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Din causa S-tei sărbători de mâne diarulii nu va 
apără până Luni sera.

Brașovu, 20 Noemvre 1887.
Vederile ce le-a esprimată deputatulu aleșii 

alu Caransebeșului, d-lu generală Traianu Doda, 
în scrisorile adresate președintelui camerei deptt- 
tațiloru din Pesta au primită cea mai eclatantă 
justificare.

Mai ântâiu de tbte este importantă fapt.ulu, 
despre care ni s’a raportată prin telegrafii, că 
alegătorii români din cerculil electorală alu Ca
ransebeșului întruniți eri în conferință an votată 
cu mare însuflețire o adresă de încredere cătră 
deputatulă Traianu Doda.

Am fostă în posiț.iune de a publica încă în 
numărulu de erl proiectulă de adresă, propusă 
conferinței din Caransebeșu și suntemu îndrep
tățiți a crede, că acestă proiectă s’a și primită 
de adunare fără de nici o modificare.

Alegătorii generalului Doda declara serbă- 
toreșee, că enunciațiiwile cuprinse în scrisbrea 
acestuia din 10 Octoinvre a. c. cătră președin
tele canurei depiitațiioiTi suntă espresiunea- cea 
mai adevărată a intime,lorii loră convingeri jiolitice. 
Ei declară mai departe, că au încrederi' nestră 
mutată în alesulu loră și îlă asigură, că voră 
păstra cu sânțeniă onbrea națională și tradițiu- 
nile adevărată patriotice ale poporului română 
din cerculil Caransebeșului și că voră sta neclin
tiți pe lângă principiului egalei îndreptățiri.

Pline de demnitate și de mândria națională 
sună cuvintele, cu cari cei șese sute de delegați 
ai alegetoriloră români se adreseză cătră vred- 
niculă loră alesă (jicendă : ...„Sub stjgulă ce l’ai 
desfășurată, voimu adl, ca și în trecută, să ne fa- 
cemn datorința, să trăimu și să mi rimă ca ce- 
tășeni și ca Români conscii de drepturile și da- 
torințele nfistre față cu binele patriei și alu na- 
țiunei nbstre greu amenințate".

Felicitămă din adenculă iniinei pe alegătorii 
români din cerculu Caransebeșului pentru nobi
lele și românescile simțăminte ce le documen- 
tăză și pentru esemplulă măreță de disciplină, 
bună înțelegere și solidaritate strînsă ce’lă dau 
conaționalilor^ loru. Acostă atitudine a loră nu 
numai că justifică pe deplină însemnătatea ma- 
riloră principii de egală îndreptățire depuse în 
declarațiunea generalului Doda, der ea va con
tribui puternică a rădica curagiulu și încrederea 
poporului nostru în forțele și în chiămarea sa și 
va impune respectă adversariloră lui.

Ceea ce ne insuflă în deosebi bucuri? este 
neînfrânta hotărîre ce au luat’o alegătorii gene
ralului Doda de a păstra și în viitoră nepătată 
ondrea națională a cercului loră electorală. A 
cesta ne face să sperămu, că în casulă unei 
nouă alegeri voiu sci să dovedescă prin faptă 
că au deplină consciință de causa sântă a po
porului nostru.

Pe lâugă votulu de încredere ce l'a primită 
generalulă Doda dela alegătorii săi pentru decla
rațiunea sa dela 10 Octomvre, este remarcabilă 
împrejurarea, că cei din dieta ungurăscă s’au vă
zută în cele din urmă necesitați de a urma în 
sensulă vederiloră esprimate de densuhl în a doua 
scrisore adresată președintelui camerei deputați- 
loră din Pesta.

Scimă că în acestă scrisore generalulă Doda 
a criticată aspru procederea nelegală a președin
telui dietei, care fără a presenta mai ântâiu, pre
cum era datoră, scrisbrea primă a densului came
rei deputațiloră spre deliberare, l’a provocată 
simplu ca să-și presenteze mandatulă, pe când 
Jupă lege numai comisiunea de incompatibilitate 
era îndreptățită a se pronunța în cestiunea even
tualei perderl a mandatului său. Totodată i-a 
documentată, că deși nu șl-a presentatil manda- 
tulu, posede pe deplină după lege calitatea de 

deputată, care nu i se pote lua printr’o simplă 
enunciațiune presidială.

