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Brașovti, 21 Octomvre 1887.
De câte ori amfi vorbitu de starea financiară 

a statului și de continuele sporiri ale sarcinilor!! 
publice, urnă susținutei, că pe lângă militaris- 
mult! niultil costisitorii, de care este bântuită adi 
întrega Europă, isvorulu de căpetenia altă defici- 
teloru și alu sărăciei este politica îngâmfată a 
regimului ungurescO, care nu stă în nici una ra
portă cu puterile și trebuințele popdrelonî din 
acestă parte a monarcliiei.

Acum și unulă din principalele diare ungu
resc! recundsce acăsta, deși elu are în vedere nu
mai fericirea nației maghiare.

Etă ce scrie oposiționalulu „Pești Naplo44 
asupra urcăriloru de dare, propuse de d-lu Tisza, 
și asupra promisiunilor^ lui privitdre la restabi
lirea echilibrului în finanțe:

„Guvernulu trebuia să alâgă una din două. 
Seu să reducă problemele statului la nivelulu 
puteriloru naționale, așa ca organismulă statului 
să nu fiă mai greu și mai mare decâtiî corpulu lui 
și destoinicia țării și așa să rcstabilescă echili
brului, seu se înedrde națiunea cum se întinde o 
cordă, ca seu să supdrte tir 'ațele sarcini ale sta
tului, seu să se rupă, deeă nu se mai păte su
porta. Guvernulu a alesă pe cea din urmă din 
aceste două metode. E și lucru naturală, căci 
pentru guvernă e cea mai favorabilă metodă, 
prin care își măresce puterea; elu p6te printr’însa 
stdree mai tnulți bani și prin urmare păte să și 
cheltuescă mai multă și păte face politică în stilu 
mare, pe când în casulu contrară politica ar su
feri, er nu cetățenii. Pentru bărbații de stată e 
totdeuna politica lucrulu de căpetenia, nu bună
starea individuală a dmeniloră și fericirea Ioru44.

„pică că e patriotismu, când se confiscă fe
ricirea popăreloru în favărea puteri: de stată și 
a politicei. O potă face, în alte țări mai greu, 
la noi ușoru; căci în Ungaria puterea regimului 
și aparatulu ei este deja într’o asemenea hi- 
pertrofiă asupra individului, a societății și a în- 
tregei națiuni, încâtă elă păte să facă cu ea ce-i 
place, cu resignațiune supdrtă totu, corpulu bol
navă nu mai are putere de a resista bălei, rue- 
diciloriî și îngrijitorilor!!, elu ia tăte medicamen
tele, întemple-se ce se va întempla, ei potă face 
cu elu ce voiescu.

„Așadăr cheltuielile statului încă se voru 
mai mări și echilibrulă se va restabili prin ur
carea dăriloră esistente și impunerea de nouă 
dări. Acăsta este politica financiară a lui Tisza.“

„In timpu de trei ani, după ce deficitulă 
de faptă oscilăză între 40 până la 50 milidne 
după cum arată bilanțulă și după ce guvernulu 
a promisă, că visteria statului va avă în cursă 
de câțl-va ani unu escedent.ă; așadăr în timpă 
de trei ani veniturile trebue se se urce cu 40 
pănă la 50 milidne, adecă veniturile statului tre
bue să se urce dela 303 miliăne, câtă făceau în 
1886, la 345 pănă la 350 miliăne44.

„Atunci va pută fi unii plusă în budgetă, 
presupunând^ că pănă atunci nu vomă face multe 
datorii nouă. Cum speră regimulă a dobândi 
acestă resultat.ă ?“

„Pe cale directă și indirectă. Elă urcă darea 
pe case; fiâ-care, care posede o casă, să plătăscă 
mai multă dare, Elă urcă adausulu la darea pe 
venită și darea pe câștigă; la ac,ăsta se voru 
gândi inspectorii de dare cu ocasiunea măsurării 
dării, pentru acăsta nu e de lipsă a se aduce o 
lege nouă. Elă urcă dările de transportă, prin 
cari îngreuiăză comunicațiunea și scumpesce pre
țurile Elă urcă timbrele. Elă urcă taxa pro
centuală la vinderea de moșii său la moșteniri, 
ce și pănă acum a fostă o sarcină grea pe spi 
narea proprietarilonî și ce scădea prețuit! la fiă- 
care cumpărare, acum îl va scadă și mai mult44.

„In fine li se impune dări și creditorilor!! 
statului, der numai posesoriloră de losurl urcân- 
du-se taxele de timbru. Carnea de totă soiuliî 
va fi mai scumpă, pentru că se urcă darea de 
consumă pe carne. Mai scumpă va fi vinuliî, 
fiindcă se urcă darea de consumă pe vină. Mai 
scumpă va fi rachiulă, fiindiî că noua dare pe 
spirtiî va fi cclu mai mare dintre nouăle veni
turi. Mai scumpă va fi ori-ce țigară, orl-ce tu
tuim, fiindă că monopolulă tutunului se refor- 
mâză. Mai scumpă va fi zaharuhî, căci austriacii 
ceră să se urce prețulă lui ca compensațlune 
pentru urcarea dării pe spirtu.44

„C’u.nî cuvântă, câștigulă și comunicațiunea 
se voru îngreuia, viăța se va scumpi și noi vom 
plăti mai multă dare — așa restabilesce Tisza 
echilibrulă. 44

Clinică așa se va întempla, continuă, „Pești 
Naplo41, o sciamu dinainte. Destulă a admoniată 
oposițiunea. Rănii! l’a creată administrația fără 
capă a guvernului și spre a-lă lecui elă se folo- 
sesce acum de rigdre draconică și de mijlăce 
desperate.

„N’avemu noi să discutămă, dăcă acesta tre
buia să se întâmple așa ori nu? — De siguri! 
că nu, der peste acăsta amu trecută44.

„A reduce statulu, adecă cheltuelile sale, 
dictî ei, nu merge, acăsta nu e permisă. Dăr 
la noi arii fi de lipsă o asemenea reducere pre
cum e de lipsă pretutindeni în Europa, căci și 
în alte state sarcinele simtă mari de ne mai 
suferită și suntu deficite — la noi ce-i dreptu 
deficitulă și dările suntu relativă cele mai 
mari; der noi suntemu ună poporă săracă, 
o țâră agricolă, fără de capitală, înglodați 
pănă în gâtu în datorii de stată și private, în
grădiți cu tractate vamale, și prin sceste legați 
de mâni și de piciăre ca o coloniă și esploatațl.“

„Der dâcă este adevărată, că tăte așa au 
trebuită să se întemple și să fiă, să ne supunemă 
grației guvernului?4

„Statulu e risipitoru, individulă să fiă cru- 
țătoră. Pe stătu să-lu salveze ministrulu, pe 
sine și familia sa să și-o salveze fiecare însuși?4

„Să presupuneam, că urcările de dare plă
nuite s’au făcută, deorece ele se voră face nea
părată, Ori-ce economiă în Ungaria va suferi 
sub aceste legi44.

„Și care va fi resultatulă ?
„Asta-i întrebarea, care va fi resultatulă? 

Se va ajunge 6re scopulă ? Fi-va restabilită echi- 
librulu? Da?44.

