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201 Duminecă, 13 (23) Septemvre. 1887.

Din causa S-tei sărbători de Luni ^tarulu nu va 
apare până Marți sera.

Brașovu, 12 Septemvre 1887.
Potfi să strige adversarii noștri câtă voru 

voi în contra ndstră a Românilor^, că nu sun- 
teniu destulă de patrioți și leali, fiindcă nu mai 
vremii să figurămU și de aci înainte în secululu 
civilisațiunii ca c6dă toporului ungurescfi; potu 
să se sbuciume câtă le va place, fiind că bine 
vădă că ideile maghiarismului loru șucliiatu nu 
se potă lipi nicidecum de noi: căci în cele din 
urmă nu lătrăturile și svercolirile de felultî a- 
cesta hotărăscu, ci faptele.

Românulu a sciută să-și dovedăscă întotdă- 
una virtuțile sale cetățenesc! nu prin declamărl 
bombastice, nu prin demonstrațiuni lărmuitdre, 
nu prin pompă deșartă esteridră, cu costumurl 
teatrale și cu cavalcade de carnevalu, ci prin a- 
ceea că, fără a mai face sfară în țeră, și-a îm
plinită cu virtute adevărată romană datoriile sale 
si a stată la postulă său cu credință și perseve- 
ranță demnă de admirată

Cu fapte vorbesce și astăzi asupritulă nos
tru poporă, pe când adversarii lui facă paradă 
cu multă îngâmfare și cu efecte teatrale împre- 
jurulă Maiestății Sale.

Scopulu pentru care a venită Maiestatea Sa 
în Ardeală a fostă să asiste la manevrele armatei 
imperiale. Aceste manevre s’au terminată Mer- 
curl în 9 (21) Septemvre.

Nu scimă, cum va fi fostă mulțămită Ma
iestatea Sa de parada de primire ce i-au făcut’o 
magnații și slujbașii ungurescl în Deva și în 
Clușiu ; der vedemă că asupra resultatului ma- 
nevreloră monarchulă nostru s’a esprimatu cu 
cea mai mare laudă și recunoștință.

Vorbescă dăr aci faptele ostașiloru din cele 
două corpuri de armată, cari au manevrată pe 
Câmpulă pânei înaintea Maiestății Sale.

In 4iua de 21 Septemvre n. Maiestatea Sa, 
adunândă pe înălțimea din sudostulă Simeriei pe 
toți generalii, pe comandanții de sine - stătători, 
pe arbitrii, pe oficerii din statulă majoră gene
rală etc., le adresă următdrele cuvinte:

„Domniloră! Putemă privi toți cu bucuria 
„îndărătă la cele trei 4'^ de manevre espirate și 
ne o mulțămire pentru mine, că potă lăuda re
zultatele peste fotă favorabile, ce le-am obser
vată pretutindenea...

„...Prestațiunile ambeloră corpuri m’au mul- 
„țămită în gradă înaltă. Aspectulă, ținuta, pres- 
„tațiunile în marșă pe terenă greu, purtarea în 
„luptă atâtă la înaintare, câtă și la retragere au 
„fostă de totă strălucite.

„Cu astfelă de trupe, care în terenă esercăză 
„atâtă de bine — 4icfl espresă esercăză — care 
„suntă în astfelă de modă în mâna comandan- 
„țiloră loră, se pote csecida ori și ce; trebue să 
„amintescă mai alesă cu laudă infanteria pentru 
„prestațiunile ei escelente dovedite de astădată 
„cu totulă deosebită ; și asupra cavaleriei mă 
„potă esprima numai cu laudă; totă așa activi
tății artileriei îi potu esprima numai cuvinte de 
„laudă“.

De altă parte Archiducele Albrecht în or- 
dinulă de 4i cătră 6ste dată în aceeași 4> arată, 
că Maiestatea Sa e mulțămitu în gradă înaltă de 
resultatulă manevreloră, a căroră esecutare a 
fostă cu desăvârșire corectă; trupele snntă bine 
deprinse pentru marșuri și lupte, ordinea, disci
plina și ținuta fecioriloră au dovedită, că suntă 
vânjoșl și pătrunși de ună spirită bună.

In fine rapdrtele foiloră suntă pline de 
laudă la adresa trupeloră. Chiară lionve4ii au 
avută o ținută admirabilă și au dovedită o es- 
celentă disciplină în focă. „Unu mai bună mate
rială, decâtă aceste doui. corpuri (7 și 12) nu are 
intriga monarchiăf 4>că raportorii 4>arelor oficidse.

Cetindă ună străină aceste distincțiunl și ra

porturile pline de laudă din foile ungurescl, ar 
pută fi sedusă a crede, că aci e vorba numai de 
ostași unguri, precum în t6te celelalte numai de 
Unguri e vorba.

S’ar înșela cumplită celă ce ar crede ase
menea lucruri. In realitate cele două corpuri de 
armată, care au manevrată în romanticulă ținută 
a'.ă Huniăddrei, suntă corpulă din Ardelă și 
corpulă din Bănată, ai căroră ostași în precum- 
pănitdre maioritate suntă Români, neescepționând 
nici honve4imea.

Acești feciori „venjoși și cu spirită bună“ 
suntă fii poporului română, ai acelui poporă, 
care șl-a vărsată sângele cu atâta gloriă pe câm
purile de luptă pentru apărarea monarcliiei, ai 
acelui poporă, care e hulită și batjocorită, care 
e prigonită și maltratată de cei dela putere, și 
pe care guvernulă ungurescă nu s’a sfiită a lă 
declara chiar înaintea monarcliului ca poporă cu 
elemente agitatbre și cu nisuințe nepatriotice și 
neleale.

Acești feciori „venjoși și cu spirită bunu“ 
suntă fii aceloră bravi ostași, cari sub condu
cerea Archiducelui Albrecht au câștigată cununi 
de lauri la Custozza; suntă acei nenfrânți răs- 
boinicl, cu cari le-a succesă în cele din urmă 
comandanțiloră armatei a sugruma și răscdla din 
Bosnia.

Acestea suntă fapte, înaintea cărora pieră 
tote vorbele umflate și îngâmfate ale adversari- 
loră noștri, fapte de care se sdrobescă tdte ea- 
lumniile, cu care adversarii poporului română 
necurmată dâr înzadară se încercă să-lă îne- 
grescă.

Consciu poporulă română de puterea și 
valdrea sa, va lupta mereu și necurmată pentru 
recâștigarea drepturiloră sale, căci totdâuna drep
tatea, âr nu calumnia învinge.

