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BrașovU, 15 Septemvre 1887.
Cu 4'ua asta4i se încheiă terminulft sta

bilitei în constituțiunea bulgară pentru începerea 
alegerilorii deputațilorfl Sobraniei. In curendtî 
vomit afla dâr resultatulu nouăloră alegeri, cu 
cari se începe o nouă fașă în afacerea încurcată 
bulgară.

Cercurile guvernamentale din Sofia nutrescu 
mari speranțe, că prin paciență le va succede a 
delătura cu încetulu tâte greutățile și că alege 
rile se voru severși în tâtă liniștea și cu totulu 
în favârea lorii. Dâcă este adevărată, că ade
renții lui Țancovti și ai lui Karavelov ară fi 
declarată, că în împrejurările actuale ei nu potă 
lua parte la alegeri, atunci în adevără guver- 
nulu prințului de Coburg are sorți de a do
bândi o maioritate însemnată în Sobraniă, der 
în casulă acesta voră deveni ilusorie speranțele 
într’o apropiată aplanare a greutăți lor u.

Câtă pentru decursulu liniștită ală alege- 
riloru n’a fostă tocmai de bună augură adu
narea cea mare electorală ținută Sâmbătă în 
Sofia. Ministrulu-președinte Stambulov a ținută 
în acâsta adunare unu discursu fârt.e frumosă, 
cu tote aceste insă alegătorii nu s’au putută în
țelege asupra candidatului și așa s’a terminată 
adunarea fără a fi făcută nici o ispravă. Dâcă 
în capitala țării și în fața miniștriloră alegătorii 
bulgari se înțelegu așa de greu, atunci cum va 
fi în provinciă, unde ei voră fi mai puțină con
trolați și înfluințați?

Ori care ar fi insă resultatulu alegerilorii 
bulgare, elă nu este decisivă pentru viitârea re- 
solvare a cestiunei bulgare. Ai esta atârnă adî 
mai multă ca vre-odată dela atitudinea Rusiei și 
a celorlalte puteri.

Acum se aștâptă cu nerăbdare liotărîrile de
finitive ce le va lua P6rt.a, căreia i s’a lăsată 
în sarcină să ia inițiativa pentru stabilirea unei 
înțelegeri între puterile semnatare, după ce Ger
mania a refusată de a mijloci acâstă înțelegere.

Rusia, se asigură, face mare presiune asu
pra Pârtei, și o amenință chiar cu esecuțiunea 
despăgubirei de răsboiu, ce-o datorâză acâsta im
periului nordică, la casă când armai trăgăna lu 
erorile și nu ar face o propunere puteriloră sem
natare în sensulu dorințelor!! rusesc!. O scire mai 
nouă din Sofia ne spune, că în urma acestoră 
stăruințe ale cabinetului din St.-Peterburg, Porta 
s’ar fi decisă a-i face pe voia, învoindu-se la pla- 
nulă trimeterei unei comisiuni mixte ruso-turcesci 
la Sofia. „Agenția Reuter“ anunță, că Pârta a 
adresată în privința acesta la Petersburg o notă 
oficială și o comunicare oficiâsă.

In Sofia se respândise Dumineca trecută 
faima, că între Turcia și Rusia s’a stabilită o 
înțelegere definitivă privitâre la soluțiunea crisei 
bulgare. Mai multe 4iare publică chiar punc
tele acestei convențiuni, care va fi propusă spre 
primire de cătră cabinetulă Sultanului puteriloră 
semnatare.

Cele mai principale puncte ale memoratei 
convențiuni se fjice că suntă următârele; 1. Se 
va trimite ună comisară turcescu și unulă ru- 
sescă în Bulgaria, avându ambii același rangă. 
2. Prințulă Ferdinand de Coburg se părăsâscă 
țâra. 3. Se va alcătui ună guvernă energică, 
care va avâ să ordoneze nouă alegeri și pe basa 
acestora se va conchiăma o nouă Șobraniă.

Turcia și Rusia, se asigură, ar fi mai con
venită ca la casu când prințulă Coburg nu s’ar 
supune poruncei Sultanului ca să părăsâscă țâra, 
porturile bulgare voră fi blocate. Corăbii de 
răsboiu rusesc! voră bloca pe Dunăre și pe Ma
rea Nâgră orașurile de portă bulgare. Dâcă Aus- 
tro-Ungaria nu ar voi să ia parte la acâstă blo
care, va fi provocată Serbia, ca se închi4ă gra
nița printr’ună cordomî, ât granița Rumeliei și 
a Macedoniei o va închide Turcia.

Se vorbesce, că Francia și chiar și Ger
mania ară fi primită deja în principiu punctele 
de mai susă ale convenției turco-rusescl.

Alte 4>are raportâză numai că Turcia ar fi 
cerută Rusiei să modifice încâtva propunerile 
sale, ca să pâtă fi primite de cătră puteri, âr în 
Sofia se lățise alaltaer! faimă, că Germania, Rusia, 
Francia și Turcia s au înțelesă să se trimâtă în 
Bulgaria unu regentă pe timpă de trei luni.

Faimele aceste, dâcă și nu se voră adeveri, 
dovedescă celă puțină, că puterile negociâză 
mereu între sine cu scopă de a afla ună modă 
de soluțiune alu încurcăturei bulgare, dâr mai 
dovedescu afară de acâsta, că înțelegerea dintre 
puteri devine pe 41 ce merge mai grea.

Resultatulu tuturoră încercăriloră de până 
acum ale diplomației se pâte resuma în urmă 
țârele cuvinte; Puterile amână mereu soluțiunea 
crisei bulgare de frică ca să nu isbucnâscă crisa 
europână. Dâr, vorba Românului, de ce se temu 
nu voră scăpa.

Maiestatea Sa în Clnșiu.
X ineri în 11 Septemvre n. Maiestatea Sa 

monarchulă a primită în Clușiu diferitele depu- 
tațiuni ardelene ce i s’au presentatu.

Deputațiunea bisericei române greco-orientale 
a fostă condusă de I. P. S. Sa jMetropolitidă Mi- 
ronă llomanulu, care a salutată pe M. Sa în limba 
ungurescă astfelă :

Maiestate imperială și regală apostolică, preaîndu- 
rate Dâmne/

Preoțimea părțiloră nordice ale archidiecesei române 
greco-orientale din Transilvania dimpreună cu cea din 
învecinată dieeesă a Aradului, represenfală de noi pro
fită cu fierbinte dorință de ocasiunea ca să esprime ca 
stimă plină de devotamentă în fața Maiestății Vâstre, și 
în numele credincioșiloră încredințați conducerii loră, nes
chimbata credință și alipire cătră Tronulă strălucită ală 
Maiestății Văstre, preaînduratului nostru Domnă și Rege, 
și cătră iubita nâstră patriă.

