găsită mortă pe dru- 

mulă din pădure ce duce dela Crisbavă la Țințarl 
ună locuitoră din Crisbavă. Se dusese în săra prece
dentă cu boii la pășune și fusese împușcată. Boii au 
fostă aduși de pădurarulă orășenescă S. I. Castilă se 
anchetăză! Nenorocitulă, care era văduvă, lăsă în urmă’i 
cinci copii.

Antichitățile bisericesc! din Bucovina.
Comisiunea cențială c. r. pentru monumente isto

rice și artistice din Viena s’a adresată cătră consistoriulă 
archiepiscopală din Cernăuți cu o scrisOre, din care re- 
producemă, după „Revista politică», următărele pasage: 

»De ună timpă încăce atențiunea comisiunei cen
trale c. r. este atrasă asupra bisericiloră gr.-or. și asupra 
icăneloră loră, cari mai cu sămă se află în Bucovina și 
datăză din timpuri forte vechi. Conservatorii Bucovinei 
n’au intrelăsată a trimite comisiunei centrale în acăstă 
privință raporturi forte numerose și detailate.

„Dăr cu privire la însemnătatea acestoră obiecte 
raporturi simple nu ajungă și întrebuințarea loră trebue 
să fiă înlesnită [prin copiarea edificiiloră, a icdneloru 
și a celor'i’alte obiec'e de ariă...

,Ne permilemă a Vă ruga pe Eminența Vfistră ca 
să bine-voițl a orendui clerului gr.-or. conservarea și 
cruțarea bisericiloră vechi și a pictureloră loră: a-lă In
vita ca restaurări să se facă numai sub controlulă res
pectivului conservatoră c. r. și ca edificiile și picturele 
să fiă copiate atâtă din partea organeloră însărcinate cu 
restaurarea câtă și din partea unui fotografă; a îngriji 
ca ună preotă deprinsă cu texfulă slavonă bisericescă să 
fiă obligată a culege numerăsele inscripțiunl ale biseri- 
ciloră din Bucovina...

.Consistoriulă din Cernăuți, prin o circulară adre
sată preoțimei, a luată deja măsurile cuvenite și a dis
pusă următorele:

,1. Obiectele amintite în ceea ce privesee caracte- 
rulă loră monumentală să se conserve cu totă îngrijirea 
trebuinci6«ă, ăr restaurările eventuale să nu se facă fără 
încuviințarea consistoriului respectivă, fără consultarea 
organeloră technice competente.

,2. Tote inscripțiunile vechi să se conserve și preo- 
țimea este îndatorată a le copia după putință, trimițăn- 
du-le apoi consistoriului cu ună raportă detaliată.

>3. Clerulă este ținută a da informațiunile trebuin- 
ciOse și a sprijini cu cea mai mare prevenire cercetările 
aceloră bărbați, cari suntă num'țl conservatori pentru 
monumentele istorice și artistice ale țărei ndslre.

FOILETONU.

Scola pseodo-istorică, Eder-Hunfalvy.
Neuere Erscheinungen der rumănischen Geschiehtsschrei- 

bung beleuchtet von Faul Hunfalvy. Wien und Te 
schen verlag der k. k. Hofbuchhandlung Karl Pro- 

chaska 1886. 8° 252 pag.
(Urmare.)

Etă cuprinsulă nouei scrieri istorice a d-lui P. Hun
falvy, din care, precum amă amintită, va apără, de sine, 
neadevărulă și tendința de agitațiune contra Româniloră:

Nicolae Densușianu publică în anulă 1880 în Bu- 
curescl „Cercetări istorice în archivele și bibliotecile Un
gariei*, ce le făcuse însărcinată din pariea Academiei ro
mâne in privința revoluțiunei țăraniloră din anii 1784-1785. 
Totă dănsulă publică apoi în anulă 1884 în BucurescI 
istoria revoluțiunei țăraniloră. o operă voluminOsă, sub 
titlulă: „Revoluțiunea lui Horia în Transilvania și Un
garia din 1784—1785. In anulă 1885 densulă mai pu
blică încă două broșuri importante: „Monumente pentru 
istoria țerei Făgărașului culese și adnotate,* și „Note 
critice asupra scrierei d lui A. D. Xenopol: Teoria lui 
Rosler*. Apoi în 1883 apăiu în Budapesta tomulu ântăiu 
„Din scrierile lui Petru Maiorii,* edate de societatea 
literară „Petru Maioră» a junimei române studiăse din 
Budapesta. Er in 1885 D. A. Xenopol, profesoră de

istoria română la universitatea din Iași, publică în limba 
francesă: »Une enigme liistorique. Les Roumains au
Moyen-Age. Paris, 1885. (0 enigmă istorică. Românii 
în evulă de mijlocă.) In anulă 1884 totă dănsulă pu
blică „ Teoria lui Rosler: Studiu asupra stăruinței Ro- 
mâniloril în Dacia-rTraiană* și asupra acestei cărți se 
raporta broșura lui Densușianu amintită mai susă. Eu 
nu am înaintea mea acestă studiu ală lui Xenopol și mă 
voiu raporta la elă după Notele critice ale lui Den
sușianu.