Intelniri diplomatice.
Ambasadorulă germană din Conslanlinopolă, d-lă 

de Rado vi tz, ducându-se din Berlină la postulă său, 
a făcută ună o.iolă mergândă In Mtinchen, ca să se’ntel- 
nâscă și să confere cu d-lă de Nelidof, ambasadorulă 
rusă pe lângă Pârtă, care se află de presentă în capi
tala Bavariei. „N. Fr. Presse« dice, că trebue să fi fostă 
ceva importantă, ce a făcută pe d-lă de Radovitz să o- 
colâscă pe ia Munchen, și dâcă ținemă sâmă de scirea, 
< ă se așteptă în curândă la Friedrichsruhe și contele Șu- 
valov, atunci putemă cjice, că aceste călătorii diploma
tice stau in legătură cu visita contelui K a 1 n ok y la prin- 
țulă Bismarck. Cei din Berlină suntă chiar convinși, că 
tema esențială a conversațiunei Intre Bismarck și Kal- 
noky a fostă cestiunea bulgară. La ce resultată au a- 
junsă aceste conversațiunl, pănă acum nu se observă ni- 
mică; dâr caracteristică pentru situațiune e accentuarea 
foiloră oficiose berlinese, că o întâlnire între Impăratulă 
germană și între Țarulă nici n’a fostă intenționată și 
nici nu e vorba să fiă mai târziu o astfelă de întâlnire.

Ungurii și România.
„Răsboiulu11 din BucurescI dela 9 Septemvre 

publică articululă ce l’a semnalată în numărulă 
său dela 8 Septemvre, ală cărui articulu de fonda 
l’amă reprodusă în numărulă de erl ală fdiei 
ndstre. Etă ce scrie între altele:

Noi nu punemă cea mai mică piedecă aducerii în 
România a oricărei scrieri a loră, fiă în limba maghiară, 
fiă în alta, — fiă cărți bisericescl, de scâlă său altele, 
fiă (fiare; pe când dânșii retragă debitulă poștală ori
cărui (jiaru română, care cutâză măcară a desaproba 
apucăturile vreunui szolgabiro (sub-prefect ă). Câtă 
privesce însă cărțile de ver-ce natură, fiă câtă de ino
fensive, ele suntă urmărite ca nisce proclamațiunl revo
luționare, și vai de acela la care se descopere vre-o 
carte său broșură română, tipărită la noi. Nu de multă 
ună bietă colportoră cu nisce cărți românescl cu totulă 
inofensive, care nu conținâu decâtă istoriâre seu basme, 

—- fu prinsă într’o localitate de lângă Brașovă de cătră 
o autoritate maghiară; — imediată i s’au confiscată nu 
numai cărțile ce le avea, der și banii ce se găsâu a- 
supra lui, și după ună tratamentă din cele mai brutale 
d’abia i s’a dată drumulă pentru a se pută infârce in 
țeră ia noi, se înțelege cerșindă, căci rămăsese despoiată 
de orice mijlocă de cătră „nobilii" noștri vecini.

Acum o lună de (file, d. B., ună comerciantă dis
tinsă din BucurescI, trecea hotarele prin Orșova, și fiindă 
invitată de cătră agenții unguri d’a deschide o geantă 
de mână, ei observă nisce gazete, între care era și <jia- 
rulă nostru. D’odată șese mâni ungurescl s’au întinsă 
spre eiO cu strigătele: Aha! Asta este Râsboiulă 1 Și 
smulgendu-lă din geantă fu confiscată; negreșită spre 
a-lă înainta guvernului centrală din Budapesta ca ună 
felă de trofeu sâu ceva fărte periculosă existenții sta
tului sfântului Ștefană.... Săracă țâră ungurâscă, vai de 
tine dâcă ai ajunsă a te înspăimânta de o foiță modestă 
ca a noslră, retrăgâudu-i debitulă poștală, întărindă paza 
holareloru și dândă porunci speciale, ca nu cumva să 
treacă (fiarulă nostru în vre-o localitate d’acolo! Noi cu 
tăte astea, după cum amă <Jisă mai susă, lăsămă să trâcă 
din Ungaria in România, pe la orl-ce punctă și prin 
orî-ce mijlocă, tâte scrierile loră fără escepțiă, fiă chiar 
câtă de înjuriose la adresa Româniloră.

Nici ună Română nu se duce în țâra ungurâscă 
nici ca să solicite vre-o slujbă, nici ca să se stabilâscă 
acolo ca comerciantă sâu industriașă, pe când „nobilii< 
noștri vecini vină (filnică la noi, cei din clasele munci- 
tore întrândă la stăpână sâu lucrândă pe la diferiți me
seriași, âr ceilalți găsindă ocupații sâu afaceri și stabi- 
lindu-se in țâra, pe care o urăscă așa de multă. — 
Astfelă putemă găsi a(fi în România, pe lângă vre-o 
20,000 supuși unguri aparținendă claseloră de josă, încă 
câte-va mii de Maghiari meseriași, industriași, coiner- 
cianți, dăscăli, ingineri, architecțl, doctori etc. Cu tâte 
astea totă noi suntemă taxați de netoleranțl ba și in- 
grațl (?!?) față cu bunătățile pe care le avemă dela 
dânșii! Der să nu ne mirămă. Cu ce națiune au trăită 
vre-odată Ungurii în bună armoniă? Pe Neamțulă nu-lă 
potă suferi; ei fugă și de limba lui, și de obiceiurile 
lui, și de îmbrăcămintea lui, și de educația lui și de 
tâte. Pe Slavă de-ară putea să-lă estermineze, și nu 
numai pe cei cari simpatisâză eu Rusia, ci și pe toți 
ceilalți. Dâr celă mai mare inimică ală loră aijl pare 
că este Românulă, și mai cu sâmă celă de dincâce de 
CarpațI, pentru că nu voesce cu nici ună preță să re- 
cunâscă stăpânirea maghiară, cutezândă să împiedece 
pe episcopulă ungură Szasz d’a aduna ori unde va găsi 
de cuviință, în tâtă întinderea României, tâtă ungurimea 
și a-i ținâ discursuri da orl-ce caracteră, — sâu în pu
ține cuvinte: D’a proceda, ca și cum s’ar afla în vre-o 
localitate din centrulă Ungariei, unde nu se află decâtă 
numai Unguri.

Multă timpă Ore are să mai trâcă, pănă când voră 
peri din creerii și din spiritulă loră apucăturile a- 
siatice?

SUIRILE PILEI.
Arhiducele Albrecht, însoțită de măestru suprem 

ală curții fml. br. Piret și de mai mulțl oficerl de stată 
majoră a trecută erl pe la gara Brașovă mergândă la 
Sinaia, unde erau așteptați de Regele României. Din 
causa ploii nu s’a făcută călătoria pănă la Sinaia cu 
trăsurile.

—x—
De câteva dile se află aci d-lă asesoră consistoria 

și referentă ală senatului epitropescă Eugenă Brote, ca 
trimisă din partea ven. Consistară gr. or. din Sibiiu pen
tru regularea și revisuirea socoteleloră averei bisericei 
gr. or. a Sf. Nicolae din suburbiulă Scheiu, avere care 
se suie la ună milionă florini, aducândă ună venită de 
aprâpe 50,000.

—x—
Parte din g ar ni sân a din Brașovă s’a întorsă 

dela manevre. Infanteria a sosită cu trei trenuri sepa
rate, Cavaleria și artileria vină în urmă.