Aici, în capitala părțiloră ardelene, cultivarea co
mună, mai alesă progresulă uimitoră pe terenulă sciinței, 
ală artei și ală industriei, care în prima liniă părintescii 
purtări de grije a Maiestății Vostre îșl mulțumesce aven- 
lulă îmbucurătorQ, ne servesce și nouă dreptă imboldă 
să atragemă din ce in ce mai multă în general-le nisu- 
ințe culturale pe poporulă de naționalitate romănâscă în
credințată sufletescii nostre purtări de grije, der în urma 
împregiurăriloră vitrege înapoiată în cultură, și pe lângă 
aceea, că ținemă viuă și desvoltămă în elă consciința 
străbunei religiunl și naționalități, să cultivămă și virtu
țile adevăratului patriotismă ; er in acâstă chemare a nos- 
tră ne imbărbălămă din grația părintăscă a Maiestății 
Vâstre, care totdeuna s’a manifestată în ceea ce privesce 
bunăstarea morală și materială a supușiloră săi de deo
sebită religiune și naționalitate.

In timpulă ferieitărei preiențe a Maiestății Vostre, 
ca supuși fideli, serbămă dimpreună cu concetățenii noș
tri, cu cari dorimă să trăimă în iubire și în înțelegere 
frățescă, o serbare de bucuriă, și dreptă esprimare a 
acestei bucurii, — recomandendă biserica ndstră în grația 
preaînallă a Maiestății Vostre, — din adânculă inimii 
năstre ne rugămă pentru viăța răspândităre de grațiă a 
Maiestății Vâstre, slrigândă în iubita limbă maternă a 
poporului nostru : Să trăiăscă Maiestatea Sa preagrațio- 
sulă nostru MonarehO.

Cele șâpte vorbe din urmă le-a rostită ro 
mânesce.

La acâstă salutare Maiestatea Sa a răspunsă 
totu în unguresce următârele:

Primescă [cu bucuriă omagiile preoțimei române 
greco-orientale și Vă încredințeză, că biserica D.-Vostră 
pâte totdeuna să conteze pe protecția mea eficace.

Privescă fără de repulsiune, decă supușii mei de 
deosebită reiigiune și naționalitate se alipescă cătră re- 
ligiunea și naționalitatea loră și legile esistente lasă des
tulă terenă pentru desvoltarea acestoră interese, — dăr 
totă ast-felă dorescă, ca orl-și-ce confesiune, fără deo

sebire de naționalitate, ținându-se departe de orl-și-ce 
agitațiuni, una să se simță și într’una să se contopâscă 
în ceea ce privesce neclintita alipire cătră tronă, iubirea 
cătră patria mamă comună și împlinirea datoriiloră pa
triotice.

Cunoscă înriurirea D-Vâstră asupra poporului și de 
aceea mă așteptă și voiu vedă cu bucuriă, dăcă, potri
vită cu cuvintele acum rostite ale vrednicului D-Vâstră 
archipăstoră, Vă veți folosi de acestă influință a D-Vostre 
numai pentru cultivarea credinței și a adevăratului pa
triotismă și astfelă, promovândă binele, dorită și de mine, 
alu credincioșiloră încredințați purtării de grije ală D- 
Văstră, îmi veți da și mie ocasiune să fiu mulțămită și 
să Vă arătă grația, pe care totdăuna bucurosă v’amă 
arătat’o<,

La salutarea I. P. S. Sale Metropolitului Vancea 
— care precum spune „Kolozsvar“ a inter4isâ 
a i se publica — a răspunsă Maiestatea Sa în 
limba ungurâscă astfelu:

Primescă cu mulțămire cuvintele D-Vâstre, care do
vedescă sentimentă credinciosă și spereză, că in faptă 
veți dovedi acăstă credință prin aceea, că pătrunși de 
chemarea D-Vostră sfântă și împăciuităre, veți cultiva ș 
întări în poporă numai sentimente, care corăspundă cu 
interesele religiunii, ale tronului și ale patriei.

Umblândă pe acestă drumă, ca acum, astfelă și în 
viitorii mă voiu întâlni totdeuna bucurosă cu D-Vostră 
și, reeunoscendă activitatea D-Vostră, voiu păstra ne
schimbată grația mea pentru biserica D-Vâstră și pentru 
instituțiunile D-Vostră bisericescl*.

La salutarea Superintendentului bisericei 
evang. conf. augsb. Teutsch — care a vorbită 
în limba germană, recomandândă și mai departe 
biserica sa bunăvoinței, scutului și grației prâ- 
înalte, — Maiestatea Sa răspunse totă în limba 
germană următârele:

Vă mulțămescă pentru asigurarea fidelei alipiri, 
despre care totdăuna am fostă convinsă. Totă asemenea 
credă că potă fi convinsă că, după ce biserica evange- 
lică de aci se bucură neturburată de drepturi și libertăți 
atâtă de întinse, sub scutulă legiloră țării cu care e 
unită acum Ardealulă, credincioșii ei suntă conscii și de 
datoriile loră patriotice față cu acestă țără. Este cu deo
sebire dorința mea, ca pe toți locuitorii, fără a fi împe- 
decațl in folosirea și cultivarea limbei loră, pătrunși fiindă 
de simțămentulă că aparțină la olaltă, să-i unăscă acea 
concordia, care în tjile de lucrare pacinică e totă așa 
de necesară pentru promovarea binelui loră, cu câtă în 
timpă mai seriosă oferă flăcărui singuratică celă mai pu
ternică sculă. Cultivați deci acăstă concordia și în tâte 
afacerile bisericescl, prin cea ce nu numai promovați pro- 
priele D-voslră interese, ci întâmpinați și dorințele mele, 
și asigurați pe credincioșii D-vâstră, că bucurosă le voiu 
acorda și mai departe nu numai binevoitărea mea în
clinare, ci și paza și scutulă meu le voiu acorda indrep- 
tățiteloră loră cereri și dorințe.

La salutarea deputațiunei „Kulturegyletului11 
ardelână, Maiestatea Sa răspunse:

Primescă cu mulțămire manifestarea devotamentului 
și alipirii credinciăse a D-vOstră.

Propagarea culturii și întărirea adevăratului patrio- 
tismă le consideră la ori și care naționalitate dreptă 
nisce scopuri nobile, și decă D-vâstră, nisuindă spre 
aceste nobile scopuri, veți procede cu totă atâtă zelă, cu 
cât tactă, voiu urmări totdăuna lucrarea D văstră cu sim
patii căldurâse și bine voităre*.

La salutarea Episcopului calvină Dominik 
Szasz răspunse Maiestatea Sa:

Virtuțile patriotice ale reformațiloră ardeleni îmi 
suntă cunoscute și cu bucuriă vădă din espresiunile oma
giale ce le-am primită, că intre aceste virtuți potă pune 
în prima liniă fidela alipire cătră tronă și cătră persăna 
mea. Primiți pentru acâsta recunoscința și mulțămita 
mea și fiți convinși, că mulțămirea credincioșiloră D-vâstră 
și îmbucurătorea desvoltarea a aface,-iloră D-vostră bise
ricescl le insoțescă totdăuna cu dorințele mele cele 
mai bune.