„Unde suntiî pentru acăsta garanțiile?
Nu suntiî nicăiri. Numai pe părete se zu- 

grăvescă. Noi credemtt că promisiunea lui Tisza 
nu va fi împlinită.44

Armata englesă.
In fascicola din Noemvre a foii «Forlnightly Re- 

view“, lordulă Dilke începe o seriă de articole asupra 
armatei englese. Brimnlă articula a ajunsa la următo- 
rele conclusiuni:

Anglia e nepregătită in timpă de pace și nepregă
tită in timpă de răsboiu. Flota englesă e pră slabă 
pentru misiunea ei. Ea slă îndărăiă cu privire la na
vele grele și tunuri de litorală, precum și a torpileloră. 
Anglia slă deschisă pentru orl-ce invasiă, bombardare și 
prădare. Porturile comerciale și arsenalurile nu suntă 
apărate contra unui bombardamente. Pierderea slațiu- 
niloră noslre de cărbuni pOte avea de urmare ruinarea 
întregului cornerciu englesă. Anglia n’are o organisare 
pentru apărarea țării. N’avema o reservă, nici destulă 
artileria de câmpă, nici reservă de cai și de aceea nu 
păte mobilisa nici două corpuri de espedițiă. Posiția 
militară a Angliei scade din ană în ană in comparațiă 
cu Francia și cu alte Puteri europene. Totă așa de rău 
stau lucrurile in India și in Colonii.

FOILETONU.

TIMOTEIU QIPARIU
(F i n e.)

Să dămă ună scurtă esemplu culesă din Tentamen 
Criticum. Voră fi primele frase ale rugăciunei Tatâlu 
nostru, astfelă cum, după ideea lui LaurianO, era trecută 
din limba latină în acea 'imbă pe care dănsulă spera să 
o insinuescă Româniloră viitorimei:

Textil latinii: Paternoster, qui es in coelis, sancti- 
ficetur nomen luum; adveniel regnnm tuum; fiat volun 
tas tua sicut in coelo et in terra....

întâia transformațiune presupusă'. Patre nostru, 
qui esci in celi, sanctifice se nome teu; advenia 
regnu teu; fia voluntate lea, assico in celu et in terra...

A doua transformațiune presupusă : Patre elle nostru, 
qui esci in celori, sanctifice se nome elle teu; venia 
regnu ellu teu; fia voluntate ella tea, quomu in celu et 
în terra ...

A patra transformațiune presupusă: Parente ’le 
nostru, quale esci in celori, sanctesca-se nome ’le teu ; 
venia imperiu 'Iu teu; fia volia ’la tea quomu in celu el 
pre panimentu! pane ’la nostra ella de iote die îe dani 
estadi...

In sfârșita, frecendd cu neluare în sămă asupra 
adevăratei enunțierî actuale a rugăciunei, ela presinta ca 
atare pe cea urmăiore, și pdte c’aru găsi-o prea vulgară 
celfl care ’șl-ar da ostenela a reconstrui aceeași rugăciune

după datele Dicționarului Academica redactată cu trei
zeci și mai bine de ani în urma Tentamenului.

Etă aci și versiunea preconisală pentru viitori!:
Tata ’lu nostru, quale esci în celori sanctesca-se 

nome ’le teu; venia imperalia ’la tea; fie volia ’la tea, 
prequomu e in celu et pre panimentu. ..

In contra vechei școle, care întemeia sludiulă lim- 
bei române pe așa zadarnice ipotese, au făcuta reacțiune 
eruditele cercetări și constatări ale lui Timotei Cipariu, 
consemnate și desvoltate in următoreîe lui publicațiuni:

Elemente de limba română, dupe dialectele și mo
numentele vechi. Blașiu, 1854.

Crestomația seu Analecte literare din cărțile mai 
vechi și noul românesci, tipărite și manuscrise, încependu 
dela secolulii XVI-lea pănă la alii XIX lea, cu o no
tiță literară Blașiu, 1858.

Principii de limbă și de scriptură. Blașiu, 1866 
In acestă carte elă a contopită iote studiile sale ante- 
ridre asupra limbei române, pe care încă dela 1847 în
cepuse a le publica în OrganulH luminărei. Apoi, in 
Archivulu pentru Filologia și Istoria (1867 —1879 ) suntă 
de însemnata următorele studii: XIII, Principii de Limbă 
și da Scriptură; XIV, Forme antice roinânesci; XVI. Ele
mentele streine în limba română; XXVI, Fantasii Eti
mologice; XXXVI, De latinitatea limbei române; XLIII, 
Gramatiștii și Ortografiștii români; XLV, Limba de adi 
și de deunăzi; și altele.

In fine, ca suplimentă la Gramatica Limbei Ro
mâne, publicată in două volume la Bucuresci in anii 1869 
și 1877, T. Cipariu tipări în Blașiu ună scurta resumată 
ală acei lord lucrări, sub titlulă.- Despre Limba Ro
mână.

De aci se potd culege cu mai mare înlesnire ade
văratele principii, care au mânată pe acestă erudita și 
laboriosO bărbați! in studiele sale asupra graiului și seri- 
sorei românescl.

Elă constată că limba nostră nu s’a nâscutO din 
latina scriitoriloră clasici, ci din graiurile poporane și 
rustice seu țărănescl ale colonilorO adunați in Dacia 
cam de pretutindeni, „din totă imperiulă romană, și așa 
,nu numai din Italia ci și din alte părți ale imperiului, 
>dm Atrica, Siria, Asia, Thracia, Moesia, Panonia, chiar 
și din Galia și Ispania.44

Acăslă origine poporană a dialectului Daco-Romană 
o dovedesce scrutând! pe deoparte în literatura latină, 
și mai cu semă in scriitorii ei comici, totă ce s’a pu
tută păstra din vorbirea claseloră inferiăre ale societății 
romane, apoi pe de altă parte cercetândă in inscripțiu- 
nile dialectale ale anticei Italii, totă ce păte presinta ună 
raportă 6re-care cu formele românescl.

Intru aceste lucrări de o analisă scrupulosă, Cipariu 
a desvoltată o erudițiune, o perspicacitate, o măestriă 
care, fără îndoială, ii asigură ună locă de frunte nu nu-
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M&surI de âp&rare a teorii.
Minislrula ungurescă de comunicațiune a puști in 

preliuiinarulă bugetului pe anulă 1888, sub titlulă 5 ală 
capitulului „Investițiuni" 350,000 fl. pentru unele ameli
orări ale singuraticelor ă șosele comitatense, urgentă ne
cesare din punctulu de vedere ală aperării firii.

l’tntru aceste sume B.ănuesce ministrulă, precum 
află „Budp. Korr«, următorele lucrări: Construirea șose
lei Dobrițină-Nyiregyhaza-Csap Ungvar și podulă de peste 
Latorța ce se află lângă Szurlhe la șoseua Ungvar-Csap 
190,000 fl.; terminarea păi ții de șosea dela granța ora
șului Cremniță pănă la granița comitat ului Solii, a șo 
selei Șemniță-Cremniță-Brieeopa 30,00) 11 ; reconstruirea 
părții prăpăstiose dela Gaborhegy la șoseua Freistadll- 
Tapolesany Also-Kubin 30,000 11.; construirea șoselei 
Tein-Crasna-Btizâu 20,000 11. ; construirea șoselei Hanus- 
lalva-Giraît 30,000 fl. și in fine la șoseua Tisza-Fiired- 
Poroszio < onstruirea podului dela Tisz i Fiired 50,000 fl.