Ca cetitorulă, care n’a avută ocasiune să răsfoiescă 
literatura română, să potă pricepe acestă importantă 
materială istorică, voiu lăsa să urmeze părerile cele vagi 
despre istoria română ale lui Bălcescu și la aceste voiu 
adauge ideile lui Petru Maioră, pe cari Densușianu în 
Notele sale critice, asupra lui Xenopol le înfățișăză ca 
părerile de pănă acuma ale scOlei istorice române.

Clio, 4ina istoriografiei românesc!, care dela 1780 
stă la răsboiu ca să termineze text.ulă verhei istorii 
românescl, cere Transilvania ca plată pentru țesetura sa 
(verlangt nun als Lohn fur ihr Gewebe — Siebenbur- 
gen.) Pentru ochiulă nedeprinsă s’ar părâ, că țăsătura 
acăsta e demnă de plata ce se cere (adecă de Transil
vania). Insă decă o esaminămă cu atențiune și cu cu- 
noscințele technice, cunoscințe ce ni le oferă adevărata 
istoriă, noi vomă observa numai decâtă, că nici ur4ăla, 

nici bătătura țăsăturei nu suntă de materiă veritabilă. 
Noi vomă oteri aici celitoriului neversată în istoriă cu- 
noscința technică, ca singură să pOtă judecă, dăcă marfa 
ce o aduce la lărgulă literară 4îna Clio a Româniloră 
este o istoria critică fără nici o presupunere, decă sco- 
pulă ei este veritatea obiectivă, seu dăcă nu cumva a- 
căstă rjînă Clio in lucrarea ei a avută mai multă îna
intea ochiloră agitațiunea politică și de aceea țese is
toria astfelă ca să-i servăscă la scopă.

După câtă cunoscă eu, nici ună scriitoră seriosă 
(abstracțiune făcendă de povestitorii de anecdote) nu au 
considerată niciodată pe Români ca Turci, ea Greci său 
ca Slavi. încă îndată la prima aparițiune a Româniloră în 
peninsula balcanică, în secululă ală X-lea, ei fură pri
viți de Bizantini parte ca vechi MisienI parte ca coloniști 
din Italia.

Atâtă Martină Opiz câtă și Laurențiu Tapeltină din 
Mediașă, care publică tn a. 1667 în Lyon o cărticică in
teresantă despre .originea și decadența Ardelenilor^» 
suntă convinși, că Românii din Transilvania se tragă dela 
coloniile lui Traiană. Chiar și Gibbon, renumitulă autoră 
ală .înclinării și decadenții imperiului romană* comiderâ 
pe Români ca „coloniști romani, puri și neamestecați*, și 
anume dănsulă se esprimă astfelă: 'Românii conservă 
încă multe elemente din limba latină și ei s’au lăudată 
in iote timpurile că suntă de origine romană. Ei suntă
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O judecată ungurescă despre o comedia 
neiuțescă.

Făia bugetară ungurescă din Clușiu publică in Nr. 
213 dv.la 13 Septemvre n. unii articula. subsemnată de 
una .Szunyog”, asupra comediei ,Goldfische< (pescii 
de aura) de Schonihau Kadelburg. „Criticula unguresed 
cjice intre altele/

....Humorulă germana! O Dumnezeule! Aceste po- 
pore vorbescd prostii — der vedi că nu o facO bucurosă 
acăsta. In genere suntă Omeni plicticoși (cu cari ți se 
urăsce', der trebue să fie glumeți. Pentru acă-ta e o 
rețetă propria. Iți trebue vr'o doi omeni și „Fliegende 
Blătter‘'.... Aceste comedii germane! Unde suntă lucii,
acolo trebue să roșescl de rușine, unde nu sunto, acolo 
sunt grozav de înțelepte. Sunt de regulă fără de feete. 
In ele e o moderată încurcătură și ună moderată numără 
de anecdote. Bărbații se încurcă in situațiuni comice, 
der acești bărbați suntă astfelă, că polă gusta pe Messia 
lui Klopstock și alte astfelă de grozave bucurii ale pă
mântului ; ei suntă liniștiți, întemeiază o familiă de 12 
copii, se îngrașe cu timpulă și fumeză din pipa de por 
celană. Sângele lord nu ferbe, ilaritatea nu răsare din 
ei, ca muguruld din pomd, ci aternă de ei în afară, ca 
scaiuld de talară (straiu.)-

Câtă îngâmfare!