La salutarea Episcopului catolicii Lbnhardt, 
Maiestatea Sa răspunse:
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Cu bucuriă prlmescă și cu cea mai adâncă mulță- 
mire răspundă la saluiare și la dovezile de simțăminte 
fidele ale statnlui și clerului romano-catolică. Sciu câtă 
de importantă și grea e problema D-vostră; diferite con
fesiuni și naționalități loeuescă in țeră, der nu mă în- 
doescă, că cu principiile religiunei nâstre basată pe ade- 
vără, pare și iubire căită deapropele, și cu cooperarea 
acestei vechi instituțiuni, a statului romano-catolică 
Dândă totdeuna esemplu veți fi gata in prima liniă a 
îndeplini aceste probleme, a ridica moralitatea, precum 
și a menține concordia frățescă, și eu dorescă sinceră, 
ca intre credincioșii D-vostră și intre concetățenii apar
ținători altora confesiuni, afară de credință să nu potă 
esisla altă (}idQ despărțitorii Grația mea vă e sigură la 
acăstă lucrare a D-v6stră; grația și binecuvântarea ce
rului însă o vomă implora in comună dela celă Atol 
puternică.

La salutarea Episcopului unitaru Ferencz, 
răspunse Maiestatea Sa :

Cu bucuriă primescă salutarea ce dă dovada de 
sincera D-voslră alipire și vă asigură că, deși credincio
șii D-vostră in acâstă țâră suntă mai puțină numeroși 
decâtă cei de altă credință, stați totă așa de aprope de 
inima mea părintiscă ca și aceia, și grația mea vă va 
rămână in totă timpulă neschimbată.

La salutarea fișpanului dușului br. Sâ
ni nil Io si k a, conducătorul» deputaținniloru 
tuturora comitateloru ardelene — afară de a 
Huniăddrei — precum și ale comitateloru Bi- 
horu, Sătmarii și Selagiu, în frunte eu fișpanii, 
răspunse Maiestatea Sa următdrele:

Cu mare bucuriă vădă adunate aci deputațiunile 
atâtoră jurisdicțiuni nu numai de din mie de Muntele 
Craiului spre a-șt dovedi omagiile și simțămintele loră 
fidele. Primiți pentru acăsta cea mii a lâncă mulțămită 
a mea.

Corespuncjendă dorințeloră mele de multă nutrite 
am venită în frumosulă Ardeală unită definitivă cu țâra 
mamă și credă, precumă dorescă, că voiu avă destulă 
ocasiune d’a mă convinge, că uniunea a prinsă acum 
rădăcini adânci și în inima și simțămintele popor ițiunei

Acestă bastionă ostică ală momrehiei e chemată 
a îndeplini probleme forte importante, de aceea vrâu se 
credă, că D-vdstră toți, fără deosebire de religiune și de 
naționalitate, urmăndă singuratici și împreună ese plu- 
lui glorioșiloră D-vostră străbuni, vă veți împlini fidelă 
datoriile patriotice și că istoria va înregistra și despre 
generațtunea actuală a acestei părți a țării fidela alipire 
cătră tronă și cătră țera mamă, lățirea culturei, promo
varea binelui spirituală și materială ală poporațiunei și 
cultivarea concordiei paclnice a diferiteloră naționalități

Vestiți celoră ce v’au trimisă salutarea mea re- 
găscă și fiți convinși că eu, observânlă împlinirea dato- 
riiloră patriotice mai susă indicate, voiu găsi în acesta 
cea mai frumosă răsplată a părintescei mele purtări 
de grije.

Afară de acestea au fostă și alte diferite 
deputațiunl, între care și a Jidoviloră ardeleni.

La primul» prân^u de gală ce s’a dată în 
Clușiu, în ondrea Maiestății Sale, dintre prelații 
români, și peste totă dintre Români, a luată 
parte numai P. S. Sa Metropolitulă MironU Ro- 
manulu. După prâncjă Maiestatea Sa a conver
sată cu deosebiți dspeți. Prea Sânției Sale Me- 
tropolitului Mironti i-a adresată mai multe în

trebări despre starea archidieeesei Sale, apoi s’a 
întors» cătră episcopală reformată Szasz Do- 
mokos, întrebându-lă mai antei» despre starea 
bisericei reformate din Clușă, apoi despre aca
demia teologică din Aiudă, er la tine adause, 
că este bine informată despre marele aventă ce 
l’au luată în timpul» din urmă afacerile biseri
cei reformate și că scie și aceea, că acesta este 
în prima liniă meritul» zelosului episcopă.

Ca înclieiare, observă mu că la sosirea sa în 
Clușiu, monareliulu a vorbită pe peronulă gării 
eu Metropoliții Roman și Vancea și cu Episcopală 
Pavela.

Episcopulfi Szasz Domokos în România.

Sub titlul» „Propaganda ungurescă11 scrie 
„Epoca11 dm Bucuresci dela 8 (20) Septemvre 
ună articulu din care estragemu următdrele:

Titlulă acesta de s'gură va provoca rîsulă cetilo- 
riloră noștri, noi îi rugămă însă, să ne ierte, dâeă n’am 
găsită ună altulă mai seriosă, când e vorba de treburi 
ungurescl; căci împintenații noștri vecini suntă capabili 
de tote nesdrăvăniile, până a pretinde că suntă în stare 
a civilisa și maghiarisa, decă nu lumea, der celă puțină 
poporele Orientului!

Foile ungurescl din Clușiu și din Peșla ne infor
mează că filele din urmă ună misionară calvinistă nu
mită Dominică (pe unguresce Domokos) Szasz, Epis
copă reformată ală Ardealului eu reședința in Clușiu, a 
călătorită în țera româneseă și că ar fi fostă impedecat 
ba chiar persecutată de d-nulă Dim. Sturdza, în v i si
ta ția sa canonică prin România!...

Nu cunâscemă nici numărulă nici întinderea așa 
numiteloră diecese reformate din Ungaria, pretenția insă 
a d-lui Szasz la o visitatio canonica a templeloră 
calvine din România ni se pare celă puțină comică; er 
misiunea d-lui Domokos din punctulă de vedere religios 
ne ingrijesee pre puțină căci, mulțămită Domnului, drepla 
credință româneseă n’a căijută atătă de josă !

Prin urmare, n'avemă nimică de disă asupra că- 
deriloră și a zelului religiosă ală misionarului, pentru 
propagarea reformei calviniste, cu care o recunoscemă 
bucurosă, pdte a se îndeletnici in ticnă la noi în mar 
ginile legiuiriloră românesc! atâtă de liberale.

Dâr d-lă Dominică seu Domokos Szasz este unu 
agentă tărie interesantă pmtru noi, nu ca misionară 
calvinistă, ci ca urni fanatică propagandistă ală așa nu
mitei culturi maghiare, in numele căreia frații noștri de 
peste munți suntă hârțuiți ca nisce fiare sălbatice, în 
propria loră țâră.

D. S/.asz a făcută de multă să vorbeseă de dân- 
sulă confrații noștri din Transilvania pentru zelulă său 
fanatică, ca o căpetenia a vestitei asocbțiuni de maghia
risme din Ciușiu numită „Kulturegylet'. Și credcmă a 
nu ne risca afirmândă, că d. Szasz n’a întreprinsă că
lătoria sa prin România atâtă din evlaviă bisericâscă, 
cală mai cu sdtnă împinsă de fanatismă națională ma
ghiară.