Din afară.
țliarele din Petersburg, vorbindă despre dis- 

cursulu ce l’a rostită monarchulu austro-ungară 
îuaintea delegațiunilorii, clică că „împâratulu, ca 
și d. Crispi, nu promite decâtu o pace de 
scurtă durată. Diplomația rusă, adaugă dia
reic ruse, nu va vede încurendu decâtu o sin
gură eșire din situațiă: răsboiulă.

In cercurile oficidse din Viena se anunță că 
negocierile cu România pentru încheiarea 
unui tractată de comerță voră fi reluate in cur- 
sulă liniei Noemvre. In Viena esistă mare spe
ranță de a ajunge la ună resultatu favorabilă 
pentru ambele părți. „Pol. Korr. anunță că și 
în cercurile bine informate din Bucuresci se vor- 
besce despre reînceperea negoțieriloră în Noemvre 
și despre reușita loru.

După o soire a foiei polone „Przeglond“, 
în districtele rusesc! dela graniță ună 
mare numără de oficeri ruși din statulă majoră 
sub conducerea a doi generali revisuescă cu dea- 
înâruntulu șoselele și podurile, adunândă totodată 
și date statistice militare.

SOIRILE DILEi.
AflăniO că înaltă Bresfinția Sa Metropolitulă Mironă 

Romanulu va sosi Sâmbătă sera in Feldioră, unde a 
doua d , Dumineca dimineța, va oficia serviciulu divinii 
in Biserică. Luni va sfinți noua, biserică din Arpătacă, 
cu hramulă Sf.-tului Dumitru.

—x—
In ședința dela 29 Oct mvre n. a conventului dis 

trictului bisericescă reformată din Ardelă s’a luată in 
desbatere contractuiă ce avea sâ se încheiă între bise
rică și intre kulturegylet cu privire la subvenționarea bi- 
sericiloră și școleloră reformate din partea kulturegyletului. 
Beferentuiă Dr. Bela Szasz presentă raportulă consiliului 
de direcțiune, în care se istorisescă stadiele prin care a 
trecută plănuita înțelegere și se recunosce «patriotismul» 
kulturegyletului privitoră la ajutorarea bisericiloră și șco
leloră reformate periclitate, der declară de neacceptabilă 
oferta kulturegyletului, fiindă că elă vre sâ-șl reserve 
însuși dreptulă de nemijlocită supraveghiare asupra ad- 
ministrărei oficiale a bisericiloiu și șcdleloră subvențio
nate, și sâ’și păstreze conposesiunea cu privire la obiec
tele de avere dobândite prin subvenționarea sa, în fine 

fiindă că elă consideră chiar ca admisibilă sâ împartă 
însuși ajutdrele nemijlocită, o olindă autoritatea biseri- 
eeseă. Prin acesta se periclitezi! autonomia bisericei și 
deri consiliulă de direcțiune respinge oferta kulturegy
letului, ba chiar interdice singuraticelor^ comune d'a 
primi subvențiuni dela kulturcgyletă. Dâcă insă se va 
gă-d o modalitate de a se da subvențiuni, fără a se vă- 
tfma autonomia bisericei, atunci ea e gata a căde la în
voială. Propunerea consiliului de direcțiune s’a ridicată 
unanimă și cu aprobări la valore de con lusă.

Radu Puseu, unulă din vechia breslă a comercian- 
țiloră Români brașoveni, pe care îlă petrecurămă Luni 
la mormentă, a lăsată pentru scâla română din Dârste 
500 fl. Fiă memoria lui binecuvântată!

—x—
Resultatulă culesului de vii in comilatulă Albei de 

josă în privința cantității e mai puțină decâtă mijlociu. 
In privința calității varieză între 9—14 grade. Prețulă 
mustului ordinariu 70 cr. pănă la 1 fl. feria. La Clușiu 
culesulă de vii dă ună resultată multă mai slabă ca în 
anii trecuți, atâlă in privința cantității, câtă și a cali
tății. Din causa ploiloră multe din tdmna acesta stru
gurii nu s’au putută coce.

—x—
Coinisarulă guvernului Iuliu Miklos a ținută în 

Pesta o conferință vorbindă despre filoxeră. Conferen 
țiarulă spuse că atji suntă infectate in Ungaria 600 de 
comune cu 80 pănă la 90,000 jugâre catastrale. Celă 
mai bună mijlocii de apărare e plantațiunea de vițe des
toinice de resistență. Intre alte mijldce de apârare s’a 
dovedită ca mai bună in Ungaria așa numita altoire 
verde.

— x—
»Pesier L'oyd" e informată, că guvernulu a luată 

din manile arendașului Dr. Horvath (Biedhauer) moșiile 
dela Deva ale statului și inlenționeză să întemeieze scolo 
o colonia de Ciangăi. Prin acâstă disposițiune speră 
guvernulă sâ desvolte și orașulă Deva în favorea ma
ghiarismului,

—x—
Cu cjiua de 1 Noemvre s’au făcută în armata co

mună, intre altele, următorele înaintări: la gradulu de 
generală: oo’.onelulă lonă Pokay, supracompletă în re- 
gimentulă 34 de infant., coinandantă ală briga fei 31 de 
infant. (Brașovă); la gradulu de maiorii: căpitanii cl. 1. 
Alexandru Lupii din regim. 74 da infant., și Ieremie 
Veleanu din rigm. 31 de infant.; la gradulu de căpi- 
tană classa I: căpitanii cl. II. Neculae Marină din reg. 
63 de infant., și George Popovici din regim. 64 de inf.; 
la gradulu de căpilană cl. II: locotenenții Restoră Onciu 
și Petru Bogdană ambii din regim. 50 de infant.; la 
gradulă de sublocotenenții: cadeții locțiitori de Oficeru 
lână Voicu din regim. 64 de infant., Damaschinii Po
mană din regim. 51 de infant., Ilie Cingudiană din ba- 
talionulă 28 de vânători (la regimentulă de vânători ti
rolezi); la gradulu de locotenentă comptabilă: sublocot. 
comptabilă Idnă Strâulia din regim. 2 de trenă; la gra
dulă de sublocotenenlă comptabilă pe sergentulă majoră 
Iosifă Brînză din regim. 12 de husari in regim 51 de 
infanteriă.

—x—
Cunoscululă filantropă evreu din Parisă, archimi- 

lionarulu Baronă Ilirsch, care a trimisă d’abia mai deu
năzi 10,000 franci în aură pentru incendiații din Boto
șani, — acum se anunță din Parisă ună altă dară, de 
natură a uimi pe mulțl: numitulă bancheră a oferită 
100,000,000 (o sută milione) franci pentru întemeierea 

de scoli israelite în Orienlă. Se spune că din acâstă 
sumă colosală voră avâ să se bucure și comunitățile is
raelite din România. Din acâstă causă unii evrei din 
Bucuresci se agită, scrie „Națiunea?

—x —
Suntă transferați: locotenentul^ Ilie Nedelcu dda 

regim 100 la regim. 64 de infant., sublocotenentul 
Terapontu Iliuță dela regim. 41 la regim. 64 de inf., 
sub’ocotenentulă Aurelii Predovici dela regim. 100 la 
reg. 64 de infanleriă.

Afacerea alegerei dela Baia de Crișiu.
Amă comunicată cetitoriloră noștri depeșa ce ni-s’a 

trimisă din Baia de Crișiu referitoră la ordonarea unei 
cercetări în causa modului cum s’a săvârșită alegerea de 
deputată a lui Imre Hollaky din cerculă electorală ală 
Baiei de Crișiu, față cu d-lă Petru Truța.