—x—
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Lui >Kolozsvâr« ’i se comunică din Ciucă: >Loco- 
tenentulă de dorobanți dela graniță, George 
Bobii, în 12 1. c. a luată cu sine mai mulți ostași și 
doi ingineri și s’au apucată să mâsăre teritoriulă. Prin 
măsurarea loră au tăiată 1% jugără din grădina unui 
Săcui din Csugâs, comitatulă Ciucă. Săeuiulă vâcjendă in 
fine cum stă trăba, a luată bâta in mână ca să-și apere 
proprietatea. Oficerulă cu inginerii și cu ostașii s’au re 
trasă amenințăndă pe proprietară că lă voră împușc'1. 
Urmarea Iu că după câteva <jile Săcuiulă tu prinsă 
din ordinul locotenentului de dorobanți Bobă de dorobanții 
pichetului dela Csuges și fu dusă ia subprefectura din 
Moinești, pentru ca să ftâ ascultată, și la Moinești a și 
rămasă pănă in diua de astăcji.

Din causa di f feritei ce bântue in Bl a și u, cur
surile teologice nu voră începe la 1 Octomvre, ci se a- 
mână pe timpă nedeterminată.

—x—
Inspectorii școlari de cercii în Viena, in urma da 

teloră câștigate, au dată presidiului consiliului comunală 
motivă de a se ocupa cu afacerea, că 6re nu s’ar pută 
ușura încâtva trista stare, că mulți copii de scălă sunlă 
forte nesuficientă hrăniți. Magistratulă e invitată să facă 
ună raportă. Deocamdată >Presse“ aduce chiară din 
rapărtele conducătoriioră seoleloră următorele triste date: 
119 școlari peste totă n’au primită mâncare la prântjă, 
324 mai adeseori n’au primită prâncjă, 585 în genere 
au fostă lipsiți de nutrimentă, 266 au avută la prândă 
numai o bucată de pâne, 184 n’au avută nici o mân
care caldă la prândă și 900 au avută la prândă numai 
pâne și cafea ori legumi, l’e lângă acesta, numărulă 
loră cresce multă ârna și la câte o singură scolă nu
mărulă copiiloră cari din timpă în tlinpă suntă nemân- 
cați trece peste 400.

—x—
După cum anunță o fâiă provincială, în viitorea 

sesiune a dietei unguresei se va presenta și proiectulă 
dje lege lucrată dela 1881, priviteiă la arondarea 
mai multoră comitate. Prin acelă proiectă se 
crează și ună nou comitată, ală Seghedinului, la care 
au să fiă alăturate Iote comunele cercului Csongraaă de 
dincolo de Tisza.

— x—
Archiducele Albreeht a suferită în Ardeală 

O pagubă. înainte cu câteva ijile a trimis un cal de călăriă 
complectă echipată la Sebeșă, avendă să întreprindă de 
acolo călare o călătoriă de inspecțiune. Visitiului făcen- 
du-i-se sete pe drumă se opri la o cârciumă, în care 
întră după ce legă calulă de ună pomă înain'ea ei. Pe 
când visitiulă își golea paharulă în cârciumă veni ună 
hoță de cai — scrie »Allold“ — incălecă pe cală și o 
sterse la sănătăsa.

— x—
Ce «progrese* a făcută maghiarizarea între Slo

vaci, ne arată și următorulă casă: Ună »cavaleră« din 
Pesta, înlreprintjendă în văra acesta o călătoria in Un
garia de susă și din causa unei furtuni Inlrândă intr’o 
cârciumă slovacă, nu se putu înțelege „cavalerulă* un- 
gură cu Slovaculă din Șaros nici in limba ungurâscă 
nici în cea nemțescă — «cavalerulă» nu seia slovăcesce 
— decâlă în limba engleză. Așa ne spune în „Nein- 
zet“ Alex. Szilagyi. De altmintrelea mulți Slovaci sciu 
englesesce, învățândă mai bucurosă acăstă limbă decâtă 
pe cea ungurăscă.

—x—
In congresulă advocațiloră din Austria, ce se ține 

în Grață, s’a adusă și s’a primită propunerea, ca să 
lucreze cu toții la aducerea unei legi, care să îngreuieze 
imigrarea juriștiloră din Ungaria in Austria.

—x—
Precum comunică „Ellenzek*, substitutul ă de 

directoră financiară din Sibiiu, Ianos Fogirascher, a or 
donată tuturoră oftcieloră de dare subordinele, ea 
din .motive de unitate* să primăseă pe viitură numai 
chitanțe în limba maghiară. — 0 nonă călcare 
de lege și ună nou aetă de violtnță din partea autorită
ții ungures"I, în scopulă maghiarisării!

—x—
Din causa multeloră incendieri ce obvină de câtva 

timpă în țâră, ministrulă ungurescă de interne a adre
sată tuturora municipiiloră o cerculară, invitând t-le 
să stăruiască pentru stricta observare a prescripțiuniloră 
polițienescl privitore la focă.

—x—
D-lă Ioană Ch. Atanasiu d n România, ingineră 

mecanică, eșită din scălele din Berlină și de presentă 
ingineră ală societății generale de electr citate din capi
tala Germaniei, a fostă însărcinată eu conducerea insta- 
lațiunei electrice în Residenz-Teater din Berlină.

—x—
Ministrulă ungurescă de justiția Teofilă Fabiny, cu 

ocasiunea inspectărei mersului afaceriloră judiciare in 
mai multe părți din țeră, la tribunalulă din Chiehinda 
mare a constatată o restanță n eî ns e m na t ă de 20,000 
— Vai și amară de împricinați!

—x—
D-lă Dr. Babeșă, profesoră la facultatea de me

dicină din Bucuresci și directoră ală institutului bacte- 
reologică, a plecată la Viena, ca să asiste la congresulă 
medicală în calitatea sa de secretară ală acestuia.

—x—
Precum anunță „Narodni Listy«, autorulă cânte

cului „Hei Slovane*, preotulă evangelică Sano To- 
mașik a murită in etate de 75 ani în Cbyzna între 
Slovaci. „Hei Slovane* e imnulă națională ală Slovaci- 
loră din nordulă monar< hiei nostre. Acum trei ani s’a 
serbată jubileulă de 50 de ani ală imnului și autorulă 
Iui a primită, in urma unei subseripțiunî publice, prin- 
tr’o deputațiune ună dară onorifică de 2340 fl., 6 gal- 
bini și 1 napoleondor.