Inlr’adevără unulă din promotorii ideiei panmaghiare 
pentru re pa Ir ia rea Ciangăiloră din Moldova e d. 
Szasz. fdeiă care a și fostă pusă în lucrare acum câtva 
timpă și pentru care asociațiunile de maghiarisare din 
Ungaria au obținută și cheltuită sume considerabile. Se 
scie însă sfîrșilulă păcătosă ală acestei magnifice în
treprinderi : parte din Ciangăii aședațl în mlaștinele din 

(inutulă Setnlinului au perită prin decrepitudine. 6r parte 
și-au luată lumea în capă revenindă la vetrele părin- 
tesd din Moldova, unde au trăită de vâcuri nesupărațl și 
fericiți ca in sinulă lui Avramă.

Ne esle îngăduită dâr a crede, că neobosituiă apos- 
lolă ală soctelățiloră de maghiarisare, voindă a’și aședa 
așa numita jurisdicțiă eelesiastică asupra acestoră câteva 
temple calviniste dela noi, a cugetată a institui ună felă 
de „agenturi» patrio'ice, prin cari să suscite și să hră- 
născă spirituiă maghiară in sufletele aceloră câtorva mii 
de Ceangăi ce se pretinde a descinde din Arpadă și că
rora, după cum s’a dovedită din încercarea de repatriare, 
nu le priesce aerulă domeniului Corânei lui Szânt Ist- 
vân. Cu chipulă acesta cei dela „Kultur-egylet" mai 
speră a crea in România o cestie ungur ăscă, de care 
să se potă sluji după plaeă în schimbulă cestiei româ- 
nescl de care se poticnesce într’una desfășurarea domi- 
națiunei omnipntinte a ideii de stată maghiară peste 
munți.

In acestă casă însă, S. Sa, Em. Sa, ori Ex. Sa — 
nu scimă cum să’i 4>cemil — pseudo-episcopulă Szasz, 
credemă că ar fi trebuită să binevoiască a țină socotălă 
și de noi, că de. în casa ndstră ne-o fi ertată să nespu- 
nemă și noi cuvăntulă și acesta de sigură n’ar fi pe pla- 
culă ungurescului Kultur-egylet!

Intru câtă privesee vexațiunile și măsurile de rigore 
îndreptate de guvernulă nostru contra d-lui Szasz, rapor
tate de foile unguresc! și in specială de »Ung. Post“ noi 
d’aci n’avemă nici o cunoștință.... Daltminterl, legațiunea 
austro-ungară din Capitală s’a grăbită a da foiloră un
gurescl o desinințire categorică asupra aserțiuniloră loră 
despre rigorile ce ar fi suferită d. Szasz din partea au- 
lorilățiloră române...

In ori ce casă, ar fi de dorită să ne lase în pace 
eu dragostea culturei loră împintenații noștri vecini; căci, 
la urma urmei, o să ne vedemă nevoițî a ne îndeletnici 
mai cu băgare de semă de fericirea locuitoriloră 
noștri de osebite origini și credințe, ce s’au așezată în 
țeră după vremi.

oCIRILE PILEI.
Ministrulă ungurescă de agricultură, industria și 

comerciu a concesă. ca Cernatulă-Săceleloră, co- 
mitatulă Brașovului, pe viiloră să țină tergă de țeră, 
în totă anulă la 4 Maiu și 21 Septemvre, âr târgurile 
de să 'tămână, ce se țină in fiăcare Luni, în viiloră voră 
fi împreunate .și cu târgă de vite.

—x—
Duminecă năptea spre Luni, pe la 2 6re, a isbuc- 

nită in suburbiulă Scheiu ună incendiu, care a dis
trusă pănă în (jiduri patru case și o șură. După o grea 
muncă de trei ore locuitorii și cu pompierii au isbutită 
a înăbuși foculă și astfelă a înlătura perie ilulă. Merită 
aci a fi amintită morarulă Knopf, care cu o mică pompă 
ajutată de omenii săi și de câțiva vecini a împedecată 
a se întinde Io. ulă și asupra altoră case. Noroculă celă 
mai mare a fostă, că n’a suflată ventulă, căci altfelă 
sar fi întâmplată rău eu Scheiulă, ale cărui case suntă 
de lemnă și acoperite cu șindrilă. Vomă reveni.

— x—
Din Gâmpiă ni-se scrie, că in urma secetei de 

astă-vâră starea agricultoriloră e forte tristă. Fânulă e 
puțină și nesuficientă pentru iernarea viteloră. Târgurile 
suntă slabe și vitele nu au nici ună preță. Omenii nu 
au de pe ce fa ;e bani chiar de locă. — Cu ce’șl voră

FOILETONU.

Scola pseudo-istoricâ Eder-Hunfaivy.
Neuere Erscheinungen der rumănischen Geschichtsschrei- 

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

chaska 1886, 8° 252 pag.
(Urmare.)

Prin urmare e u.șoră de pricepută pentru cetito 
rulă seriosă, că idea de a expulza seu de a alunga pe 
Unguri de pe teritorulu Ilomâniloril se pole nasce nu
mai în capulă aceluia, care î.șl închipuesce cu tolulă 
greșită istoria Transilvaniei dela a. 270 pănă la 1450, și 
ună astfelă de lucru nu și-lă putea închipui nimeni îna
inte de .Supplex libellus“ din 1791, înainte de Șineai 
și Petru Maioră și peste totă înainte de a fi cunoscută 
cronica fabulâsă a Notariului anonimă; er de alun I 
încâce idea acesta o vedemă tratată cu multă plăcere 
de Bălcescu și de Intrâgă scolă istorică româneseă.

O nouă ideiă scoseră in lume în timpulă 
din urmă istoricii români și anume in privința no- 
bilimei române. Ei adecă nu mai vorbeseă de Ro
mâni nobilitățl din partea regiloră și a principiloră 
ungurescl, ci vorbeseă de o nobilime propriă indepen 
dentă românâscă, adecă care nu derivă dela regii Un
gariei.

In timpurile vechi, ne spune Xenopolă, poporulă

Voiu mai cita aici ună locă totă din scrierile lu 
Densușianu .* *

română avea o nobilime numărâsă și puternică în Tran
silvania, a cărei destinațiune era sâ apere țâra în contra 
invasiuniloră străine și acâstă nobilime o aflămă în dis
trictele Devei, Hațegului, în Făgărașă, în Huniedora, în 
Banată și în Maramurășă. Densușianu merge mai de
parte. In marea sa operă «Revoluțiunea lui Horia" in 
capitululă intitulată; «Românii în epoca militară,“ epocă 
pe care dânsulă o urmăresce pănă la a. 579, scrie ur- 
mătOrele:

,ln fruntea provincieloră române, atâtă dincâce 
câtă și dincolo de Carpați se afla câte ună Voivodu, 
Banii, seu Căpitanii (militum duces, exercitus ductores) 
investiți totodată și cu funcțiuni administrative și cu u- 
nele atribuțiunî ale puterii judecătoresc!. £r societatea 
seu poporulă se afla divisată în trei clase, în boieri seu 
militari de prima ordine, chinezi sâu căpitani de districte 
și in tirani obligați la apărarea casteleloră și a frontiere- 
reloră și la rfisboiu în timpă de necesitate.»