Ordonarea acestei cercetări se basfiză pe protestulă 
alegătoriloră din partida d-lui Truța, pertractată la 29 
Octoinvre s. n. din partea primei comisiunl judiciare a 
dietei unguresc! In protestă se cere nimicirea alegerei, 
pe basa că Hollaky fu alesă contra candidatului Petru 
Truța num. i prin pressiuni și mijloce ilegale. Alegătorii 
lui Truța — se dice în protestă—nu numai că au fostă 
influințați prin mijlâce ilegale, dâr au fostă aruncați chiar 
și in arestă, ba și în alte moduri au fostă impedecațl 
dela esercitarea dreptului loru electorală. O parte din 
alegătorii lui Truța au fostă închiși într’ună grajdă, 
er alții și încă forte mulțl au fostă lipsiți de libertatea 
alegerei prin abusurl comise cu puterea oficiului. 
S’au făcută abusurl la însemnarea voturiloră primite, 
multe voturi date pentru Truța au fostă trecute pentru 
Hollaky etc. Autorii protestului declară acâstă alegere 
ca celă mai mârșavă atentată contra dreptului electorală.

După cetirea protestului și a acluseloră lui, se ce- 
tesce declarațiunea apărătorilor^ alegerei, prin care se 
arată cu unele documente, că acusele protestului nu suntă 
adevărate.

Vineențiu Spelt, representantulă protestatoriloră, 
susține la pertractarea orală punctele acusei, susținendă 
că decă la acestă alegere nu s’ar fi comisă abusurl, 
Truța ar fi căpătată 973 voturi, ar fi reușită adecă față 
cu Hollaky cu o majoritate de 78 voturi. Cere nimi
cirea alegerei.

Dr. Desideriu Nagy, vorbindă pentru justificarea 
alegerei, negă că 37 alegători ai lui Truța ară fi fostă 
Închiși într’ună grajdă Admite însă că acei 37 alegă
tori au adormită în grajdă pe timpulă alegerei, fiindă 
beți.

După replica apărăîoruoră ambeloră părți, corni- 
siunea judiciară se retrage la o mică consultare, după 
care președintele anunță ordonarea unei cercetări.

Cercetarea se refere la următârele puncte: 1) Ade
vărată este că alegerea nu s’a începută la orele 8 a. 
m., care era timpulă prescrisă de lege pentru Începerea 
actului de alegere, ci la orele 9’/4, e- vousarea s’a în
cepută numai la 10 dre? 2) Adevărată e, că alegătorii nu 
au votisată în ordinea prescrisă? 3) Adevărată e, că 
voturile s’ai; primită fără a se aminti numele votisan- 
tului? 4) Adevărată e, că președintele, după începerea 
fvm-țiunei sale oficidse, a declarată înaintea alegătoriloră, 
că voturile date pentru Fetru Truța nu le privesce ca 
valabile deoreee acestă candidată nu șl-a probată îna
intea lui dreptulă de alegere? 5) Adevărată e, că aă 
votată și persone lipsite de dreptulă electorală, și că 
multe voturi au fostă storse cu forța la urna electorală? 
6) Încheiarea alegerei pentru ce nu s’a făcută în mo
dulă prescrisă de lege?

Cu conducerea cercetărei este însărcinată Torbk 
Zoltan, raportorulă comisiunei judiciare.

Năseudă, Oetomvre 1887-

La 25 Septemvre st. n. a. c. se adună în Năsăudă 
Reuniunea „Mariană" a învățăloriloră români din fos- 
tulă districtă ală Năsăudului și giură la adunarea gene-

mai printre Români învățațî, der și in cerculă Filologi- 
loră latiniști din străinătate.

Lucrarea lui totuși nu se opri aci; elă urmări și 
mai departe destinele graiului poporană italică, strămu
tată in Dacia cu colonii lui Traiană.

Nu trecură doui secuii după ace ițea, și veni mo- 
menlulă când acelă graiu resădită in depărtata Daciă. 
rămase pentru lotdeuna cu totulă isolată și instreinată 
de Roma. Atunci cărturăria slavonă în stată, în bise
rică și în scolă, copleși cu totulă voibirea poporului 
Daco-Romană.

„Decă limba ndstră» — dice Cipariu în ale sale 
Principii de Limbă, — ,de ațâți secuii tăiată său smulsă 
.din pămentulă natală ală [tătici, pătimi foite multă, ca 
»și o plantă strămutată sub altă climă in mijloculă mă-
• răcineloră, părăsită și necultivală, nu e mirare; ci mi- 
„rare e cum de nu s’a urcată de to'ă. cum n’a perită
• in gerulă și lurtunele Daciei. Rădăcina ei der a fostă 
„«ănâtdsă, răbduriă, vertosă.»

Abia după o miiă de ani, și adecă în secululă XV 
limba română începu din nou a se deștepta din somnulă 
ei letargică. Din ac.p|ă momer.tă, adecă din prima carte 
ce s’a scrisă și s’a imprimată românesce, Cipariu a prinsă 
starea limbei ndstre cu aprâpe trei sute de ani înapoi și 
a aflat’o mai latinescă încă in esența, in vocabulariulă și 
in formele ei de pe câtă au fâcul’o cărturarii din epocele 

posteriâre. Acâsla a dovedit’o densulă prin nenumărate 
esemple de cuvin'e și de forme gramaticale, sistematică 
culese, coordonate și analisate în studiile sale.

In consecința acestoră cercetări elă a ajunsă la ore 
care conclusiunl ce se potă resuma în cele uimătore:

„Limba românâscă, ne fiindă o fiică legitimă, ba 
nici naturală, a clasicei latine, Irebue sâ’i rec-unoscemă 
originea ei poporană și sâ nu ne mai cercămă a o re
forma după cea literară latină.

Caracterulă latinităței ei este ună ce propriu ală 
sâu, care trebuie conservată și nicidecum modificată. Cu 
câtă vomă privi mai înapoi cu atâlă o vomă afla mai 
italică in esența ei. Să nu ne sfiimă dâr a restabili în- 
tr’ânsa de acum înainte fotă avutulă italică ce'iă găsimă 
in documente reale ale secoliloră trecuți și din contră 
se fug'mQ de ficțiunele unei limbe imaginare".

'fote acestea suntă negreșită idei temeinice, basate 
numai și numai pe logica istoriei, Cipariu le resumâ în
suși pănă la âre-care punctă in următârea frasă cu care 
ișl încheie ultima sa notiță Despre limba română:

.Resultalulă studiului nostru asupra dialectului seu 
„limbei ndstre în acesfă periodă (dela ală XVI-lea seculă 
„înedee), este că, cu tdte că influența limbei slovenescl 
„mai ântâiu, apoi a celei neo-grecescl, și In urmă a ce- 
„lei francese în <jil<de nostre, a fostă cumplită de mare, 
• totuși dialectuiă nostru a rămasă nestrămutată în for-

„mele gramaticale și syntactice, și că numai in partea
• materială și în elocuțiune s’au făcută schimbări nota
bile, așa încâtă limba lomânâscă și astă-dl este totă
• aceea, care se vede în primele edițiunl din secolulă ală
• XVI-lea."