—x —
Suntă de ocupată posturi de magistri poștali: 

In Huniădora, comit. H niădora, cauțiune 600 fl, lefă 
anuală 840 fl., cheltueli de cancelariă 110 fl., de îmâ- 
nuare 84 fi., și de espedițiă 420 11 In Huedină, co
mit. Clușiu, cauțiune 600 fl., lefă anuală 1070 fl, chel- 
tuell de cancelariă 140 II., de imânare 92 fl., de espe
dițiă 540 fl., plus tantieme 10°/0 din venituri. In Dicio- 
Sân-Marlină, comit. Târnava mică, cauțiune 600 fl., 
lăfă anuală 1010 fl., cheltueli de cancelariă 140 fl., de 
imânare 86(1., tantieme 10% din venituri. In Elisabe- 
tjopole, corn. Ternava mică, cauțiune 600 fl., lefă 1110 fl. 
cheltueli de cancelariă.150 fl., de Imânare 96 fl., de espe
dițiă 700 fl., tantieme 10°/0 din venituri. In Cristurul 
sficuescă, comit. Oderheiu, cauțiune 600 fl., lefă 830 fl , 
cheltueli de cancelariă 110 fl., de imânare 68 fl., mai 
târziu la deschiderea căii ferate Hașfalâu Crislură cliel- 
tueli pentru cariolă pănă la gară și tantieme 10°/0 din 
venituri. Pelițiunile se adreseză in cursă de 3 săptămâni 
la direcțiunea poștală și telegrafică din Sibiiu.

Dela manevre.
Spină, la 21 Sepleinvre 1887.

AstAcJ’ ^2 6re din <j‘ s’au finită manevrele din 
ăstă ană, la cari a participată M. S. Impăralulă și prin
cipele de corbnă Rudolfă.

Esereițiele avură ună succesă care a mulțumită 
pe deplină pe M. Sa. Ele s’au terminată pe teritoriulă 
comuneloi ă Spină, Ripașă, Martinesci și Geledințiu. Marea 
suită a avută punctă de privire pe verfulă dâluriloră 
ce se estindă deasupra comunei Spină, de unde se putea 
observa lupta în iote părțile ; la 12 și 1/1 p. m, M. Sa 
însoțită de înalții âspețl și de suita sa s’a scoborită la 
drumulă țârei unde așteptau trăsurile de curte spre a-i 
duce in Deva. M. Sa sosindă la trăsură, în a cărei a- 
pro.aere mă allaină șt eu, a fostă primită c’ună Eijen 
cam răgușită eră câud s’a urcată in trăsura d-lă Lucaciu 
notarulă de cercă, sta 3 pași depărtare de trăsura impe
rială, c’ună tonă puternică a strigată „trăiască!* La au- 
tjulă acestei strigări M. Sa și-a îndreptată privirea într’a- 
colo făcendu-i semnă de mulțămire. La indemnulă d-lui 
Lucaciu locuitorii comanei Spină fiindă aprope asemenea 
au strigată „Trăiâscă înălțatulă impărală*, âr M. Sa 
i-a salutată și a plecată la Deva.

Totă cu ocasiunea acăsta s’a adeverită proverbulă 
• Sângele apă nu se face". In drumulă țârei ună bă- 
ială de vre-o 5 ani a fostă călcată de o trăsură ce ve
nise dela Deva cu ospeți de-ai M. Sale. D-lă Condă 
căpitană de artileriă din România fiindă presentă s’a 
interesată fârte multă de sănătatea nefericitului băiată, 
insuși a rugată pe B-ronulă Schonfeld a-i da ună me
dică militară spre a cerceta corpulă băiatului. Br. 
Schonfeld îndată a dată ordină unui medică militară, 
care mergea spre Deva, sâ se întărcă indârâtă in Spină 
să cerceteze băiamlă călcată de trăsură și la casă pe- 
riculosă să-lă transporteze la Deva. Din norocire băia
tului nu-i este vătămată nimică fiindă trăsura ușoră, 
cum afirmă mediculă. La acestă ajutoră părinții băia
tului dimpreună cu ceilalți țărani mulțămescă d-lui de
tașată română Coadă astfelă „Dămne ține pe Impăralulă 
că a chiămală la noi și pe craiulă țării românescl, care 
și-a arătată semnă de iubire cătră noi«. Bieții omeni 
au asâmenată pe d-lă Condă cu Regele Carolă.

Se vorbesce tare în părțile Orăștiei, câ la sosirea 
M. Sale la Deva au fostă presenți II. Sa d-lă Episcopă 
ală Lugoșului din partea preoțimei gr. cath. er’ din partea 
preoțimei gr. or. d-lă protopresbiteră Papiu din JDeva, 
însoțit ă de mai mulți preoți. Intre aceștia se afla și pă
rintele Basaraba din Romosă, care și de astă dală cum 
ni-se asigură a trebuită să facă o posnă permițendu-și a 
felicita pe Maiestatea Sa cu următorele cuvinte: »Da-s 
ist ein Terno dass .Sie bei uns gekotnmen sind', adecă 
,e ună terno că ai venită D-ta la noi«. La acestă com
plimentă din norocire Maj. Sa n i a răspunsă nimică. 
Ar fi fostă cu multă mai bine părinte să fi rămasă acasă. 
Nu ți aduci aminte cum te a cinstită alișpanuiă cu oca
siunea sosirei principelui de coronă la Hațegă, acum m ■- 
ritai mai multă, decă e dreptă ce afirmă cei ce au fostă 
de față.

In line Maj. Sa a dală espresiune mulțămirei sale 
și referitoră la locuitorii din ținuturile, unde s’au ținută 
manevrele deelarându-i de omeni biândî și buni. A.

Țera Bârsei, Septemvre 1887,

Allându-ne la ineeputulă noului ană de scolă, cre- 
demă a li de folosă, ca să vorbimă ceva la situațiunea 
tinerimei nostre de!a studiu și a părințiloră cari au copii 
de scălă.

FO1LETONU.

Scolă pseudo-istorică Eder-Hunfalvy.
Neuere Erscheinungen der rumănischen Geschichtsschrei- 

bung beleuchtet von Paul Hunfalvy. Wien und Te 
schen, Verlag der k. k. Hofbuchhandlung Karl Pro 

chaska 1886, 8® 252 pag.
(Urmare.)

Așa dăr cuvintele: „opus igne, autor patibulo 
dignus“ nu suntă eșite din până censorului, ci din cape
tele istoriciloră români, și Obedenariu ni-a probată de 
ajunsă câtă suntă denșii de măestri și invențioșl ca din 
faptele cele mai clare să tragă conclusiunl neistorice.

Ceea ce insă e neiertată, este împrejurarea, că fai- 
mdsele cuvinte: opus igne etc. suntu lăsate să esiste ca 
fapte positive. Densușiană nu se simte de locă obligată, 
să declare celă puțină cu ună cuvânta, că aceste suntă 
false, dânsulă se mulțămesce numai să mărturisâscă, că 
pănă acum amă avută numai simple tradițiuni despre 
părerea ltii Martonfi.

Dâr tinerele mlădițe ale arborelui istorică româ- 
nescă, cari au începută să publice în 1883 în Pesta 
operele lui Petru Maioră, și cari au trebuită negreșita 
să cetâscă Cercetările istorice ale lui Densușiană apărute 

in a. 1880, acele mlădițe, <}ică, se provocă la cuvintele 
opus igne etc. ca la ună faptă istorică, povestindă gene- 
rațiunii de astăzi, că și Maioră era aprope să sufere a- 
ceeași condamnare de : Opus igne, auctor patibulo dignus, 
a cărei jertfă a fostă nemuritoriulă Șincai.