In altă locă Densușianu se esprimă în modulă ur- 
măloră:

• Vechia organisațiune socială și politică a Româ- 
niloră era basată pe ună sistemă militară. Numele de 
Voivodi sâu comandanți ai militariloră, titlu pe care lă 
purtară cu onOre principii români pănă în (jil'-le nostre; 
numele de boieri (milites dignioris ordini, bellalores); 
numele de castrensi sâu apărători ai fortărețiloră suntă 
totă atâtea relicvii dintr’o constituțiune militară a popo
rului română înainte de secululă ală XIII lea.“

„0 altă clasă a societății române o forma boerimea 
și instituțiunea acesta ne presintâ in istoria română tim
puri cu totulă obscure și forte depărtate. Boerimea ro
mână nu se născuse ,din feudalitate, fiindă că la Ro
mâni n’a esistată nobilime in sensă feudală. Mililaris- 
mulă boeriloiă români era consuetudiuară, elă nu era 
impusă prin relațiuni de vasalitate, nu avea nici durată, 
nu avea nici condițiuni, cum era în statele feudale, pre
cum nici nu a esistală vre o ordine de succesiune feu
dală iu moșiile boeresci.“

Acâ“tă nouă concepțiune istorică purcede din pre
supunerea, că înainte de secululă ală XIII lea ar fi esis- 
tată provincii proprii românescl, în care Românii sâ fi 
fostă elementulă domnitoră, dâcă nu cumva singurulă 
elemente. Insă astfelă de provincii nu au esislată nici
odată, nici in peninsula balcanică, ori câtă de mare sâ 
fi fostă rolulă ce l’a jucată elementulă română, în is
toria Asanidiloră, nu au asistată provincii de natura a- 
cesta nici în nordulă Dunării, unde numai la a. 1247 
aflămă pe cei dinlâiu chinezi români și anume în Ba- 
natulă Severinului și în Cumania, care după aceea s’a 
numită Ungro-Vlachia.

(Va urma.) 
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plăti bieții omeni dări'e? Ce se vot O face după ce ese 
cutoi'ii lc voră lua și ce mai au?

Cetimă in «Voința Naționa’ă» dm Bucuresci: 
• Gredemil a face unii servițiu tuturoră acelora cari io- 
sedii testimonii de maturitate seu bacalau
reate din străinătate, și cari dorescă a urma cursu
rile vre-unei facultăți dela Universitatea din București, 
a anunța, că, conformă măsuriloră luate, acesta fela 
de acte trebuescă leg dilate de minislerulă respectivă ală 
statului de unde le posedă, visate și traduse (afară dâcă 
nu vo*ă  fi in latinesce) de ministerială nostru de es 
terne, apoi presentate d-lui rectoră ală Universității! pen 
tru a li-se acorda equivalența. Termenulă pănă când 
se primescă cereri de felulă acestora la Universitate este 
pănă la l j Septemvre inclnsivă.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

Pe la finele lunei curente d. generală Brialmont, 
însoțită de ună comandantă aiă statului-majoră belgiană 
și de mai mulți oficeri, va sosi în Bucuresci, pentru 
a visila lucrările de fortificația.

Cultură maghiară.

,, Pești Hirlap“ din Pesta, f6iă ungurâscă 
destulă de lățită, ce apare sub direcțiunea publi
cistului, deputatului, profesorului de universitate 
și membrului Academiei Franz Pulszky, publică 
în unguresce următdrea poesiă, pe care o repro
duceam în fidelă traducere romândscâ:

V a 1 a c h 11
1. Pretindeți (ă sunteți strănepoții Romaniloră: 

strămoșulă Romaniloră a fostă ună lupă, er ală vostru 
ună ursă. Voi mormăiți, țipați și jucați ca ună ursă; 
agitați, conduși de nașă de vecinii voștri.

2. Roma s’a luptată cu tesacă in contra barbaris
mului, er nu ca voi cu secure și cu locă in contra po 
poreloră mai civilizate; Roma se mândresce cu faptele 
eroice ale nobilului Brută și ale marelui Pompeiti, jură 
pe Jupiler, că voi nu vă puteți mândri cu Horia și 
Cloșca 1

3. Cicero a cuvântată la forum cu multă înțelep
ciune, nu ca Lucaciu din bordeiu cu spirtă în mână. 
Grachus s’a luptată fățișă și ’.șî vărsa sângele pentru po- 
porulă său; voi, agitatori valachi, jupuiți și îndobitociți 
poporulă vostru!

4. Poporulă vostru, săraculă și neînvâțatulă, este 
bună și blândă, dâr îndrăciții de popi și advocați îlă es- 
ploatâză. Fanfaroni pseudo-învățați conducă acâstă turmă 
âr apostolii rebeli o sărăcescă pănă la piele!

5. Quo usque tandem, voi eroi, voi tribuni opincarl? 
PAnă când iotă agitați și in urmă vă pitulați? Pănă când 
dați focă patriei vOstre și ne înfricoșați pe noi? Pe voi, 
valachi puturoși, ve aruncămu mai ânteiu în focii!

6. „Lapădă ți, Valachule, clasica-ți opincă; în cisme 
împintenate se începemtl o nouă vitță; ți decă n’aveți 
piele în deajunsu pentru cisme ungurești, puneți în țipă 
pe agitatorii voștri, bună e pielea lorii pentru cisme!"

Ce „mărgăritare literare.!“ Ce „dovecji de 
cultură!“ Hei, apoi să mai (Jică cineva, că 6- 
inenii ăștia nu suntă „chemați a eivilisa11 Ori- 
entulu ! __

Țera Bârsei, Septemvre 1887.
(Urmare și fine.)

Noi Românii cu deosebire avemă, ce e dreptă, încă 
mare lipsă de băi bați luminați, cari să conducă pe po
potă. numai câtă bărbații aceștia trebuescă să fiă omeni 
cu abnegațiune de sine, omeni tari de spirită și cu ca 
racteru constantă românescă, cari se seie trage la rău 
ca și ia bine, și pe cari ademenirile contrariloră nici în 
tr’ună chipă să nu-i potă sdruncina. l)e aceea ceremă 
dela tinerimea nostră mai ânteiu de tdte abnegațiune 
de sine, constanța firmă in cele naționale, alipire sinceră 
față cu legea și națiunea românescă, și numai avându-le 
acestea să se decidă la continuarea studiului său.

Și apoi nu numai două alternative îi stan tinărnlui 
înainte la alegerea unei carieri, nu numai pluguiă și 
condeiulă suntă acelea, cari oferă omului mijlocă de sub- 
sistență; suntă și alte carieri multă mai practice, mai 
independente și mai sigure totodată, este arta, comer
cială, m ă e s t r i a și alte multe, cari oieră tină'ului, 
pe o cale adeseori multă mai ușdră, ună viitoiă sigură 
și independentă.