Importarea de producte brute animalice din Ro
mânia. La o cerere a camerei comerciale și industriale 
din Brașovd, în care provocându-se la o disposițiune a 
guvernului austriacă privitOre la importarea de producte 
brute animalice din România se face rugarea, ca și gu- 
vernulă ungurescă să ia o disposițiune corăspuncjălăre, 
numita cameră a primită dela ministerulă ungurescă de 
agricultură, comerță și industria următorulă răspunsă, 
care se comunică celoră interesați:

Incunosciințezd camera, că guvernulă țării Buco
vina a dispusă, că lâna de oi spălată și împachetată în 
saci, mai departe seulă topită se polă importa liberă in 
numita provincia și că celelalte producte brute*) citate 
sub b) în § 4 ală legii austriaee asupra pestei bovine, 
decă suntă provăcjule cu certifr a'e de origine și sanitare, 
deasemenea se potd importa acolo. Ce privesce cererea 
camerei, ca să permită și eu importa-ea aceloră pro
ducte brute via Fredeală in Ungaria, respective tran- 
situlă loră pe teritorulă statului, observă că sunt gata 
a satisface din casă in casă cereriloră corăspundătore 
concrete, ca și până reuni B-pesta 19 Augustă 1887 
l’entru ministrulă: Matlekovics/

cam cu vre o 14 cfile ună inelă femeescă bătută cu pe
tre scumpe, fără să fi arătată acesta autorității. Vrendă 
servitorulă să venejă erl inelulă, der neputendă să do- 
vedescă dreptulă său de proprietate, autoritatea compe
tentă ila va face să siință urmările lâinuirei găsirei 
inelului.

Raportă polițienescu. — In 18 Septemvre n., sol 
dațl din garnisonă arangiară in curtea cârciumei Nr. 227 
din Brașovu-vechiu o petrecere cu danță, fără să c-eră 
încuviințarea autorității. Deorece, precum se scie, la ast
felă de petreceri fără supraveghiare polițienescă se'nlemplă 
totdeuna bătăi sângerăse, servitdrele dorităre de danță 
fură înlăturate dela loculă de jocă, er soldații cari se 
opuseră acestei măsuri fură arestați și predațl coman
danților! respectivi spre a fi pedepsiți.

ErI diminâță servitărea Olah Anna a fanarului de 
aci Fr. Orendt, care mai adeseori a furată pdme înlro- 
ducăndu-se în grădina vecină, Iu surprinsă asupra fap
tului și predată autorității competente.

Servitorulă unei prăvălii de aci a găsită înainte

*) Observarea camerei de comerță și industria: 
Acestea suntă: piei deplină uscate, 6se, cdrne, vârfuri 
de cărne, unghii, intestine sărate și uscate, intestine pen
tru cOrde, seu netopită în butoie și covate, pără de vacă, 
pără de porcă, lână de oi și pără de capră, intru câtă 
aceste din urmă obiecte suntă împachetate în saci ori 
in colete.

ZESaporturd.
primului secretară Ioană Fopă Reteganulă, călră On. co- 
mitetă de ajutorare cu abecedare și legendare a ele- 
viloră săraci dela scolele române rurale, cu reședința în 

Rodna veche, Transilvania.
(Urmare și fine.*)

2. C'drfi din tipografia Blașiului cerură: 1. Ioană 
Suciu inv. in Solovestru 30 abed., 20 leg., 2. 16nă De- 
miană înv. în Iclodă p. Blașiu 23 abed., 3. Basiliu Mar- 
tină inv. Băgău 15 abed., 18 leg., 4. Iuliu Harșană înv. 
Chiheriulă inf 20 abed., 10 leg, 5. Teodoră Hogia înv. 

.Șura mică 15 abed., 10 leg., 6. Petru Coleeriu inv. Su- 
ciagă 15 abed., 1 leg., 7, lonă Popă inv. Șinca veche 
8 leg., 8. Nicolau Maioră preotO V, Udvarhely 8 abed., 
5 leg., 9. Iuliu Crainică din Urisiulă inf. 10 abed., 6 leg. 
10. Vasiliu Iteană înv. Caltwasser 15 abed., 10 leg., 11. 
Nicolau Tufescu înv. Basna 10 abed. 5 leg., 12. Ioana 
Bucșa inv. in Craifalău 10 abed., 10 leg., 13. Atanasiu 
Moga inv. Țapu 8 abed., 14. Petru Grama înv. Sânte- 
Jude 10 abed. Totală 189 abed. 103 leg.