Așa este negreșită; cărțile scrise și tipărite romă- 
nescl in ală XVI-lea seculă suntă încă destulă de lesne 
la pricepută în dilele ndstre; in acele cărți găsimă cu
vinte și forme latinescl căcjute în uitare și pe care Ci
pariu ne îndemnă sâ le revendicămă pentru timpulă nos
tru, sâ le restaurămă în limba actuală, sâ le reluămă în 
usă și în vigâre. Dreptă vorbindă, pdte că uneori are 
și dreptate, deși s’ar părea a<ji cam ciudată sâ aucjitnă 
dicându-se: meserește-mi, Doamne, cum a <Jisă la 1577 
diaeonulă Coressi, in locă de: miluește-me Doamne, seu 
se invincească far alegea, în locă de se învingă ori se bi ■ 
rue, sâu conjugațiunea: feciu, feceși, fece, fecem, feacât' 
și fecere, in locă de : făcui, făcuși, facil, făcurămu, fă- 
curățî, făcură, și altele multe, forte multe, (Jicerl și forme 
mai latine decâtă cele actuale. Cipariu a avută marele 
merită a le descoperi, a le destăinui și a le sedte din 
uitare, elă, mai înainte de ori-care. Mândru de așa pre- 
țidsă descoperire, elă împinge zelulă pănă a le impune 
limbei ndstre viitdre ca o reintrare in posesiunea avutului 
slrămoșescă.

Relua-le-vomă in usulâ limbei române, sâu lăsa-le- 
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raia, piua de 25 Duminecă fiindă, membrii reuniunei 
merseră in corpore la frumosă biserică, unde asistară 
la serviciulă divină. In aceeași di, la ârele 11 de dimi- 
neță, se adunară membrii presențl — ca la 50 de inși 
— sub conducerea demnului președinte, Revercndissimulă 
Domnă vicatiu Gregoriu Moisilil, in scâla fundațională, 
unde se ținură ședințele. Venerabilul^ Domnă Pre edinte 
deschide ședința prin câteva vorbe potrivite, apoi se ur- 
mâză lucrările reuniunei; și adecă:

Mai intâiu se cetesce catalogulă membriloră, din 
care se vede că numai puțini lipsescă, și adecă cei din 
Borgo-Prundă și Monoră.

După aceea se inv6'ă spiritulă Sântă întru ajutoră, 
se alegă doi notari, și directorulă scolei lundaționale, 
vice-președintele reuniunei d-lă Ion Jarda își face ra- 
portulă său anuală. Presenți la acâslă festivitate au 
fostă pre lângă membrii reuniunei, domnii profesori Fio- 
rian Moțocă și Grjgore Pletosă, precum și preotulu din 
locă, d lă Ionă Macaveiu.

După aceea se alegă comisiunile, și adecă: 1) Co- 
misiunea însărcinată cu censurarea rațiociniului și cu în- 
crierea de membri noi. 2) Comisiunea pentru censurarea 
operateloră teoritice. 3) Comisiunea pentru censurarea 
operateloră practice. 4) Comisiunea care va studia de
fectele scoleloră nâstre.

Cu acestea ședința I se finesce, fiindă timpulă în- 
naintată. De aci in corpore am mersă la hotelulă „Gri- 
vița“ unde amă asistată la ună prănț)ă comună la care 
ne-au onorată pe lângă presidiu d-ni: lonă Ciocană di- 
rectoră, Dr. Emilă Filipană medică, Dr. Art. Alexi pro- 
fesoră, d-lă Gr. Pletos prof., judele Popă, Piciu condu
cătorii la cartea fund., preoții Macavei și Nascuță din 
Nftsăudă, căpitanulă pensionată Antonu. Toastele, fi
rește, n’au putută lipsi

La 26 Sept. în diua Crucei, se începu ședința II la 
orele 1 l’/g, după serviciulă divină. După cetirea cata
logului vine raportorulă comisiunei censurătore de teme 
teoretice, Ioană Popă Reteganulă, și arată că au intrată 
11 teme teoretice și anume:

1) Epistola în scâla poporală, tractată teoretică de 
Ioană Popă Reteganulă înv. în Rodna veche.

2) Modulă de procedare la tractarea limbei ma
ghiare in scola poporală. Din materia acesta au intrată 
3 tractate, unulă de luliu Popă înv. șcâlei normale din 
Năsăudă, ală doilea de Clemente Grivase, inv. scolei de 
fetițe din Năsăcdă, și ală treilea de Vasiliu Onigașă înv. 
șcâlei lundaționale din Monoră.

3) Despre remunerațiunî și pedepse, tractai 0 teore
tică de Demiană Nechiti, înv. in llva mică.

4) Ce si facă învițătorulu pentru a-și putea elupta 
o posițiune considerabilă în societate?, tractată teoretică 
de Macedonă Mană. înv. s olei fundaționale din Zagra.

5) însemnătatea scolei repetitbre, i raclaiă teoretică 
de Ioană Nestoră, înv. în San-juana.

6) Importanța curățeniei în educațiune și crescerea 
scolariloru pentru ea. Din acestă materiă au intrată 
două elaborate, unulă ală învățătorului din Rebrișâra 
losifă Leuca, și ală doilea alu învățătorului din Maeră 
Vasiliu Tofană.

7) Autoritatea învățătorului în scâlă dela ce se con- 
diționeză? tractată teoretică de Ioană Tivadară, inv. in 
Rodna nouă (Șanță)

Din acestea se recomandă spre cetire in deeursulă 
ședințeloră temele lucrate de domnii învățători: Ioană 
Popă Reteganulă, Clemente Grivase, (căci Vasiliu Oni
gașă e absentă, ăr luliu Popă concede însuși, deși tema 
d-sale încă fu lucrată cu mare diligință și cunoscință de 
lucru), Damiană Nechiti, Macedonă Mană și Vasiliu To 
fană, er temele celelalte se decide a se alătura la actele 
reuniunei și autoriloră a ii se vota mulțumită protoco
lară pentru viulă interesă ce l’au desvoltată față cu re
uniunea.

vomă in starea lord de archaisme ințelenite, nu este mai 
puțină adevărată, că aceste comori reaflate suntă fapte 
reale, suntă forme, cari au caraeterisată odiniâră limba 
nâstră, și nu de felă ilusiuni și născociri arbitrare ca cele 
citate mai susă din ’lentamen Criticam.

De a fi suplinită ipotesele prin constatări isto.ice, 
acesta este ală doilea merită precumpănitoră ală lui T. 
C'pariu printre toți filologii români de înaintea lui.

Acestă merită, adăugită la cela ce ’și dobândise 
prin scrutarea origineloiă poporane ale dialectului româ- 
nescă, ar fi făcută dintrensulă isloriculă fundamentală și 
definitivă ală limbei nâstre, decă pe lângă acele două 
mari desmontrărl și descoperiri cu care elă înjgheabă a- 
cestă istoriă, temerea instinctivă de a lăsa o portă câta 
de mică ideiloră anti-latiniste, aplicate la formațiunea 
limbei române, n’ar fi mărginită orisontulă investigațiu- 
niloră sale.