După acești doi istorici români trebue să amintiniă 
și pe ală treilea, pe Nicolae Bălceseu Născută în Bucu
rești la 1819, dânsulă păși încă de lînără ca scriitură is 
lorică și scrierea sa „Mihaiu Vitezula* se consideră ca 
una din cele mai bune opere istorice române. Bălceseu 
luă parte însemnată la mișcările politice din țera ro- 
mânescă în 1848, de aci apoi trecu in Transilvania, după 
ce armele rusescl • restabiliră ordinea» în țâra româ- 
nâscă. Dâr nici in Transilvania Bălceseu nu află terenă 
pentru activitatea sa, și în același ană tomna se retrase 
de aici la Parisă, âr în 1852 se duse pentru căutarea 
sănătății sale sdruncinate la Palermo, unde muri în 16 
Noemvre.

Erudițiune nu lipsesce nici unuia din acești trei 
scriitori, și intru adevără ei nu stau numai singuri. Prin 
urmare nu pofă de locă să prieepă, cum putu Xnnopolă 
să strige în străinătate: că Românii in 1871 in ce pri- 
vesce sciința nu erau preparați, ca să combată teoria 
lui Roesler.

Dâr ca să vedemă lămurită de ce este cestiunea 
in istoriografia română, trebue să premitem aici ideile is

toriei române după Bălceseu, ale cărui convingeri, ne 
spune Odobescu, suntă convingerile generali naționale ale 
Româniloră; și apoi le vomă întregi cu părerile lui 
Petru Maioră, păreri cari șcăla română, după cum afirmă 
Dtnsușianu, le consideră cu mândria de ale sale.

Domnia romană în nordulă Dunărei și anume în 
Dacia traiană ținu numai dela a. 105 pănă la 270, așa- 
dâr numai 165 ani.

Domnia acesta, ce e dreptă, a fostă latină și a 
latinizată nu numai pe coloniștii din Dalmația și din 
Asia mică, dâr și o parte din locuitorii Daci, după cum 
ne probâză inscripțiunile găsite în Dacia. Inse domn a 
Româniloră cuprindea numai o mică parte din apusulă 
Transilvaniei, care la nordă se întindea pănă la Moigradă 
(in fostulă comitată ală Solnocului de mijlocă) âr la ră
sărită abia atingea teritoriulă de astătjl ală SăcuilortL 
In Ungaria teritoriulă coloniiloră romane se întindea pe 
lângă marginea de apusă a Transilvaniei și cuprindea 
Banatulă între riurile Mureșă, Tisa și Dunăre.

0 durată multă mai lungă avu domnia romană în 
suduia Dunărei, in peninsula balcanică. Aici întelnimă 
pe Romani încă din timpulă râsboiului ală doilea punică.

Prin intemeiarea ,Romei-nouă“, a Constantinopo- 
lului și prin strămutarea guvernului din Roma vechia în 
Roma nouă se strămută și punctulă de gravitațiune ală 
imperiului latină în peninsula balcanică. Romanii strft-
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nes< I dela BrașovO. Blașiu, NăsăudO și Beiușă, cari ne 
infățișâză numai în gimnasii ună iminără de peste o 
miiă de școlari români, dintre cari partea cea inii mare, 
bi amO pute <j'ce aprope doilă din trei părți, unta Iii 
eșițl din opim ă copii de ță>anl.

N ama numărată intre aceștia melțunea de. tineri 
români, ce împopuleză scotele sase-4' i și unguresc! din 
Brașovă, Sibiiu. Alba-lulia, Aiudâ, Clușiii* Bistrița, Re- 
ghinula sâsescă. Tergulă Murgșului și altele, cari toți la 
olaltă dau una numără de școlari români — eșițl in cea 
mai mare parte din poporă — la totă casulă destulă 
de mare, mai vârtoșii iu raportă cu sârtea nefavorabilă 
și miseria cu care se luptă poporala nostru.

Acesta e o dovadă, că și poporulă nostru s a 
convinsă, că numai cu plugnlO. ea pănă acum, nu-i 
modă da o n ui pute scote la cale, că cu munca câm 
pului șt tnodulO de viețuire de până acum nu numai că 
nu piote tace nici măcară nnO pasă înainte, dâr e in pe- 
riculO a-și pierde chiar și moșiâra dela părinți.

De aceea vedemC, că țăranulă română îșl trimite 
bucurosă copilulă la școlă la orașă chiară și atunci, 
când mijlâcele nu i suntă de ajunsă pentru acesta; se 
trudesce, asudă și ostenesce, ba nu arare ori ișî dă chiar 
și vitele din jugă, numai și numai să-și vedă fiiultl a- 
junsă intr’o posițiune mai bună decătă a lui.

Și este binecuvântată dOa Dumni'deu tendința a- 
cesta, căci, in adevără, mulii bărbați de tolosă pentru 
națiune și societatea omenescă au eșită și esă din și- 
nula poporului, de cari astăijl mai alesO, in lupta ce o 
purtămă pentru esistența nășiră națională, avemă nea 
pârâtă trebuință.

Dâr, durere, espericnța de tdte dilele ne arată, că 
resultatulă obținută pe calea studiului, pentru noi Ro
mânii mai alesO, în cele mai multe cașuri nu este nici 
pe departe corfispuncjgtoră așteptăriloră.

Ca să nu mergemă mai departe, vomă lua numai 
numSrulă de tineil român), cari au absolvată în vâra 
acesta și au depusă cu succesă esamenulă de maturitate 
la șcălele gimnasiale d n Transilvania și Ungaria. Nomă 
rulă acestora, nu ne ioșelămă, credemă, decă ilă vomă 
socoti celă puțină la 100 de inși.

Ce se va alege din tinerii aceștia? Partea cea mai 
mare din ei, fiindă crescuți din poporă, din părinți să
raci, nu au mijlâce pentru a-și continua studiele la școle 
mai înalte. Stipendii avemă puține și numai ună neîn
semnată numără din ei îșl voră pute continua studiulO 
la vre-o universitate; er restuiă?

Restulă se va împărți: o parte 'a trece de sigură 
în România, și aceștia apoi, decă nu de Iotă, der cehi 
puțină in parte suniu peiduți pentru causa Româniloră 
ardeleni; altă parte va căuta pote să se inforcă acasă 
la părinți, pentru ca să-i mai țină ună ană-doi, pănă 
voră apuca la mijlăce spre a și continua studiulă mai de
parte, er cei mai mulți vurO căuta, vrândă nevrfindă, să 
între în seminare, ca să se facă preoți.