3. Cărți din tipografia Blașului s’au distribuită: 
1 Celui de sub 1=23 abed. ("folosite, donate de scăla 
din Rodna veche) 2. Celui de sub 1=9 abed. și 9 feg., 
3. Celui de sub 2=25 abed. (folosite, donate de scăla 
din Rodna veche). 4. Celui de sub 3=10 abed. și 7 
leg., 5. Celui de sub 4=10 abed. și 5 leg. 6. Celui de 
sub 5=10 abedare și 5 legendare., 7. Celui de sub 6= 
10 abecedare 8. Celui de sub 14=10 abed., 9. Ce
lui de sub 7=10 abed., 10. Celui de sub 8=13 abed., 
4 leg., 11. Celui de sub 9=10 abed. 6 leg, 12. Celui 
de sub 10=10 abed., 13. Celui de sub 11=8 abc-d., 
14. Celui de sub 12=8 abed., 15. Celui de sub 13=8 
abed. Suma 170 abedare și 36 leg.

4. Cărți de Popescu cerură: 1. Petru Poenaru inv. 
Mercina 8 abr-d., 9 leg., 2. E. CrișanO și A. Moldovană 
din Șinca v. 8 abed.. 4 leg., dâr la câteva Zile după a 
cee? ne scrise inv. dir. de acolo, Ioană Popă, că numai 
de ale Blașiului potă folosi, deci de acelea să le trimi- 
temă, ce s’a și întâmplată. 3. Ipate Todorană din Dom 
nină cere 22 leg. 4. Nicolau Necrelescu din Moioșă Mi- 
clesd 15 abed. 5 leg., 5. Teodoră Opreană înv. in Las- 
lăulă română 40 abed., 30 leg., 6. A'exandru Vladă inv 
Bânpatak 2 abed. 1 leg. 7. Simion Câmpiană înv. Bou- 
țară 15 abed , 5 leg. 8. Florian Crainică preotă în Mi- 
hileu 15 abed., 5 leg. Suma 103 ab d, 81 leg.

5. Cărți de ale d-lui I. Popescu se distribuiră: 1. 
Celui de sub 1=8 abed. 8 leg. 1 es. Stupărită. 2. Celui 
de sub 4=15 abed. 5 leg, 1 es Stupărită. 3. 3. Celui 
de sub 5=14 abed. 6 leg. 1 es. Stupărită. 4. Celui de 
sub 3=6 leg. 1 es. Stupărită. 5. Celui de sub 6=5 abed. 
1 leg. 1 es. Stupărită. 6. Celui de sub 7=15 abed. 7. 
Celui de sub 8=10 abc. Suma: 67 abedare 26 leg. 5 
es. Stupărită.

Așa dâră: 1. Bani au incursă: 145 fi. 40 cr. 2. 
Bani s’au spesală 131 fl. 90 cr. Mai suntă bani gata: 
13 fl. 50 cr. cari suntă depuși la cassa de economii 
„Rodna veche” și formâză basa capitalului pentru anulă 
scolastică 1887/8.

3. Cărți au cerută 40 de învățători și adecă: a) 
de ale lui Petri 264 abed. 130 legendare, b) de ale Bla
șiului 189 abedare 103 legendare, c) de ale lui I. Po
pescu 103 abed. 81 legendare. Suma cărțiloră cerute 
556 abed. 314 legendare.

4. Cărți s’au distribuită: 1) țde ale lui V. Petri 
152 abed. 44 leg. 2. de ale Blașiului 170 abed. 36 leg. 
3) de ale lui 1. Popescu 67 abc. 26 leg. Suma cărți
loră distribuite: 389 abed 106 leg.

S’au mai distribuită 7 es. din Stupăritulă d-lui 1. 
Costină și mai suntă in deposită aci, 1 leg. de Blașiu, 
1 eg. de Popescu, 2 es. Stupărită, 8 abed. de Blașiu și 
12 abed. de Petri.

Aducendă acestea la curoscința O. Comitetă, mă

rogă ca rațiociniulă acesta să fiă studiată și aflându-se 
asurată — să se verifice.

Rodna veche, 2 Iulie 1887.
Cu tătă stima

Ioană Popă Reteganulă.
primula secretară ală comit, de ajutorare.