Dinaintea elementeloră străine, care—nu o putemă 
tăgădui — au pătrunsă adâncă în graiulă nostru, elă 
închide ochii și se dă înapoi cu grâză. I se pare că de 
le-ară privi dreptă in față, totă drâia Unguriloră, Sișiloră 
și Sloveniloră are să-lă amenințe că ei suntă în stare a 
înghiți eu desăvârșire și limba și națiunea Româniloră. 
Saăimântatu de o așa infiorătâre vedeniă și simțindă in 
cugetulă său ca și o crâncenă mustrare, decă cumva ar 
cuteza să se lepede câtuși de puțină de exclusiva nâstră

După aceea se dă cetire temei d-lui Clemente Gri
vase, prin însuși autorulă ei. Frumosă temă, bine stu
diată și bine desvoltată. Ce daună numai că impregiu- 
rările ne silescă a ne ocupa cu limbi streine chiar și în 
scâla poporală in detrimentulă celorlalte obiecte de în- 
vățămentă. Căci, decă dreptă are d-lă Grivase <ând 
cjice că: „Graiulu e mai puternica în limba maternă, a- 
tuncl esclusivă de acestă graiu puternică ar trebui re 
usăm în scâlele poporale. Pe când deci, ca civi ai sta
tului în care trăimă, ne supunemă legei și predămă in 
stolele elementare și o limbă heterogenă lirei limbei nos- 
tie, pe atunci ca pedagogi nu putemă decâtă să fimă 
contra predărei ei, căci legea dăscăleseă ijice: numai o 
greutate de odată, er acesta lege nestrămutată este, deși 
nu e cioplită la măsa verde.

După aceea se dă cetire temei d-lui Macedonă Mană 
din Zagra. Temă frumosă și bine lucrată, încâtă ar m? 
rita tipărită, ea fiecare invățătoră să o celestă măcară 
odată in ană. — Cu acăsta se finesce ședința a II la 
orele 1 și jumătate după amedi.

Ședința a 111 se începe totă în ijiua de 26 Sep- 
temvre la orele 3 după amăiji. înainte de ședința se 
facă subscrierile pentru adresa Papei dela Roma, apoi 
raportorulă comisiunei esmise pentru censura socoteleloră 
și inscrierea de membri noi, d lă Mihaiu Domide, direc- 
iorulă scolei fundaționale din Sân-georgiu, raporteză că 
cassa reuniunei e in stare bună, că dispune de o avere 
de 624 fi. 50 er., cari suntă depuși spre fructificare la 
societatea ,Aurora“ în Năsăudă.

Luându-se acesta la profocolă spre plăcută sciință, 
se dă cetire temei lui Ioană Popă Reteganulă, prin în
suși autorulă ei. Nefimdă competentă a vorbi despre 
valorea lucrăriloră mele proprii, mă tnărginescă a (Jice 
ceea ce a disă atâtă comisiunea censurătâre, câtă și in- 
tregă corpulă presentă alu Reuniunei, că adecă tema nu 
a lăsată nimică de dorită, a fostă lucrată cu diligință 
și cunoscință de causă, der mai pre susă de tofe cu o 
deosebită dragoste, stimă și respectă cătră scumpa nostră 
limbă română. Așa o fi, ori dâră ml-au făcută numai 
ună complimentă? Aceia voră sci mai bine, cari s’au 
esprimată. In arc-hiva reuniunei nâstre se află, cine do- 
resce — o pâte ceti. —

După Ioană Popă Reteganulă se urcă la catedră 
d-lă Grigore Pletosă, prof. gimnasiului din Năsăudă, și 
vorbesce din teoria cantului forte frumosă și cu mare 
cunoscință despre istoriculă, valorea și folosulă cantului. 
Lasă că d-lă Pletosă (să mă esprimă populară) a învă
țată multe scâle, der să și eunosce; l’ai asculta și flă
mândă, atâtă de cu temeiu și de fiumosă vorbesce des
pre ce se legă se vorbâseă.

Acum urineză raportulă comisiunei bugetare și ce
tirea numeloră membriloră de nou inscriși. despre care 
amintii mai susă.

Vină propunerile pe tapetă. Invățătorulă din Rodna 
vechiă, d-lă Solovestru Mureșanu, propune înființarea unei 
foi speciale pedagogice a reuniunei -Mariane', spriji- 
nindu-șl propunerea intre altele și prin împrejurarea că 
ar fi daună să rămână in dulapă, mâncate de molii, a- 
tâtea teme și elaborate valorâse de totă soiulă, cari 
intră dela membrii reuniunei în totă anulă.

Membrulă Dr Alexi sprijinesce propunerea ante
vorbitorului, aminlesce că încă înainte de asta cu doi 
ani s’a luată o hotărîre relativă, der lucrulă ar fi prea 
anevoiosă cătă vreme nu avemă aici in Năsăudă o ti
pografia, deore-ce bine sciu toți aceia cari au tipărită 
câte ceva la tipografii îndepărtate, câte neplăceri au 
avută. Recomandă însă a se publica disertațiunile in bro- 
șurele, deocamdată.

latinitate în vorbire și în scriere, mintea luminată a eru
ditului Cipariu se întunecă aci de norii unui patriotisme 
cu spornice și mângăiâse făgăduell.

Atunci filologulă plină de pătrundere ajunge a se 
feri chiar și de ispitele primejduise ale sciinței, și, pre
cum omulă cuviosă ce vre să-și păstreze neatinsă erei 
dința sa în tainele nescrulabile ale religiunei, fuge de 
luminile metaphisice, astfelă ilustrulă și venerabilulă nos
tru T. Cipariu, spre a rămâne in totă cursulă vieței 
sale ună apostolă credinciosă a Românismului din Ardeală, 
s’a osândită de sineșl a nu fi pentru lumea inlrâgă și 
pentru viitorime corifeulă fără semănă ală filologiei ro
mâne.

*
Ne propunemă a completa altădată acăstă schiță 

despre caracterulă sciințifică ală lui T. Cipariu, și printr’o 
repede’analisâ a tendințeloră iimbistice, contrarie acelora 
ce au caraeterisată pe acestă stâlpă ală Românităței de 
peste CarpațI.

Aci ne-amă silită mai cu sâmă să arătămă însem 
natele și radicalele îmbunătățiri, ce erudițiunea reală și 
pătrundătore a lui Cipariu a introdusă in dogmele s<o!ei 
de filo'Ogiă română din Transilvania.

(»Epoca”). Odobescu

Reuniunea însărcinâză pe Comitetulă ei a tipfir 
astfelă, ce va afla cu cale.

După acestea se alege Comitetulă pentru periodulă 
de trei ani, ce urmeză; și adecă:

De președinte Reverendissimulă domnă vioară fo- 
raneu Gregoriu Moisilu, care însă numai după fârte multe 
rugări din partea Reuniunei binevoi a primi, escusân- 
du-se cu multele agende, și cu neputința bătrânețelor. S’a 
aflată insă Reuniunea prea mândră, vătjândă, că în cele 
din urmă totuși a primită. Vice-președinte s’a alesă totă 
celă fostă până aci, domnul lină Jarda, directorulă șcâlei 
normale din Năsăudă. Cassară: d-nulă Teodoră Rotariu, 
inv. pensionată ală șcâlei normale din Năsăudă. Secre
tară: Petru lofanu, inv. școlei normale din Năsăudă. 
Notari: luliu Popă și Clemente Grivase, ambii inv. școlei 
normale din Năsăudă. Membrii în comitetă: domnii Ia- 
cobu Popă, inv. școlei normale din Năsăudă, Dr. Art. 
Alexi și Gregoriu Pletosă, ambii prof. gimn. in Năsăudă; 
Mihaiu Domide, directorulă șcâlei fundaționale din Sân- 
Georgiu; Isidoră Iițieni directoră ală șcâlei fundaționale 
din Monoră. (Va urma.)

Bagetulu ministerului de honvedi.
Bugetulă acestui ministeră e preliminată pe anulă 

1888 cu 8.484,547 fl. cheltuell ordinare, 195,000 fl. 
cheltueli transitorie, cu totulă 8 679 547 fl.