A mai susținută generalulă Doda în scri- 
sfirea a doua că în sensulă legii comisiunea de 
incompatibilitate e datore, înainte de a pronunța 
perderea mandatului, să cerceteze, că bre justi- 
ficat’a densulil de ajunsă representarea manda 
tul ui său.

Comisiunea de incompatibilitate a dietei un
guresc! —- căreia i s’au predată actele privitbre 
la mandatulă generalului Doda — s’a vădut.u si
lită a procede în sensulă acesta și a liotărîtu, 
spre a cerceta dbcă este justificată nepresentarea 
mandatului din partea generalului, <|lua 14 
Decemvre st. n. 1887. Totodată a decisă a se 
provoca generalulă Doda pe cale administrativă 
se’și facă declarațiunile sale până în diua aceea.

Generalulă la rândulă său își va face da
toria și va arăta din nou și mai cu deamărun- 
tulu căușele cari justifică procederea sa. Sun- 
leină curioși însă să vedemă. cum va judeca co
misiunea asupra motiveloru grave ce le-a adusă 
și le va mai aduce generalulă Doda, deși după 
starea lucruriloră de adi nu ne putemă aștepta 
nicidecum la o justă și obiectivă aprețiarc a loră.

Ori cum ar fi însă, faptă este și rămâne, 
că în casulă de față atâtă comisiunea câtă și 
dieta însăși se află într’ună cornă de capră.

Viitorulă rSsboiu.
Amu spusă că articulii foiloră oficiose ger

mane, cu „Post" în frunte, care prevădă apă- 
rendă pe orizontu ună viitoră resboiu între 
Austro-Ungaria și Rusia, li-a turburată cumplită 
celoră din Pesta liniștea, țliceau între altele foile 
germane, că Țarulă Rusiei ’șl-a esprimată în Ber
lină nemulțumirea sa cu Austro-Ungaria, că în 
cercurile rusescl dâtătbre de tonă se manifestă o 
nespusă amărîciune contra Austro-Ungariei, și că 
acbstă amărîciune ss va manifesta fățișă prin 
fapte. Mai veni apoi și mesagiulă tronului ger
mană, care nu puțină contribui a mări neliniștea 
celoră din Pesta.

„Pester Lloyd“ e cătrănită din aeăstâ causă 
pe foile germane și le impută că voescu să aducă 
pe agitatorii ruși la consciință, că potă lăsa în 
pace pe Germania și că să se țină de Austro- 
Ungaria, fiindil că acolo e de căutată dușma- 
manultl. F6ia tiszaistă, cuprinsă de temere și ne
încredere, ijice între altele:

E cu neputință să credi într’unQ astfelă de machia- 
velismă din partea pressei guvernamentale a imperiului 
germană alială cu noi pentru defensivă ș ofensivă. De 
aceea se pote presupune o prea pesimi II înțelegere a 
lucruriloră din partea respecți veloră foi și acăsta se pOte 
esplica cu aceea, că in generală în realitate nu esistă 
interese contrare între Germania și Ruși i în așa măsură 
ca intre Austro Ungaria și Ru sia, deeă peste tolil trebue 
să se țină semă numai de contrastulă de interese și nu 
și de disposițiunile poporului, de ură și pismă ..

Care e adî singura diferență și cea mai principală 
intre Austro-Ungaria și Rusia? Bulgaria! Șt aeăsla esistă 
numai din causă că in Rusia s’au înțelesă rău lucrurile. 
Noi niciodată n’amă contestată, nici n’amă combătută o 
legitimă influință, corăspuoijătore tractaleloră și istoriei, 
a Rusiei în Bulgaria. Amă tăcută chiar și atunci când 
Bulgaria se deosebea puțină de o provincia rusă....

Pe prințulă Ferdinand de Coburg nu faină trimesă 
noi in Bulgaria. Mincinăsa și clevetitărea afirmare, că a 
fostă candidatulă nostru, a fostă combătută de o sulă 
de ori, chiar și oficială.. E dreptă că pasulă său în Bul
garia a înlăturată ună ehaosă, dăr pentru asta Iotă nu’i 
mulțămimă... Nu mai trebue să asigurămu espresă, că 
pentru afaceri specifice coburgice ori specifice bulgare 
niclolată nu ne vomă aprinde, nici nu ne vomă angagia 
seriosă, numai acelea să nu aiingă directă interesele 
nâstre bine cumpănite.