Censurându se socotelele și aflându-se In deplină 
regulă, acestă raporta să ia spre sciință și se decide a 
se publica prin Zlarele române, dimpreună cu Apelulă 
ce urmăză:

Rodna veche, 2 Iulie 1887.
Porcius m. p. I. Popă Reteganulă m. p.

președinte, secretară primară.
Gerasimă Domide m. p. 
Pamfiliu Grapini m. p.

Ultime scirl.
Constantinopolu, 20 Septemvre. — Puțina re- 

sistență ce opune Turcia politicei orientale a Ru
siei provine din aceea, că ea se teme de repre
saliile acestei din urmă puteri în Asia mică și de 
punerea la ordinea <|ilei a despăgubirii de răa- 
boiu datorită de densa dela 1877.

Berlină, 20 Septemvre- — Sănătatea împă
ratului este fZrte bună ; Maiestatea Sa va asista 
mâne la manevrele din Gransee. — Incidentulii 
diplomatică bulgară nu va av£ consecințe. Nu 
mai este vorba de espediarea cuirasateloră la 
Varna.

Petersburgă, 20 Septemvre. „Novoe Vremja“ 
vorbindu de afacerile bulgare, <|ice că Bulgaria 
este perdută pentru Rusia de 6re-ce Turcia, Aus
tria și Italia protegă pe față pe principele de 
Coburg.

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

ORADEA-MARE, 22 Septemvre. — Minis- 
trulu Tisza declară că sporirea dării de pămentu 
e a<Jl cu neputință; der speră să restabildscă e- 
chilibrulti în finanțe prin esploatarea dăriloră in
directe. T6te statele Europei dorescQ pacea și 
densulă crede, că nu va fi turburată în curendd. 
înarmările celorlalte puteri ceru o asemenea pro- 
cedere și din partea ndstră.

CRACOVIA, 22 Septemvre. — Ospeții un
guri au fostă cordială primiți.

MUNCHEN, 22 Septemvre, — Camera a 
primită legea beuturiloră spirtudse.

Necrologu. — Cu inima sângerândă de durere să 
aduce la scire consângeniloră, amicilorâ și bunilortt cu- 
noscuțl. că tinăra preotăsă Laura Moldoveana n. Ilovand 
In anula 18 ala vieții și abia ală 3-lea ala fericitei sale 
căsătorii, după o pătrunZătore suferință de 7 luni, In 
nOptea de 5 I. c. luânda la sine ca fără conducător a S. 
Sacramenta ala Eucharistiei, s’a mutata la patria feri- 
cirei. Osămintele i s’au așezata in 7 1. c. d. a. la 3 Ore 
in cimiteriula comuna din Teaca. Ireparabila pierdere o 
deplânge cu amara neconsolabilulă soța Teofilă Mol
doveana preotă gr. cat. în Copru cu inocintele-i pu
pila Victora Teofilă, tristul taică Maxin llovană 
comisară reg. de drumQ și junai soriără Hermina.

Repausâză lină scumpă soțiă! Fiă'ml din oeră în
gerii păzitorii, dulce măicuță 1

Teaca, 6 Septemvre 1887.

Editoră: lacobâ Mureșiann.
Redactoră responsabila: Dr. Aurel Mureșiann.

ce e dreptă incunjurațl de barbari, der nu s’au ames
tecați cu ei“.

De aceea noi trebue să ne mirămă intr’adevără, că 
Xenopolă vre să facă pe cetitorii săi a crede: că afir
marea, că Românii din Orientu ar fi ună ramă din ma
rea familiă latină, ar fi o descoperire a secuiului nostru 
(une decouverte dans notre siede).

Din aceste p6te vedă cetiloriulâ că originea latină 
a poporului română a fostă și este in generală recunos
cută. Despre originea latină a Româniloră nu esistă așa 
dăr nici o divergență de păreri, și scriitorii cei mai mulțl 
împărtășescu convingerea lui Gibbon și a lui Ronke: că 
străbunii Româniloră de aslătji au locuită încă din tim- 
pula lui Traiană neîntreruptă vechia Daciă, adecă Tran
silvania, Moldova și Țăra-românescă; și că prin urmare 
locuitorii români din țările aceste suntă descendențl di- 
recțl ai coloniștiloră, pe cari Traiană i-a strămutată în 
Dacia vechiă.

Despre originea latină a Româniloră din Transil
vania de aslătjl și din România nu a esisfată și nici nu 
esistă vre-o deosebire de păreri. Nu s’a manifestată 
vre-o îndoială nici chiar In ce pri’-esce credința, că stră
moșii Româniloră ară fi locuită în continuu în Dacia tra
iană, decâlă numai în timpulă din urmă. Românii erau 
priviți Întocmai ca și Ladinii său ca Romancii din TirolO 

și din Elveția, cari suntă de asemenea de origine latină, 
cu tdte că dialectulă loră se deosibesce de celelalte limbi 
romanice ce-i înconjdră, anume de limba italiană și 
francesă.