Asupra statului trupeloră de honvet)! bugetulă con
ține o tabelă amărunțită din care estragemă urmălârele:

In casă de resboiu infanteria de honvedi are tre
buință de 3178 oficerl și funcționari, și de 174,687 6- 
meni; foia fundamentală insă arată ună mancă de 695 
ofleerl și unu escedentă de 24,626 omeni.

Cavaleria de honvedi are trebuință in casă de râs- 
boiu de 540 oficerl și de 13,590 âmenl; ea dispune însă 
numai de 380 oficerl, der de 25,806 âmenl. I lipsescă 
așa der 160 oficeri, pe când escedentulă in âmenl e de 
12,216. Ea are trebuință de 13,597 cai de călărită și 672 
cai de reservă, foia fundamentală însă arată numai 7120, 
lipsescă deci 7150 de cai.

Cu totulă lipsescă honveijimei 855 oficerl și 9390 
cai, socotiți fiindă și caii de călărită și de trasă ai in
fanteriei. Din contră escedentulă în âmenl e de 38,216 
omeni. In anulă trecută escedentulă era de 42,955, pe 
când manculă de oficerl a scăzută din anulă trecută 
numai cu 3.

SC1RÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

BERLINU, 2 Noemvre, — Despre starea să
nătății împăratului și împărătesei se împrăștiaseră 
cele mai neliniștitâre sgomote. Acestea nu suntă 
adevărate.

BERLINtT, 2 Noemvre. — Adl a sosită o 
notificare oficială, că Ț a ru 1 u va veni la Ber
lină. întrevederea se va face în salonulă de aș
teptare alu Curții.

DIVERSE.
Archiepiscopu sermanu. — Daviană, archiepiscopă 

din Bordeaux, n’a fostă dintre acei cari tjică: „0 cari
tate bine regulată începe numai dela mine.” Acestă pre
lată piosă era deprinsă a da totă sâraciloră, așa că în
suși râmânea lipsită de cele mai necesare lucruri. De 
multă timpă deja camerierulă sâu îi <)icea, că garderoba 
prelatului mai trebue reinoită. Omulă tjicea in tâte <Ji- 
lele: Monseniorulă nu mai are pantaloni sâ îmbrace.” —
• Ce vrâi, amice? Sâracii mei au nevoe de pâne; mai 
târejiu vomă vedea.’ In fine camerierului i se uri de a 
se totă plânge stăpânului și se adresă la o damă din 
societatea înaltă. Acâsla visită pe prelatulă și îi ijise:
• Monseniore, cunoscă pe ună bietă nenorocită, care e 
prea de plânsă: n’are pantaloni și decă i-ațl putea veni 
în ajutoră, i-ați fa<e ună mare serviciu.” „Cum, n’are 
pantaloni?” esclamă archiepiscopulă, „asta nu se cuvine 
de locă, fiți bună și transmiteți clientului d-vâstrâ acestă 
sumă ca sâ se îmbrace.’

S’a prinsă Smeulu! — Copilulă unui locuitoră din 
comuna Crislurulă inferioră în fiă-care seră la anumită 
timpă era cercetată de -Smeu.’ Nu se scia cum și sub 
ce formă se infățișeză Smeulă acesta la sermanulă co
pilă; destulă că la venirea sa, nefericita victimă sărea 
tot-deuna spăriată din somnă și începea a plânge. Causa 
spaimei sale nu scia s’o spună. Visita se intempla re
gulată la anumită oră. Părinții îngrigiațl și-au pusă de 
gândii sâ omâre monstrulă. Intr’o seră ei îșl luară inima 
în dinți și s’au pusă la pândă. Spre mai marea loră 
mirare observară, că la sosirea timpului anumită Smeulă 
se scoboră în formă de păiangenă asupra copilului, întră 
sub invălifârea lui, și din o mică rană, făcută de elă 
la ună picioră ală copilului, începe a suge la sânge, co
pilulă ca de obiceiu se deștâptă spăriată și plânge. Pă
rinții prindă ,Smeulă,” adecă paiangenulă. și-lă băgă 
îut’ună pahară. Astăzi dormă cu Smeulă în casă și nu 
li-e frică, er copilulă se odihnesce liniștită
Editoră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresiauu.
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;’.nrruln Va berea da 7iss» Bursa de Buciiresel.
din 31 Octomvre st. □. 1387

Pttrsuiu pieței Brașovu
din 1 Noemvre st. n. 1887.

Rentă de aurâ o'/0 ... 99 80 
Rentă de hârtiă 5 . . . 86.70
(mprumutuld căilord ferate

ungare...........................149.—
Amortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostO ung.
(1-ma emisiune) ... 96 72

Amortisrrea datoriei căi-
lorO ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... — — 

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 11250 

Bonuri rurale ungare . . 1(3.70 
Bonuri cu el. d6 sortare 104.40 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișil.................................. 104.40
Bonuri cu c). de sortare 104 — 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 104 25
Despăgubire p. dijma de 

vina uug............................—
Imprumutulil cu premiu

ung.........................................12.3.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 — 
Renta de hărtiă austriacă 89 35 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aură austr. . . 111 50 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

| ungare........................... 887 —
Act. băncel de credită ung 284.75 
Act. băncel de credita austr.283.70
Argiutula —. — Galbinl

împărătesei ..... 5.93
Napoleen-d’or! .... 9 93
Mărci 100 imp. germ. . . 61.40 
Londra 10 Livres sterlinge 125 50

Gota oficială dela 14 Octomvre st. v. 1887.

Cump. ven<l.

Renta română (5%). 93>/a 9 .*/,
Renta rom. amort. (5°/0) 96- 97—

» convert. (6°/0) . . 91 — 92—
fmpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (70/0) 105— 106—

„ „ (5°/0) • 91’/* 92*,*
» » urban (7°/0) . . 103— 104—
• ’ . (6°/0) • 96— 97—
’ . » (5°/o) • • 87*/a 88 >/,

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

c > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.*/, 15.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03 2.04

Bancnote roinânesci . . . . ( lump. 8.63 Vând. 8.66

Argint românesc..................... » 8.55 • 8.60

Napoleon-d’ori......................... > 9.89 993

Lire turcescl............................. » 11.22 ■

Imperiali.................................. » 10.21 k
Galbeni...................................... » 5 86 >

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 101.— • 10L

» * » fi’/o • „ 98.- - 99.—
Ruble Rusesc!......................... . 109.— • 110.—

Discontulă ... » 7—10°/, pe ană.Nr-,284^ Publicatiune!
In 23 Noemvre a. c. se va ținea o pertractare de oferte scriptu- 

1 istice asupra arendârei dreptului, ce se compete comunei orășenesc! Bra- 
sovu, în ineassarea banilorti de stătută și competențelor^ de tergu, și 
anume pentru periodulu din 1 Ianuarie 1888 până în 31 Decemvre 1890.

Spre acestu scopu se provdcă toți amatorii, că până în 23 No
emvre a. c. înainte de prânzii 12 fire, să-și așt.drnă la oficiolatulu eco
nomică orășenescu ofertele scripturistice și sigilate, cărora are să se ală
ture lO°/o din arenda anuală oferată.

Ofertulu trebue să conțină dechiarațiunea, cum că oferentului i 
suntii cunoscute condițiunile de oferte și arăndă și că se supune loru pe 
deplină. Totă în ofertă are să se amintăscă în cifre și litere suma de 
arendă, ce se oferă pe ană.