Este greșită și chiar păgubitOre acea tendință, alt
cum prea generalisată la poporulă nostru, de a-și face 
cepilulă numai „domnă« ori numai preotă, în casiilă 
ceiă mai rău dascală. De măestriă nici prin gândă nu-i 
trece țăranului nostru. Acăsta — grațiă faimosului de
cretă ală lui Verboczy, prin care Românului ii era in
terzisă intrarea in cehulă măestriloră — țăranulă nos 
ti u o consideră ca pe ună lucru cu totulă străină șf ne- 
propriu Românului, de aceea o desprețuesce, și aceste 
dispreță e fdrte păgubitoră pentru poporulă nostru.

Vomă lua de esemplu pe ună preotă, care a stu
diată cu bună succesă 16 ani, șl-a spesată pe la școli 
părticica ce avea în moșia părintăscă, a mai perdufă 
p >te ună ană, ori doi pănă a putută intra in seminară, 
ori pănă s’a putută așe<|a in parochiă. Parochia unui 
linăcă preotă constă în cele mai multe cașuri din 600— 

800 suflete, pe cari are să le păstorescă cu multă trudă 
și neajunsuri, și dela cari ea recompensă abia deeă pri- 
mesce pe ană 100—150 li. venite după patrufiră (ste
larii). Mai are pieotulă spre folosință vre-o 30—40 ju- 
găre de pămentă, pe caii decă ie aiă da in a endă abia 
i-ar aduce vre-o 200 fi. pe ană. Poltmiă, 300—350 
II. pe anu iâfa unui preotă, care a studiată 16
De sine se înțelege, că pentru a pută trăi din acesta, 
pentru a și pute susțină familia și a șl purta copii la 
șeolă, este adese-ori silită să se apuce erăși de phigă, 
să se lase de tote ocupațiunile literare și să-și sporeseă 
capitalulă materială, adeseori < liiar cu perderea desăvâr
șită a capitalului intelectuală, pe care cu atâiea jertfe 
și-lă câștigase pe la studiu.

N’ar fi fostă ore mai avantaglosă pantru ună ase 
menea linără, deră mai nainte ori chiar și după ab=ol- 
varea gimnaziului s'ar li aplicată la una din artele ine- 
chanice, s’ar fi aplicată ca con lucetoră la vre-o fabrică, 
ori s’ar fi aplicată la vre-ună ramă de măestriă, unde 
după ună studiu, fără spese, de trei ori pa'ru ani. se 
eliberezi ca sodaiă, care în casulu celă mai nefavora
bilă primesce pe săptămână o iâiă de 8—10—11 II., ceea 
ce face pe ană 5—600 fi. v. a.? Ună aslfelă de măestru 
denă e copilă cu bună crescere^ dâcă e copilă cruțătoră și 
iubiloră de lucru, pOte să pună la o casă de păstrare 
pe tolă anulă câțiva fl Aslfelă, pe când conscclarulă 
său a ajunsă să între in parochiă, măeslrulă pOte să 
aibă capitalulă său propriu de o miiă, ori și mai bine 
florini. Mai adaugemă la acesta capitalulă eu dobândă, 
pe care ar fi fostă să-lă speseze pe la școli și care i-a 
rămasă în averea dela părinți.

Resultatulu e, că pe când ună preotă, după ce și-a 
perdulă pe la studiu caphaiulu din averea părintăscă, 
ajunge la ună sală ca simplu esploalatoi ă a câtorva ju- 
găre de pămentă. pe atunci măeslrulă ajunge a ave a 
telierulă său propriu. Unde este însă independența pre
otului, care portă atâta responsabilitate, care e supusă 
nu numai legiloră civile, ci și celoră biserieescl, față cu 
independența unui măestru, care nu părlă nici o res
ponsabilitate, afară de cea a conscienței sale, și care e 
cu totulă stăpână peste alelierulă, peste faptele și vo
ința sa ? 1

N’a rămasă Indărătă măestrulă harnică și silitorii 
nici în privința mleliginței, căci are destule ocasiuni a 
se cultiva prin studiu și cetire și încă și mai multe oca- 
siuni are a se cultiva prin societăți și contactă cu dme- 
nii culți și civilisați, âr bunăstarea materială, vieța plă
cută și Iraiuiă multă mai ușorii ală majorității popora- 
țiunii de pe la orașe, cari suntă mai vîrtosă maeștri, ne 
arată destulă de lămur'tă avantagiele atelierului.

De aceea ar fi de dorită, ca părinții să nu-și mai 
ducă copii la scOlă esclnsivă numai cu scopulă ca să-lă 
facă „domnii», preotă. ori învățătorii ; să nu crâdă nime
nea, că decă copilulă învăță bine și e deșteptă, ar ti 
pagubă să-lă întrerupă dela scdlă și se-lă dea la măes 
tr.ă, căci și pentru măestriă se cere deșteplăciune, spi
rit ă invențiosă, purtare bună și erescere solidă. Nu tre- 
bue să fimă străini de clasa mediă a societății, care este 
clasa cea mai so idă a unui poporă. Acăsta o simțimă 
bine, der durerosă, noi, Românii, cari suntemă lipsiți de 
acestă clasă.

Ca în Asia.
Zalnocu, la 24 Sep'emvre 1887.

Onorate D-le Redactoră 1
Aseră, adecă în 23 I. c. între 8—flore fiindă forte 

întunereeă, audă slrigândă ajutoră și mergendă spre lo 
culă de unde venea strigălulu, audă încă din depărtare 
loviliy’i. Era esecuforulii de dare Fiilep L., carele de 
vr’o lună nu numai că vinde totu rodulu mancei bietului 
poporu, der bate omenii peste față cu pumnulu, cu betu. 
Elă bătea și astădală pe locuitorulă și parochianulă meu 
Toderă Tomole și pe soția lui și-i trăgea ca pe nisce 
vite elă însuși și cu servitorulă comunală (Kisbiro) spre 
locuința antistelui comunală. De față erau doi jurați 
Ștefană Chișiu și George Opre. Inlrevenindă eu, am în
trebată, că de ce bale pe omulă acels, âră pe jurați 
i-am făcută atențî că suntă responsabili de cele ce se 
întâmplă Ei îmi răspunseră că lă făcuiă atentă pe ese- 
eutorulă, der elă răspunse că elă este răspundătoră de 
faptele sale.

Pe acestă oină, pe care lu bătea aceră, îlă mai 
prinse în altă rândă de grumadă și pe alții i-a pălmuită. 
Așa se vede că noi nu mai suntemu sub scutulu legi- 
lorii terii, căci alt-cum nu s’ar pute întâmpla, ca noi se 
fimă tratați ca și nisce vite.

Ca părinte snfletescă mă dore sulletulu vădendă 
tractată astfilă turma cuvâalătore mie concreZ'ilă și de 
aceea denunță și publicității aceste fapte, caii ne facă 
a crede, că noi suntemu meniți de guvernanți numai a 
suporta greutățile țărei, der nu a ne bucura și de seu- 
tulă legiloră și de siguranța personală.