La a. 1746 însă lonă George Schwandtner publică 
primulă tomă din: Scriptores rerum Hungaricarum, in 
care apară pentru prima Oră «Gesta Hungarorum”, său 
cronica Notariului anonima a regelui Bela Acesta no
tară scie să vorbâscă multe despre diferite țări seu prin
cipate de pe teritoriulă Ungariei și ală Transilvaniei de 
aBtăcjl, țări peste cari domniau în timpulă când veniră 
Ungurii aici, Salană, Menumorută, Gelou și Gladă și pe 
cari ii învinseră Ungurii. fer după ce anonimulă acesta 
fu lăudată și comentată în tăte modurile, apoi ajunse și 
la urechile Româniloră acâstă descoperire istorică, și 
renumita petițiune a Româniloră din Transilvania dela 
a. 1791 se intemeieză singură și numai pe povestirea 
Anonimului. Și tăte cărțile românescl de istoria câte au 
apărută de atunci încăce, numai le repețescă, comen- 
teză și amplifică poveștile Anonimului și subordinâză 
acestora | oveștl evenimentele seculiloră următori, lucru 
ce de altmintrelea, fiă Zisă în trăcătă, îlă făcură chiar și 
istoricii ungurescl.

Xenopolă susține că în timpulă acela când au a- 
părută „Studiele lui ROsler”, Românii, în ce privesce sci- 
ința, nu erau preparați, ca să le pălă combate (Ies Rou- 

mains ătaient loin d'âtre scientifiquement prâparâs pour 
la combattre, adecă teoria lui Rosler). Ce e dreptă, Xe
nopolă pâte să spună multe publicului, care citesce In 
limba francesă, care nu cunăsce istoria Ungariei și a 
Transilvaniei, care nu scie nimied din literatura acestorfl 
țări și nici din literatura specială a Româniloră. Insă to
tuși a fostă ună lucru cutezată ca să nu aminlâscă nici 
cela puțină numele unui Petru Maioră și ala lui George 
Gavrilă Șinkai de Eadem.

După ce In fine poveștile ce le fabricase Anonimulă 
despre principatele românescl in timpulă când veniră Un
gurii, fură comentate și lăudate în lungă și lata, se for
mară istorici și dintre Românii uniți din Transilvania, 
cari îșl făcură studiele loră mai ântâiu in patria, apoi 
în Ungaria, în Austria și in Roma.

Maioră și Șincai fură cei d’ântâiu istorici români. 
Maioră publică la Buda în 1812: „Istoria pentru incepu- 
tulă Româniloră în Dae‘.a“, in care dănsulă înfățișăză pe 
Români ca Romani neamestecați și totodată ca cei mai 
vechi locuitori ai Transilvaniei. Maioră e considerată de 
Moise ala istoriografiei românescl.

(Va urma).



Nr. 199. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Juriuln la bura* de Viena Bursa <le Biietiresci.
din 21 Septemvre st. n. 1887.

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Septemvre st. n. 1887

Reuti de aură 5°/0 . . . 10015
Rentă de hârtii 5°/0 . . 87.20 
Imprumutulâ câilora ferate

ungare........................150.—
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de ostâ ung.
(1-ma emisiune) . . . 98—'

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

Amortisarea datoriei câi-
lorfi ferate de ostâ ung.
(3-a emisiune) . . . .114 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.40 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 20 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 104 75
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 100. —
Imprumutultl cu premiu

ung.................................. 122 20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 25 
Renta de hărtiă austriacă 81 25 
Renta de arg. austr. . , 82 55
Renta de aură austr. . . 112 45 
Losurile din 1860 . . . 136.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 882 —
I Act. băncel de credită ung. 285.75

Act. băncel de credita austr.282.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55
Londra 10 Livre* sterlinge 125 95

Cota oficială dela 8 Septemvre st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). . 91>/2 92'/,
Renta rom. amort. (5“/0) 95>/t 95’/,

> convert. (6°/0) . . 893/4 90’/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 3j— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1O43/* 105’/,

• ,, >> (5»/0) . 89'/, 90>/4
» • urban (7»/0) . . 103'/, 103’/,
> . (6°/0) ■’ 94— 95—
• • ’ (b°/0) . 87— 87’/,

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.’/,
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.02

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.70

Argint românesc................. » 8.60 * 8.65

Napoleon-d’orI..................... > 9.94 • 9 98

Lire turcescl......................... » 11.22 * 11.28

Imperiali............................. » 10.21 • 10.26

Galbeni.................................. > 5 90 > 5.94

Scrisurile fonc. «Albina» 6% » 101.— » 102.- -

n ' n 5°/0 • ?! 98.— - 99.—
Ruble Rusesc!..................... » 110.— • lll.1/,
Discontulă ... » 7— 10»/, pe ană.