Condițiunile de oferte și arenda se potiî, pană în (J'ua pertractărei 
de oferte, examina la oficiolatulu orășenescu economicii în decursulă fire- 
loră de oficiu.

Brașovu, în 31 Octomvre 1887.
i_2 Magistratulu orășenescu.

Avisu d-îoru abonați!
Rtigămu 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 c)'arnbi nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
ămuritu și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. 'lliANSA

TARIFAanunțurilor^ si insertiuniloru.
1 1 •)

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fi. — cr 10.

Pentru repețiri se acfirdă urmfltdrele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori . 10°|

H H 5J 5— 8 55 • 15°io

11 n 55 9—11 55 • 20»|o

n H 55 12—15 55 • 30°|o

V 55 55 16—20 15 • 40°|o
Dela 20 de repețiri în susfl .... • 50’jo

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.MersulU trenurilor!!

Valabilii dela I luniu st. n. 1886.

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

Predeal tt-Budapetrta Budapesta- Predealâ Budapesta- Aradik-Teiușft

BucurescI

Predealu J

Timișb

BrașovS

Feldiâra
Apatia
Augustina 
Homorodfl 
Hașfaleu

Sighișbr» (

Elisabetopole 

Mediașd 
Ccpsa mică 
Mi.âsasa 
Blașiu 
Crăciunela
Teiașfi
Aindă
Vințula de susa 
Uiora
Cucerdea
Ghiriafi
Apahida

Nedeșdn
GbirbOu
Aghiriștt 
Stana 
ilniedinS 
tțiacia 
Bacia 
Bratca
Vada
Mezd-Telegd 
Fngyi-Văsărhely 
Veneția-Orăijii

Oradia-mare
P. Ladăiy 
Szolnok
Bada-penta

Viena

Trenă Tren Trenu Trenă 
d® accelerat omnibufl ouinlbuh 

parafine

—
4.3C

1 1 1 
1 1 7.30

1.14

1.45
9.15
9.3c

10.15
7 2() _ 4 Ol 2.32

7 51 i. t7 —
8 24
8 47

5 28
— 5.53

9 29 _ 6 49
9 37 — 8.35 —

10 53 9 02 —
11.00 9 12 ! —
11 34 9 56 —
12.03 _ 10 37 —
12.26 10 59 _
12.42 — 11.16

11.37 —
1.11 — 12.16 —
1.23 — 12.33 —
2.06 _ 1.51 —
2.27 _ 2 .8 —
2 49 — 2.48 —
2 56 — 2 56 _
3.12 — 3 64 —
3.46 _ 4 51 —
5.01 — 6 28 Trenu

5.21 — 5 56 perflone

_ 6.01 — 6 37
— 6.19 — 6.58
_ — — 7.14
_ _ — 7.29
_ — — 7 56
— 7.12 — 8.18

7.41 — 8 58
_ — — 9.15
_ _ — 9 34
_ 8.20 — 9 53
__ 8.46 — 10 28

_ — 10 47
— — Trenă 10.57
_ 9.11 peraăne 11.07

9.16 10.50 11.19
_ 10.37 1.33 1.16
_ 12.20 4.24| 3.29
— 2.15 10.0&I 6.33
— — 1 2.15 —
— 8.00| — 1 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu
Vada
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Gl.ârbtu
Nedișu

Clnșin

Apahida 
fJhiriș

Cucerdea

Uiora
Vințulfl de susii 
Aiudd
Tei ușă
Crâciuneld
Blașfl 
Micăsasa
Capșa mit
Mediaș îi
SliBabetopole
Slgișdra
Hașfalen
Homorod
Augustind
Apati a 
Feldiora

3rapv&

Timiștt

Predealâ 1
BacarescI

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
de pers.

Trenă 
de 

persăno

Tr.nfi 
omnibus

ll.iol — — —
7.40 2.— 7.4C 618 —

11.05 4.0o 10.42 9.38
2 02 5.47 2.02 12 02 —
4.12 7.11 4.78 2.01 —
— — — 2 08
— — — 2 19 —
— 7.33 — 2.41 —
— 8.04 _ 3 24
— — _ 3.47 -— — — 4.07 —
— 8.58 _ 4.33 —
— 9.28 — 5.15
— — _ 5.33 —
— — — 6.53 —
— — — 6.05 —
— — _ 6.20 —
— 10.31 — 6.38 —

11.00 __ — — 7.08
11 19 __ _ — — 7.36
12.33 __ — — 9.16

1.01 — — 9.53
1.11 _ — — 10.—
1.18 __ — — 10.09
1.05 __ — — 10.19
1.46 — — 10.48
2.25 __ — — 11.55
2 50 _ — 12.34
3 03 _ — 12.52
3.35 __ — 1.34
4.01 — 2.13
4.20 — 2.46
4.55 — 3.31
5.421 — — — 4.32
6.01 _ — — 5.02
7.27 _ — 6.53

8.08 _ _ — 7.43
8.36 _ — 8.23
9 06 - - - — 9.02
9.46 5.37 — 9.52
— — 1.55 — —
— 6.20 2.53 —
— 6.47 — — —
— 11.30 3.28 — —

9.35

Teiușft 
Alba-Iulia
Vințulfi de 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniciea
Ilia 
Gurasada 
Zam 
Soborșin 
Bărzova 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață 
Aradft
Szolnok

josă

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

J

Trenă 
omnlbus

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.32
2 52
3.23
3.55
4.C8
4.25
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42

Budapesta
Viena

Tre tu Trenă de 
de pers. perafina

._________
3.00

3,&y
4.22
4.51
5.18
6.15

6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27
10.42
10.58
11 25
12.31
4.5°
5.12

I

Viena
Budapesta
Srolnok
Aradft
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă 
Berzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada 
Ilia
Braniciea 
Deva
Simeria (Piski 
Orăștiă 
Șibotă
Viuțulă de josă 
Alba-Iulia 
Teiușfi

I

(
(

Aradft-Ttmiș^ra

Arași1 ă 
Aradulă nou 
Nâmeth-Sâgh
Vinga
Orczitalva 
Merczifalva
THnadșâra

I
Trenă 

onmibun
Tremă da 
persfiue

Trenu 
mixt

Trenă de ] Trenă 
parafine de persânt

Trenă 
fimnlhni

5.48
6.19
6.44
7.16
7.47

9.02

Titaișâra-Aradti

Timișâra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
Nâmeth-Sâgh 
Aradulfi nou 
ÂKSdâ

Trenă dg 
perafina

Trenă do 
parafine

6.25

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

9.08

Tren fi 
omnibufl

5.00

6.32
7.02
6.23
8.01
8.17

11.10
8.20

11.20
11.35
4.30
4.43
5 07
5.19
5.41
6C9
6 28
7 25

8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.11
11.43
12.18
12 36 

, 1.29

12.10
9.05

12.41 
__h45_

6.—
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.—
12.29
12.46

1.41

Materia (Piski) Petroțeni

Simeria
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița 
Petroșent

Trenă de 
parafine

Trenă 
cmnibni

Trenă 
mixt

2.42
3.2E
4.16
5.11
5.58
6.40
7.12

Petroșeni—Slneeria (Piski)

Petroșenl
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu 
Biw&rîe

Trenă 
de pers.

Trenă 
nmnlhtu

Trenă 
mixt

6.10
6.53
7.37
8.20
9.01
9.52

10.31