Voră intra pole și de aceia, cari nu au aplicare 
spre preoțiă, cărora le lipsesee aceea ce ințelegă teo
logii sub >vocațiune«, și cari și a i alesă cariera acesta 
numai de nevoiă, fiindă-că n’aveau ce lace.

Câiă de păgubitori suntă asemenea preoți pentru 
binele obștes.il ală poporului și alu bisencei, nu-i lipsă 
s’o mai spunemă, der ei înșiși se simtă nefericiți, căci, 
lipsiți de tragere de inimă, au să lupte neîncetată 
contra nenumăratelor!-) neajunsuri și greutăți, ce aștâptă 
pe ună preotă, și ei îșl consideră funcțiunea lor ca o 
grea povară ce de nevoiă șl-a lua'-o pe umeri. Aslfelă 
de preoți ori nu-șl imphnescă eonscianțioiă datoria, ne- 
avendă tragere de inimă, ori devină set vili, instrumen
tele altora, chiară ale contrar loră noștri.

Pentru nisce nefericiți ca aceștia era multă mai 
bine să se intorcă indărătă la opinca din care a i eșită, 
să ia cornele plugului și să și câștige pânea loră cu cin 
ste și cu omenia, păstrându-șl pururea curată consciința 
loră de omeni și de Români, dăcă simtă că n’au che
marea a lucra pentru însuflețirea nobilă a poporului spre 
totă ce e bună și folosiloră, pentru conservarea integri
tății Im naționale, pentru promovarea bunâslărei lui morale 
și materiale, precum cere sublima chemare a unui ade
vărată preotă. (Va urma.)

Invitare.
Despărțămăntulă IV (Sebeșă) ală Associațiunei Iran 

silvane pentru literatura romană și cultura poporului ro
mână iși va ținea in ăstă ană adunarea sa generală in 
opidulă Miercurea l.i 2 0 ilomvre a. c. st. n.

La acâstă adunare se invită cu totă onârea toți 
membrii Associațiunei aparținători acestui despărțământă, 
precum și alțl iubitori de progresată poporului română

Sebeșă, în 2 Septemvre 1887. 
Dela direcțiunea desp. IV.

I. Piso, direetoră. D. Davidit, secretară.

Ultime soiri.
Viena, 23 Septemvre. — Austria nu va cere 

nici o satisfacere guvernului română în privința 
archiepiscopului Szasz, dedrece acesta n’a avisatu 
oficială guvernului austriacă călătoria sa în Ro
mânia și visita sa la legațiunea austriacă din 
Bucuresci.

Clușiu, 23 Septemvre. — La prân^ulă ce 
s’a datu erl, împăratulă a complimentată pe ar- 
cliiepiscopulă Szasz pentru -activitatea sa pas
torală.

Berlină, 23 Septemvre. — In cercurile po
litice și militare se urmăresce cu 6re-care îngri
jire lucrările de fortificare întreprinse de Rusia 
la Kornza.

Londra, 23 Septemvre. — Depeșile adre
sate din Viena și din Berlină (jiarelorfl englese 
esprimă temerea despre o înțelegere ce s’ar fi 
stabilită între Turcia și Rusia, în privința tri- 
niiterei unui locotenentu-generală turcă în Bul
garia. Cu tdte astea se observă, că deslegarea 
cest.iunei bulgare nu depinde numai de Turcia 
și de Rusia.

„Daily News“ socotesce, că Rusia consacră 
ună milionă de ruble spre a mări materialul^ 
drumuriloră sale de fieră dela Sudă-Vestă.

SC1R! TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

CLUȘIU, 24 Septemvre. — Regele a pri 
mită deputațiunile ce i-au adusă omagii. La sa 
lutarea Mitropolitului Mironă Romanulu răspunse 
Maiestatea Sa: Dorescă ca fie-care confesiune, fără 
deosebire de naționalitate, stândă departe de ori-ce 
agitațiune, se se simtă una, se se contopescă în una, 
în fidelitate neclintită cătră tronă, în iubire cătră 
țera mamă comună. La salutarea Superintenden- 
tului Teutsch răspunse.- Sunt convinsă că, după ce 
districtulă bisericescă evangelică sub scutulu legiloră 
țării se bucură neconturbată de drepturi și de liber
tate atâtă de estinse, credincioșii suntă conscii de 
datoriile loră cătră acdstă țeră. Cu deosebire do- 
rescu, ca întrega jioporațiune, fără a fi împedecată 
în folosirea și cultivarea limbei sale, pătrunsă de 
simțămintele că aparține laolaltă, să țină împreună 
în astfelă de concordia, care în <Jile de lucrare 
mai paclnică ca și în timpuri seri6.se dă totali
tății ca și singuraticului pute-e. Cultivați acăstă 
concordia și în t6te afacerile bisericescl, căci prin 
acesta promovați și propriulă interesă.

DIVERSE.
Colera în Italia. — Suirile despre colera din Italia 

suntă și acum triste. Epidemia a isbucnită cu o vio
lență teribilă in Cassino lângă Caserta. In prima <ji au 
fostă 159 cașuri. In Roma s’au numărată la 17 Sep- 
temwe 25 morți de coleră. Epidemia bântue și împre
jurimile Romei. — Tote comunele de prin prejurulă Mes- 
sinei sunto pline de fugari din Messina, cari propagă 
aslfelă pretutindeni germenii boierii. Suntă atinse de epi
demia 39 de comune. Panica e îngrozităre. In multe 
localități fugarii suntă întâmpinați cu împușcături, ca să 
nu pâtă intra în comună. Ultima scire din Messina dela 
18 c. n. sună: 382 cașuri cu 117 morțf. Se evaiuiază, 
că in Iotă Messina au rămasă numai 30,000 locuitori din 
80,000 c-ațl avea înainte.

Revoltă în Londra. — In sera de 19 Septemvre n. 
a fostei ună felă de revoluția în miniatură, în timpă de 
una ceasă, în cunoscuta piață de sporta Lilie Bridge ; 
s’a distrusa totă piața, s’a pusa focă edificieloră și s’au 
rănită mai mulțl agențl polițienescl. La 5 ore era să 
fiă o întrecere intre doi alergători de profesia; se adu
naseră ca la 5000 spectatori și se făcuseră mari rămă
șaguri la număroșl bookmakerl. Nesosindă la timpă aler
gătorii publicuia pierdu răbdarea, apoi aucjinda că nici 
nu se va ține întrecerea și că întrecătorii și bookmakerii 
au dispăruta cu banii adunați, mulțimea se înfuria și în
cepu să dărîme localulă intregă și hipodromula cela lungă 
de 10 acre. S’a pusa focă în trei locuri. La începută 
poliția n’a putută face nimică; mai târziu sosiră cete 
de agențl polițienescl și pompieri, cari soăpară casele 
învecinate. Dâr în timpă de ună ceasă plebea a fostă 
stăpână pe situațiă, ca în Parisă în timpulă terorismului.