Nr. 406—1887. /">-------------  Concurs u.
Devenindă vacante următdrele stipendii și anume:
A. 1. Unii stipendiu de 60 fl. pe ană, din fundațiunea „Mari- 

novicl,“ pentru stndenți de gimnasiu.
2. Ună stipendiu de 40 fl. pe anu, din fundațiunea „Radu M. 

Rîureanu," pentru studențl la gimnasiu.
3. Unu stipendiu de 20 fl. pe ană, din fundațiunea „E. D. Ba- 

șota,“ pentru gimnasiștl, cu preferința celoră din munții apuseni s^u din 
fostulă districtu alti Năsăudului.

Mai departe fiindă vacantă:
B. 4. Unu ajutoră de 20 fl. pe ană, din fundațiunea „Tofa- 

leană,“ pentru tineri descendențl din vre-o familii de ale fostei comune 
„Tofalău,“ cari ar voi să învețe vre-o meserii 6re-care.

Prin aedsta se escrie concursă.
Cererile au a se înainta comitetului Associațiunei transilvane pen

tru literatura română și cultura poporului română în Sibiiu, pănă la 20 
Octomvre st. n. 1887.

Cererile intrate mai târziu nu se voru considera.
Aspiranții la vre-unulu din stipendiele amintite sub A. 1—3 au I 

s6 acludă la suplicele loră :
a) Carte de boteză în originală sdu în copii legalisati.
b) Testimoniu scolastică de pe semestrulă II. ală anului scol, 

premergători.

c) Atestată de frecuentare dela direcțiunea institutului, în care 
cercetezi scdla de presentu.

d) Atestată de paupertate său de orfană, ddcă concurentul^ e 
orfană.

Suplicanții la ajutorulă amintită sub B. 4. au se presente urmă- 
torele documente:

a) Atestată de boteză în originală său în copii legalisati.
b) Testimoniu scolastică de celă puțină 4 clase elementare.
c) Contractulă încheiată cu maestrulă conformă §. 61 ală legei 

industriale (Art. leg. XVII. 1884) în originală său în copii legalisati, 
și o adeverință dela maestru despre succesulă, cu care lucră.

d) Atestată de moralitate dela autoritatea competentă locală.
e) Adeverință dela părinți său tutori, că suntu deciși a lăs? pe 

fii său pupilii loru la învățătură pănă se voră perfecționa pe deplină.
Din ședința comitetului Associațiunei transilvane pentru literatura ro

mână și cultura poporului română, ținută în Sibiiu la .9 Septemvre 1887.
Iacobu Boioga, Dr. I. Crișauft,

v.-preș. secretară il. 1—3

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

binevoiască a scrie .pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită cj’a,’ulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTlt. „GAZ. 711AN8.*

Mersul u trenurilorti
Valabilă dela I luuiu st. n. 1886.

pe linia Predealtt-Budapesla și pe linia Teiușii-Aradîi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal îl-Budapesta Budapesta—E*redeali&

BucurescI

PredealA (
(

Timișfl

Brașovâ
Feldidra 
Apatia 
AugustinO 
Homorod a 
Hașfaleu

(
/

(
(Slghișdra 

Blisabetopole 
Mediașa 
Copsa mici 
Micăsasa 
Blașiu 
CrSciunela 
Teiușft 
Aiuda 
VințuIO de i 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ohirisd 
Apahida 

Clușiu 
Nedeșdu 
QhirbSu 
Aghiriș S 
Sin na 
HuiedinB 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadfl 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Veneția-OriȘii

( 
(

SUSfl

■
(

ărsdla-mare
P. Ladâny 
8zolnok 
■uda-peata

Viena ;

Nota:

Trenă 
de 

persăne

Tren Trenă 
accelerat oînnlbus

7 20
7 57
8 24
8.47
9.29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

4.30,

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

Trenu de 
peraâne 
10.50

1.33
4.24
10.05

____  2.15
| 8.00| —

Trenă 
omnibua

7.3d
1.14

1.45

2.32

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7.29;
7.56
8.18'1
8 58
9.15
9.34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19,
1.16'
3.29
6.33

Viena
Budapesta
Szolr.uk 
P. Ladiiny 
Orad»a mare

Venția-OrăȘii 
Fudi-Oșorbeiu 
Teleaga 
Vad a 
Bratca 
Bucia 
C.iucia 
Huiedin
Stana 
Aghiriș 
G1 ârbfiu 
Nedișu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiâra 
Vințula de 
AiudO 
?eiușft 
Crăciunelfi 
Blașfl 
Micăsasa 
Copșa nic 
Mediașd 
Siisabetopole 
SlgiștSra 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustinâ 
Apatia 
Feldiora

Brașevâ
Timișa

susii

Predealu

BucurescI

Orele de nâpte suntO cele dintre liniile grâse.