De unde așadără să isbucnăscă în astfelă de îm

prejurări nenorocita certă austro-ungară rusă, care să 
nu se potă resolva decâtă cu armele in mâni? De sigur, 
contraste în privința Bulgariei esistă intre Viena și Pe- 
tersburgă der totdeauna ne amă esprimată speranța 
intr’o paclnică regulare a loră... Noi din parle-ne, mo
mentanii nu vedemă nici ună motivă d’a ne îngriji de 
ună răsboiă austro-nisă. Nu’i vorbă, situatiunea între 
Austro-Ungaria și Rusia e posomorită și nu se pite nici 
decum privi ca eschisu pericululă în acistă direcțiune...

„Pester Lloyd", care cum am văzută, cam 
bate în retragere, se încarcă să mărdscă vrajba 
între Rusia și Germania, (j’cendă că mai mare 
e ura Rnșiloru contra Germaniei decâtă contra 
Austro Ungariei, mai alesă din causa posițiunei 
preponderente ce ocupă Germania. Apoi încheiă 
astfelă :

Lucrurile trebue să se lămureseă și avemu motivă 
a admite că nu va mai trece multă timpă pănă la acestă 
lămurire. L'sperințele ne facă se fimă precaută, nu cu- 
tezăimu a profeți asupra felului și modului cum ne va 
lămuri situatiunea... Ori vomă păstra pacea, ori va fi 
ună resboiu forte mare. 0 luptă localisată între mari 
puteri e eschisă prin alianța europenă centrală. Asta 
s'o stio foile germane, care vorbescă numai de ună răs- 
boiu austro ungaro-rusă ..

3U1K1LE DILE1.
Sub tillulă Ună popă modelă ni se comunică ur- 

mătoiele: „Părintele „Baâl Iozsef," popă română în Ilva 
mare, vicariatulă Rocnei, în Transilvania, omă bogată 
(de averi materiale) n’a mai aflată altă scolă potrivită 
pentru copii săi începători decâtă cea armenăscă din 
Gherla; deci acolo și i-a și dusă. Scdlele Nâsăudului, 
cu limbă de învățămentă română, i se pară prea inte
riore; scălele Bistriței, cu limbă de invățămăntă ger
mană, limbă universală, limbă cultă, nu i se pară po
trivite, numai scdlele cu limbă de învățămentă uagurăscă 
suntă după multă desvoltatulă gustă ală Sfinției sale, 
deși scâlele Năsăudului și ale Bistriței suntă cele mai 
aprape de Ilva-raare. încă de mici și i-a purtată în 
scola de stată ungurăscă din Rocna, er la esamenulă 
ultimă șl a esprimată dorința cătră inspectorulă Havași 
că: ,ce bme ar fi, deeă in Rocna ar fi batără două 
clase gimnasiale unguresc!." Vedeți, atunci s’ar bucura 
d sa, când s’ar înmulți scdlele unguresc!, 6r nu celea 
românes I. Și dmnnialui e preotă română, cresce bă
ieții cu prescuri și prindse românesci, dăr la scoli un
guresc! și în spirită ungurescă. Săracă națiă română, 
cui mai dai prescuri! — Unu binevoitorul

—x—
Pentru completarea raportului ce l’amă publicată 

erl despre concertată reuniunei române de cântări siI 
gimnastică din loca, dată la convenirea colegială, amin- 
timă că solo din „Cântecele toscane" a fostă cântată de 
d-șâra Lucia Pușcării, care, pe lângă aceea că are o 
voce plăcută, a esecutafă parlia de s-Io forte corectă. 
Publicată i-a răspunsă cu vii aplause.