Ațteptămu ca justiția se arate că heloți suntemă sili 
cetățeni cu drepturi, 1. Sonea.

preotă gr. cat.

Ultime soiri.
Londra, 24 Septemvre. — Soirile din Bel- 

gradă spună, că n’au reușită încercările Puteri- 
loru amice de a împăca durabilă pe regele Mi- 
lană cu regina Natalia. Pârecliea regală a făcută 
o învoială definitivă, care în practică însemnăză 
o despărțire pe mulți ani.

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

PARIStl, 26 Septemvre. — (Scire a (jia
nului „Teinps“ din Epinal.) Locotenentul^ de 
dragon! din garnisdna Luneville fiindfl invitată 
ia venătdre ajunse cu gonacii săi lângă frontiera 
germană. In momentulă când vânătdrea era să 
înceapă, se deteră trei focuri de pe teritorulă 
germană. Ună gonaciu fu ucisă. Locotenen
tului i s’a sfărîmatu osulă piciorului fără s6 scie 
cine a pușcatu. Medicii cari fură îndată aduși 
declarară, că rănile au fostă causate prin gldnțe 
din arme de râsboiu. Piciorulu locotenentului 
trebue amputată. Cercetarea s’a începută. Co
munele dela frontiera francesă suntă fdrte agitate 
din causa acestui incidență. După scirile din 
urmă focurile au fostă date de cătră nisce păzi
tori de graniță germani.

BUDAPESTA, 27 Septemvre. — Intr’ună 
autografă cătră ministrulă-președinte Tisza, Ma- 
jest.atea Sa își esprimă mulțămirea pentru nouele 
dovetji de credință și alipire tradițională în tdte 
părțile țârii.

PARISU, 27 Septemvre. — Ministrulă de 
esterne Flourens a primită visita ambasadorelui 
germană, care i-a comunicată resultatulă cerce
tării. S’a constatată, că focurile au fostă date 
de cătră soldatulă germană Hartmann, care era 
atașată pazei dela frontieră. Elă a crezută că 
veniseră pe teritoriu germană venători. A stri
gată „stai ! ddr n’a primită nici ună răspunsă. 
De amândouă părțile se continuă cercetarea.

BADEN-BADEN, 27 Septemvre.—Impăra- 
tulă Germaniei a sosită aici sănătosă.

Avisfi. D-nii acționari ai institutului de credită și 
economii »Arieșana“ din Turda, cari încă nu au plătită 
vârsămentulil aiă 111-lea espirată cu 24 Augustă a. c., 
suntă provocațl a plăti acestă vârsământă dimpreună 
eu interesele de înțărcare (pănă aeji 6 cr., de acțiune) 
in limpulă celă mai scurtă, căci în casă contrară voră 
fi provocațl directă ad personam ca să-și achite văr- 
sământulă, conformă § 11 din statute.

Turda, 23 Septemvre 1887.
Direcțiunea institutului de credită și economii >Arieșana“ 

D. St. Șuluțiii Silvestru Moldovană,
direct, exec. secretară.

DIVERSE.
Nihiliștii. — Se scrie din Pelersburgă, că acolo s’a 

prinsă ună numără dinlr’o făiă nihilistă, în care se spu
nea, că în urmă s’a constituită definitiva comitetulă e- 
secutivă ală nihiliștiloră. Nici-odată n’au fostă mai bine 
organisați ca acum; după atâtea lupte și încercări în 
fine lotuși au ajunsă la scopă și [de acum potă să lu
creze din Iote puterile. S’au mai găsită în (fina de 18 
Septemvre pe didurile capitalei mai multe afișe subsem
nate de comitetulă executivă ală partidului nihilistă. In 
aceste afișe se constată succesulă propagandei nihiliste 
in Siberia: 45 de păzitori ai nihiliștiloră au deșertată, 
32 de condamnați au fugită. Comitetulă în urmă face 
apelă la toți tovarășii de luptă să se pregătăscă și să 
-tea gata la o luptă nouă și să fiă mai atențî ca ori
când.

Necrologă. — Artimonă Blășiană parochă gr. cat. 
In Obregea, Ana Bogațianu preotăsă văduvă, Judita Bu- 
soiu preotăsă gr. cat. in Buia, Maria Truța proprietărâsă 
în Sâncelă ca frați, Vasile Busoiu parochă gr. cat. în 
Buia, Diomidie Truța proprietară în Sâncelă, și Ana Blă- 
șianu, ca cumnați; Teodoră, Artimonă, Emilia, Victoră, 
Cornelia, lacobă și Diomidă ca nepoți, anunță cu inima 
frântă de durere, cumcă Alimpiu Blășianu, proto- 
populă Blașiului gr. cat., directorulă scâleloră preparau- 
diale, normale și de fetițe, fostă in ună șiră lungă de 
ani profesoră gimnasială, asesoră consistorială, și membru 
ală Associațiunei Transilvane pentru litaratura și cultura 
poporului română în 21 Septemvre a. c. după suferințe 
grele de ună morbă îndelungată, împărtășită cu sf. sa- 
craminte a moribundiloră și-a dată nobilulă său sufletă 
in mântle Creatorului, in etate de 59 ani, plânsă de 
frați, surori, cumnați, nepoți și număroșii cunoscuți, cari 
l’au stimată și i-a stimată.

înmormântarea s’a făcută în 23 Septemvre la 2 
Ore postmeridiane. Blașiu, în 22 Septemvre 1887.

Fiă-i țărîna ușOră și memoria binecuvântată 111

; 15^ Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 
ă 5 cr. se potă cumpira în totungeria 

lui I. GJROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.
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Rentă, de aură o"l0 . . . 100 05 
Rentă de liârti& 5“/0 . . 86.95 
împrumutul^ căilord ferate

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

lorfl ferate de oști ung.
(1-ma era isiune) ... 98 40 

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

Amortisarea datoriei căi
lor fi ferate de ostd ung.
(3-a emisiune) . . . .114 25 

Bonuri rurale ungare . . 104.30 
Bonuri cu cl. de sortare 104.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 25

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

vină ung........................100. —
Imprumutuld cu premiu

ung.................................. 122 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.20 
Renta de hărtiă austriacă 81.10 
Renta de arg. austr. . . 82 35
Renta de aurii austr. . .112 50 
Losurile din 1860 . . . 136.—
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................882 —
Act. băncel de credită ung. 285.—

• Act. băncel de credită austr.282.10 
Argintulă —-. — Galbinl

împărătesei ................. 5.96
; Napolean-d’orl .... 9.95

Mărci 100 împ. germ. . . 61 52 
Londra 10 Livres sterlinge 125.95

Cota oficială deia 8 Septemvre st. v. 1887.

Bursa <le Buciirescl.

Gump. vend.
Renta română (5%). 91 ’/3 92*/,
Renta rom. amort. (5°/0) . 95*/. 95’/.

» convert. (6°/0) . . 19’/. 90*/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 104’/. 105*/,

>> >> (5°/o) ■ 89*/, 90*/.
» » urban (7°/0) . 103*/. 103’/.
• • > (6°/0) • 94— 95—

’ (5°/o) ■ 87— 87*/ a
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

Cursulu pieței Brașovu
dm 27 Septemvre st. u. 18^-7.