Unu tablou interesantă, — In prelatură la Bene- 
dietbeuren află ună pictoră o stampă vechiă, forte ori
ginală, pe care suntă desemnate următorele persOne și 
cu următorele subscrieri prevăzută: Papa: Eu vă gu- 
verneză pe toți. — Funcționarulă: Eu vâ pună la re
gulă pe toți. — Medicultl: Eu vă cureză pe toți. — 
Căluijerulu: Eu mă rogă pentru voi toți. — Țeranulă: 
Eu vă nutrescă pe toți. — Berarulă: Eu vă recreezO 
pe toți. — Violonistul^: Eu vă înveselescă pe toți, — 
Ftta: Eu vă seducă pe toți. — DracuHI: Eu vă ducă 
pe toții

Nascere fecundă. — Femeia Maranda I. Macri din 
corn. Deleni, jud. Fălciu, în diua de 28 Augustă 1887 
a născută trei copii, din cari doi de secsula masculină 
și unuia femeninO; copii trăescO, âr mama loră a înce
pută a se însănătoși. — In Ziua de 29 Augusta espirată, 
femeia Ioana Stancu Pepenelă din corn. Aprobi, pi. Ne- 
goești, jud. llfovă, a născută 3 copii: 2 fele și unO bă- 
iatu, din caii o fală a murită, er ceilalți doi sunta să
nătoși, împreună cu mama loră.

0 regină în mănăstire — Foile englese aducă 
soirea surprinZâtore, că regina Suediei a declarată intr’o 
scrisăre cătră regina Victoria, că are de gândă să se re
tragă intr’o mănăstire pănă la finele vieței sale. Se asi
gură, că nisce suferințe fisice insuportabile au făcută pe 
regina să ia acea resoluțiă Operațiunea, la care s’a su
pusa, n a reușită de locă și regina mai pOte trăi încă 
multă, fără speranță de a scăpa de dureri.

Numere singuratice din „ Galeta Transillva- 
nieia ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.
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mutaseră incă de timpuriu aici numerose colonii. Creș
tinarea și romanisarea progresau aici cu alâtă mai multă 
cu câtă începu ca religiunea creștină să devină religiunea 
domnitOre Dunărea era frontiera între Romania creștină 
și intre teriloriulă barbară ('Barbaricum) inimică creș
tinătății.

Aici in secululă ală X-lea nc apare ună nou nume 
de poporă „Vlachi* țBIachi) și care însemna Romani, 
seu elementulă romană ce mai rămăsese în peninsula 
balcanică. Acestă nume de poporă s’a născută proba
bilă intre Slavi. Si SI ivii desemnau prin numele acesta 
pe fiă-care „Romană" ori locuia in peninsula balcanică, 
ori în Italia.

Vlachii locuiau mai cu semă pe muntele Hemă, de 
asemenea și in Tesalia și in Macedonia. Ei suntă păs
tori migratori, der locuescO și în sale in „cătune" 
și ună numără mare făcea servicii in armata bi- 
sanlină.

In timpurile aceste Re inegii făceau adeseori incur
siuni din țera românescă de astăcji in teriloriulă dincolo 
de Dunăre și conducătorii seu călăuzele loră erau Vla< Im, 
cari cunosceau mai bine păsurile munțilorO (Hemă). Prin 
contactulă acesta se întâmplă, că trecură dincăce de 
Dunăre nu numai Bulgari, dâr și Români, fiindă că aici 
era terenă mai multă, nu numai pentru agricultură, der j 
și pentru păstorire. încă pe la anulâ 116i aflămă;

Români prin Galiția și pdte că unii dintre ei trecuseră 
încă mai înainte in Moldova.

Românii, cari trecură in țâra românescă de aslătji 
și in Transilvania, aduseră cu dânșii nu numai limba loru 
națională, ci aduseră și limba bisericescă slavonă.

După cum amă văzută mai înainte, istoriografia 
română află in Transilvania incă inainte de venirea Un- 
guriloră nu numai ună elemenlă românescă stabilită, dâr 
incă ună elementă română întemeiătoră de state. Insă 
acâstă concepțiune istorică se contrazice prin faptele po- 
sitive istorice.

Deosebirea intre imigrațiunea Unguriloră și intre 
imigrațiunea Româniloră în părțile acestea consista în 
aceea, că Ungurii ca o națiune belicosă întocmai ca 
Goții, ca Hunii, ca Avarii și Bulgarii iși făcură locă 
aici cu sgomotă mare și presența loră fu temută și in 
părțile cele mai depărtate ale Europei. Din contră Ro
mânii se (râseră în partea de nordă a Dunărei, chiămați 
și nechiămați, fără sgomotă, familia cu familia ori în 
grupe mai mici, și se estinseră nu numai in țera Peci- 
negiloră (in România de astăzi), dâr și in Transilvania, 
in Galiția, pănâ in Rusia

După părerea lui Bălcescu, Românii în secululă X 
și XI intemeiară diferite state mai mici și cari in secu- 
lulă ală XIII-!ea și ală XlV-lea se contopiră în douâ 

state independente: in Țâra românâscă și în Moldova. 
Bălcescu întocmai ea toți istoricii români lâgă directă e- 
venimentele mai nonă cu evenimentele romane întâmplate 
înainte de o miiă și o sută de ani, dânsulă scie, că im- 
periulă dacica cuprindea întregi-! teritoriula Transilvaniei 
de astăzi, teriloriulă Ungariei dintre Tisa, Murășă și Du
năre și in fine Țâra românescă și Moldova. Și acesta 
regată mare alu lui Decebală îlă cucerise Traiană pen
tru Românii de astăZi...

Barbarii, ce e dreplă, au nimicită cucerirea Roma- 
riiloră, însă teriloriulă Dacei rămase și de aci înainte 
pe charta Europei. Evenimentele ce urmară apoi au 
sfâșiată teritoriula acesta in mai mnlle părți însă în spi- 
ritulă fiă-cărui Română a tiăită neștârsă tradițiunea, că 
părțile acestea au formală odată ună loto, a trăită do
rința de a-le uni ârășl. Ce e dreplă, Bălcescu nu ne 
spune, dâeă tradițiunea și dorința acâsla s’au născuta 
cumva in secululă ală X-lea și ală Xl-lea la Românii din 
peninsula balcanică, sâu pOte s’a manifestata pentru 
prima dată atunci cănd poporulă Vlachiloră (din penin
sula balcanică) scâse afară din bisericele sale limba și 
literatura romană și introduse limba slovenă în viâța sa 
bisericâscă.

(Va urma).

ob%25c8%2599tes.il
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Gcrsela la b-araa <le Vlena
din 22 Septemvre st. n. 1887.

Rentă de aura 5’/0 . .
Rentă de hărtiă &«/„ . . 87.20
Imprumutula căilora ferate 

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

lord ferate de osta ung. 
(1-ma em isiune) ... 98 —

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 -

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

Bonuri
Bonuri
Bonuri 

mișa
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bursa «Ie Buciirescl. Cursulu pieței Brașovfl
Jîd 23 Septemvre st. n. 1887.