< k
v

(

Trenă Trenă Trenă 
de omnibua 

peraone

Trenă Tren 
ide pers, accelerat de pers.

( 
(

11.10 1 -
2.— | 7.40

—
_7.40 618

i 1.05 4.05 | 10.42 9.38 —
2 02 , 5.47 2?02 12 02 —
4.12 7.11 4 78 2.01 —
— — — 2 08
— — — 2 19 —
— 7.33 -— 2.41 —
— 8.04 — 3.24 —
_ — _ 3.47 —
—. — _ 4.07
— 8.58 — 4.33 —
_ 9.28 _ 5.15 —
— — _ 5.33 —
_ — _ 5.53 —
— — — 6.C5 —
— — _ 6.20 -
— 10.31 — 6.38 —

11.00 _ — — 7.08
îl 19 _ — — 7.36
12 33 _ — — 9.16

1.01 — — 9.53
1 11 — — 10.—
1 18 _ — — 10.09
1.05 ___ — — 10.19
1.46 — — 10.48
2.25 — — 11.55
2 50 — — 12.34
3.03 — — 12.52
3.35 _ — 1.34
4.01 _ — 2.13
4.20 _ — 2.46
4.55 _ — 3.31
5.42 _ — — 4.32
6.01 _ — — 5.02
7.27 _ —— — 6.53
8.08 - _ — 7.43
8.36 - - _ _ — 8.23
9-06 — — — 9.02
9.46 5.37 — — 9.52
— — 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —
— 6.47 — — —
— 11.30 3.28 — —

9.35

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZemescI

TciiK.rt- 1 I ESutiapesia- Iradft-TeiușA.
______ ___________ I!___  _____

Trenă 
omtiibus

Tre 
de pers.

Trenu de 
peraâne

Trenfi de 
persone

Trenă 
de peradne

Trenă 
omnibn

TTehișia
Alba-lulia

11.24
11.59

— 3.00
3.59

Viena
UudapeHda

11.10 12.10 __
— 8.20 9.05 —

Vmțulă de josă 12.30 — 4.22
8/ luok 11.20 12.41 __

Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 ‘ —
Orăștia
Siraeria (Piski)

1 32 — 5.18 Ai atlft 4 30 6.— —
2.32 — 6.15 Glogovață 4.43 6.13 —

Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 __
Branielca 3.23 — 7.02 ' Pauliș" 5 19 6.51 __
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I ipova 5.41 7.10 _
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 C9 7.37 __
Zam 4 25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 __
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 __
Bărzova 6.27 9.33 Zam 8 01 9.12 __.

Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 -
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Iiia 8 55 9.'8 __
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclea 9 19 10.17 __
Gyorok 7 59 — 10.58 Deva 951 10.42 __
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria JJiski 10.35 11 07 __
Arad A 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoluok ț — 1 2 32 4.uQ Șibotă 11.43 12.— —
u> . (l — — 5.12 Viuțulă de josă 12 18 12.29
KndapeMa - 1 — a.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 __
Viena -1 — 6.05 Tolușft . 1 29 1.41 —

A rt.d A-Tf l»sîș>6rs' SStuaerîa (Piski) IPetroșenl

Treni 'Hrenfi dp Tramt Trenă de Trenfiomnibn.4 pprpdno mixt persone omnJbui mixt

'Xradft 5.48 6.05 '^tsaerla 2.4Î
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein _ _ 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Ilațegă — — 4.16
1 inga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia _ - 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
TBmlțtSra 9.02 — 9.08 Petroșeui | — — 7.12

’l'lmlșâra-AradA PetroșenI—Simerla (Piski)

iTcnfi de Trenu de Trcni 1 Trenfi

■ - - ----- -
peradne peraâne omnîbuE de pers. otunlbuB mixt

Timlșdrit. 6.25 5.00 Petroșeul 6.10
Merczifalva — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.16 — 7.02 Pui — __ 8.20
Năineth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Aradtâ 9.27 — 8.17 — — 10.31

Szolr.uk