Bancnote românesci . . . . Cump 8.68 Vend. 8 70

Argint românea................. . . 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orî..................... . • 9 94 • 9 98

Lire lurcesci......................... . • 11.22 » 11.28

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

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

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

» • n 5°/0 . B 98.- - 99.—
Ruble RusescI..................... . • 110. • ui-1/,
Discontulă ... > 7—IO0/» pe ană.

Nr. 406—1887,

Concurs u.Am onorea a aduce la cunoscința generală 
că am luatu și descliisu

Restaurațiunea» Nr. 5“ 
dimpreună cu dependențele ei, unde onorabilulu 
publică din locu și dela țeră pote găsi în orl-ce 
tirapu unfi serviciu perfecții, mâncări și beuturi 
din cele mai bune și cu prețuri moderate. Prâncjă 
și cină se potu da în abonamentu și ă la carte.

Sperii că voiu fi onorată cu o numCrosă 
clientelă.

Cu deplină stimă
GEORGE SOREA,

birtaști.

K

1—2

Nr. 8812—1887.

Publicatiune!
5

In esecutarea disposițiuniloru art. de lege XXII din 1887 se vede | 
magistratulu orășenescă necesității, ca să aducă la cunoscința generală 
a populațiunei următdrele puncte mai însemnate:

1. Noua lege obligă pe părinți, tutori, și pe toți aceia, cari în- 
grijescu de copii, ca aceștia să se vaccineze (oltuiască) în primulu anii 
de etate, decă copii în decursultî acestui timpii nu au avuții adevăratulu 
vărsată.

Legea întră cu 1 Oetomvre în vigdre.
Datorința pentru vaccinare (oltuire) este o dat.orință const.rîngă- 

tdre, prin urmare vaccinarea (oltnirea) nu mai depinde dela bunăvoința 
părințiloră său t.utorilorfl, cari până acum, său din prejudiciu său din 
negligență, și-au abținută copii dela vaccinare (oltuire).

2. După vaccinare are să se presenteze copilulu comissiunei de 
vaccinare (oltuire). Loculii și timpulu acestei presentări se va împărtăși 
de mediculu pentru vacinare.

3. Vacinarea se esperează de comisiunea defiptă pentru acestă i 
scopă, sub conducerea însă a căpitanului orășeneseu. Copii aflători 
în primulu aml de etate se vortl vaccina pe temeiulil conspectului com
pusă pe basa matriculeloră și pe temeiulă consignațiunei statorite de 
mediculă menită pentru vaccinare.

4. Cu ocasiunea primirei copilului în șcălă trebue să se docu
menteze, că copilulu este vaccinată (oltuitu) său că în ultimii 5 ani a 
avută vărsată. Referitărele atestate suntă libere de timbru și de com- | 
petințe. Invățătorulă unei scble elementare se deobligă, ca să arate în 
decursă de 3 <j*I e căpitanului orășeneseu pe acelă copilă, care nu este 
în stare să documentele, cum că este vaccinată (oltuită.)

5. Școlarii și tinerii dela școli publice și private și pensionate 
suntă obligați, înaintea împlinirei etăței de 12 ani, ucenicii (învățăceii) 
de meserii însă cu ocasiunea primirei loră, a se supune unei nouă vac
cinări, dăcă în ultimii 5 ani înaintea vaccinărei n’au avută vărsatulă ade
vărată, său nu potă dovedi, că au fostă în acestă timpii cu bună suc- 
cesă vaccinați.

Acei elevi și învățăcei, cari nu corespundă acestei disposițiuni, 
nu se potă primi în șcăle civile și medii, său în alte institute mai înalte 
de învățămentă.

6. Se conduce vacinarea copiiloră și prin medici privați. In 
acestă casă are să se documenteze prin ună atestată comisiunei pentru 
vacinare, cumcă respectivulă copilă s’a vaccinată. Totă deodată are să 
se amintăscă în acestă atestată, de cătră medică, loculă de unde s’a pro
curată materia pentru vaccinare.

7. Ca medici pentru vaccinare suntă denumiți medicii orășenesc!: 
D-nii Eduard Bohlert și Dr. Victor Nussbăcher.

8. Călcarea acestoru disposițiuni se pedepsesce cu admonițiune, 
și în cașuri grave cu pedepse bănesc! pănă la 300 fl. său cu încliisăre 
corăspunijătăre.

Brașovă, 10 Septemvre 1887.

Devenindă vacante următărele stipendii și anume;
A. 1. Ună stipendiu de 60 fl. pe ană, din fundațiunea „Mari- 

novici,“ pentru stndenți de gironasiu.
2. Ună stipendiu de 40 fl. pe ană, din fundațiunea „Radu M. 

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

șota,“ pentru gimnasiștl, cu preferința celoră din munții apuseni său din 
fostulă districtă ală Năsăudului.

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

leană,“ pentru tineri descendențl din vre-o familiă de ale fostei comune 
„Tofalău,11 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 
Oetomvre st. n. 1887.

Cererile întrate mai târziu nu se voră considera.
Aspiranții la vre-unulă din stipendiele amintite sub A. 1—3 au 

să acludă la suplicele loră :
fl) Carte de boteză în originală său în copiă legalisată.
b) Testimoniu scolastică de pe semestrulă II. ală anului scol, 

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

cercetăză scăla de presentă.
d) Atestată de paupertate său de orfană, dăcă concurentult 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.
b) Testimoniu scolastică de celă puțină 4 clase elementare.
c) Contracții lu încheiată cu maestrulă conformă §. 61 ală legei 

industriale (Art. leg. XVII. 1884) în originală său în copiă legalisată, 
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 suntă deciși a lăsa pe 

fii său pupilii loră 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 f) Septemvre 1887.
Iacobu Bologa, Dr. I. Crișanu,

v.-preș. secretară II. 3—3

Sosirea și plecarea trenurilorii și posteloru în Brașovu.
1. Plecarea trenurilor!!:

1. Dela Brașovu la Poșta:
Trenulă de persăne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
Tienulă accelerată Nr. 302: 5 ăre 37 minute diminăța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amă^i.

II. Sosirea trenurilor!!:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persăne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăijî. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute săra. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 6re 32 minute după amăijl.

A. Plecarea postelorii:
a) Dela
&) .
c) „
d) „
f) o

Brașovă la Rețnovu-Zernesci-Branil: 12 ăre 30 min. după amădl, 
„ B Zizinu: 4 ăre după ameijl.
„ în Secuime (S. GeorgI): 1 ără 30 minute năptea.
„ la Făgărașu: 4 ăre diminăța.
n la Săcele: 4 ăre diminăța.

B. Sosirea posteloru:

Magistratulu orășeneseu.

a) Dela Reșnovu Zernescî-Branu la Brașovă: 10 ăre înainte da
b) B Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c.) Din Secuime la Brașovă: 6 ăre săra.
d) „ Făyărașă la Brașovă: 2 ăre diminăța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ăre 30 minute săra.

Tipografia ALEXI, Brașovă.