. 114 50 
rurale ungare . . 104 40 
cu cl. de sortare 104.40 
rurale Banat-Ti-
............................ 104 50 

cu cl. de sortare 104 20

. 100 15 Bonuri croato-slavone . . 104 75
Despăgubire p. dijina de 

vinii ung........................ 100. -
împrumutului cu premiu 

ung.................................. 122 20
Leșurile 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 bănce! austro- 

ungare ........................ 882 —
Act. băncel de credita ung. 285.75 
Act. băncel de credita austr.282.50
Argintula —. — GalbinI I

împărătesei ................. 6.93
Napolenn-d'or! .... 9 95 i
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55 I
Londra 10 Livres sterlinge 125 95

Cota oficială dela 8 Septemvre st. v. 1887.

Cunip. vend.
Renta română <5%). . 91’/, 92’/,
Renta rom. amort. (5°/0) 95 ’/, 95'/.

» eonvert. (6°/0) 89’/4 90’/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) 104’/* 105’/,

» >• -> (5°/„) . 89’/, 90b.
> urban (7°/0) . . 103’/, 103’/.

. (6°/o) • 94— 95—
• (5’/o) • 87— 87’/,

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

< » > Națională — —
AurO contra bilete de bancă . . 14.— 14.’/,
Bancnote austriace contra aura. 2.01 2.02

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.68 Vănd. 8.70

Argint românesc................. 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orl..................... 9.94 9 98

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

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

Galbeni.................................. 5 90 » 5.94

Scrisurile fonc. >Albina» 6°/0 > 101.— • 102.- -

n ' n 5% • » 98.— •A 99.—
Ruble RusescI..................... 110.— » UI.’/,

Discontulă ... • 7— 10°/, pe ană.

31

Pentru fumători de țigări.
Fabrica

9 -
Braunstein freres.

I

• RAURSTEIR FRERES ARAȚI * 

iifque Oipoșet. SCD4

în Paris 65
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile
de

țigară 
cu mărcile aici 

tipărite

ORI CE CONTRAFACERE A ACESTEI 
HARTli SEVA URMĂRI CONFORM 

LE°EI'

_ OfPOSf S e,qMf?LAKC!

HO OKiaC M

Fratîî BRAUNSTEIN
SINCURI FABRICANȚI

------ Paris--------
\ tfPQris.lUl.CntRAactnn-UMnclA /

b) Testimoniu scolastică de celă puținii 4 clase elementare.
c) Contractulă încheiată cu maestrulă conformă §. 61 ală legei 

industriale (Art. leg. XVII. 1884) în originală său în copiă legalisată, 
și o adeverință dela maestru despre succesulu, cu care lucră.

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

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

mână și cultura poporului română, ținută în Sibiiu la 9 Septemvre 1887.
Iacobft Bologa, Dr. I. Crișanfl,

v.-pre.ș. secretara II. 2—3

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

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dăcă se ivescă iregularități la primirea (jiarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTR. „GAZ. 1RANS*

„Les dernieres Cartouches“ „Dorobanțul!!” 
cari au fosta declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice din Austria și 
Ungaria pe basa analiseloru făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hârtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. Deorece și la noi domnesce convingerea că pentru țigări 
bune, in prima liniă calitatea hârtiei de țigări este dăiătore de măsură, hârtia 
de țigări ,Les dernieres Cartouches* și ,,Dorobanțnlu“ a devenito din ce in 
ce mai plăcută, și se p6te găsi la Iote firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asămănă cu cliseulă și care are firma 
„Braunstein Freres.“ Fabrica a f'eschisO ună deposită pentru servirea promptă 
a mușteriilorO, sub firma comercială protocolală în Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez, Negerlegasse 8. 10—12

ABONAMENTE
la

gazeta transilvaniei"

Nr. 406—1887.

Concursă.

se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorti 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni
șăse luni
ună anu

este:

pe
n

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

anume;
din fundațiunea „Mari-

fundațiunea „Radu M.

Devenindă vacante următărele stipendii și
A. 1. Unii stipendiu de 60 fi. pe ană, 

novici, “ pentru studenți de gimnasiu.
2. Unu stipendiu de 40 fi. pe ană, din 

Rîureanu,11 pentru studenți la gimnasiu.
3. Unu stipendiu de 20 fi. pe ană, din fundațiunea „E. D. Ba- 

șota,“ pentru gimnasiștl, cu preferința celoră din munții apuseni seu din 
fostulă districtu ală Năsăudului.

Mai departe fiind ti vacantă ;
B. 4. Ună ajutoră de 20 fi. pe ană, din fundațiunea „Tofa- 

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

Prin acăsta 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 târejiu nu se voră considera.
Aspiranții la vre-unulă din stipendiele amintite sub A. 1—3 au 

să acludâ la suplicele loră:
a) Carte de boteză în originală său în copia legalisată.
b) Testimoniu scolastică de pe semestrulă II. alu anului scol, 

premergătoră.
c) Atestată de frecuentare dela direcțiunea institutului, în care 

cercetăză scăla de presentă.
d) Atestată de paupertate său de orfană, dăcă concurentul^ e 

orfană.
Suplicanții la ajutorulă amintită sub B. 4. au se presente urmă- 

tărele documente:
a) Atestată de boteză în originală său în copiă legalisată.

Pentru România și strâinâtate:
„ pe trei luni . ... 10 franci
„ șăse luni..................... . ... 20 H
„ ună ană .... . ... 40 n

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/,

Sosirea si plecarea trenuriloru si posteloră in Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

.1. Dela BrașovO la Poșta:
de persăne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra, 
mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

2. Dela BrașovO la Buouresoi: 
acceleratO Nr. 302: 5 ăre 37 minute diminăța. 
mixtO Nr. 318: 1 ără 55 minute după amăg

ii. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Festa la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăcțl. 
mixtă Nr. 316: 9 ăre 52 minute săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
accelerata Nr. 301: 10 ore 12 minute săra, 
mixta Nr. 317: 2 ăre 32 minute după amă(jl.

Plecarea postelorâ:
Reșnovu-Zernesci-Braniî: 12 ăre 30 min. după amădl. 
Zizinu: 4 ăre după amăijl.
Secuime (S. Georgl): 1 ără 30 minute năptea. 
Făyărațu: 4 ăre diminăța.
Săcele: 4 ăre diminăța.

Sosirea posteloru:

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
TrenuiQ

a)
b)
c)
d) 
«)

a)
b)
c)
d)
e)

Dela
•n
»»
n
D

Dela
w

Din
n
a

Tipografia ALEXI, Brașovă.

BrașovO

>1

H

n

A.
la
•n
în
la
la

B.
Rișnovu-Zernesci-Brană la BrașovO: 10 Ore înainte da amăițl.
Zizinu la BrașovO: 9 6re a. m.
Secuime la BrașovO: 6 ăre săra.
Făyărașu la BrașovO: 2 ăre diminăța.
Săcele la BrașovO: 6 Ore 30 minute săra.