—x—
Mare parte din alegătorii orașului Czegledă sunt! 

nemulțumiți, precum se vede, cu alesulă deputată Kom- 
jathy Bela. Nemul(ămitea acesta și-au arătat o Dumi
neca trecută prin o formală demonstrațiune pe strade. 
Komjafhy se dusese in biserica reformată, ca să asiste 
la slujbă. La intrarea in biserică însă, cetățenii de par
tida lui Verhovay părăsiră biserica in modă demonstra
tivă și își luară posiția in mijloculă pieței. Mulțimea de- 
monstranțiloră se spori la câteva mii și erau atâtă de 
furioși, incâtă Komjalhy la sfatulă prietiniloră săi, află de 
bine să se streeare prin o ușă laterală și s’o ia la să- 
nătdsa, căutându-și refugiu in locuințele preotului. S’au 
pusă la disposițiă gendarmii și armata, pentru ca să îm- 
pedece eventualele turburări. Mulțimea se împrăștia numai 
după amăijl.

—x—
D-șora Bârsescu dela Burgteatrulă din Viena va 

juca în ijilele de 22 și 23 Decemvre in Wiener-Neustadt, 
spune »Românulă.“

—x—
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Se scie. că drama lui Moritz .lakai >Keresd a szi 
ved* a iostO refusatâ de inlendantulă teatrului ungureștii 
din Pesta d’a se representa pe scena d’aeolo. Moritz 
cu alți „patrioțl« au făcuiă multă gură din causa ace;ta. 
Acum însuși Moritz a trebuită sâ renunțe la represen 
tarea ei. Causa e că drama e contra Austriei și, vorba 
ceea, frica păzesce pepenele!

—x —
In Caransebeșîi societatea agronomică in ultima a- 

dunare generală a sa, ținută in 30 Oct, a. c. a alesă 
președinte pe d-lă Ioană Topalii, căpitană c. r., în pen
siune; vice-președinle pe d-lă Ioană Bartolomeiu; secre
tară pe d-lă losifă Bălanii, prof. de economiă la insti
tutele diecesane' cassară pe d-lă Alex, Stancovici negu- 
țătoră; membri activi in comitetă ped-nii: Ilie Curescu, 
lancu Temeșin, Ignatz Fiizfas și Ioană Pinciu; suplenți 
pe d nii: Traiană Barzu, Ioană Mihaiu. Ioană Stoianu 
și Etta Biju.

—x —
Dintr’ună raportă ală primă-procuroriloră din Pesta 

și din Tergu-Mureșului, despre activitatea acestoră două 
procuraturi dela 1872 până la 1886 resultă că numârulă 
celoră puși în areslă preventivă în anulă 1886 in ra
portă cu 1872 a sr-ătjulă la tribunale cu 46 47°/0, la ju
decătoriile de cercă cu 36 64-%; din contră numârulă 
condamnațiloră a crescută la tribunale cil 76 74°/0, la 
judecătoriile de cercă cu 74'15° 0.

—x—
„Corespondenței Politice" i se comunică din Bu- 

curescl: „Ministrulă plenipotențiară ală Austro-Ungariei, 
cornițele Goluchovski, și conmlnlă generală austro-un- 
gară, cavaleră de Suzzara, iau măsuri ca să dea o altă 
organisare cu totală nouă ce-tinnii sprijinitei cetățeniloru 
austro-unguri din România. Număridă Austro Ungari- 
loră din București, eu tote că in matricolele consula
tului suntă tiecuți numai vre-o 8000 până la S000. se 
urcă la 30 până la 40 de mii, dintre cari partea cea 
mai mare se gâsescă in mare misenă. Numitele per- 
sone voră face în cuiendu în acestă privință ună apelă 
cătră camerele de comerciu din Auslro-Ungaria.

Pentru ridicarea unui monumentă regelui română 
Mateiu Corvinu în Glușiu se votase in 1884 de repre 
sentanța comunală de acolo 5000 fl. șt s'au mai făcută 
și colecte. Membrului municipală Lndvig Nagy, tnierpe- 
lândă pe primară iti acâstă privință, i s’a răspunsă că 
va cere comisiunei respective raportă și va lua apoi dis- 
posițiunile necesare.

—x —
Duminecă in 22 Noemvre (4 Deccmvie, oicheslra 

orășenescă din locă va da in sala hotelului Nr. 1 ulti- 
mulil concertă în abonamentu Programa concertului e 
forte variată.

„Familia", d'ară beletristică literară, apare odată 
pe săptămână in Oradea mare, sub redacțiunea d-lui Io- 
sifu Vulcanii. Anulă XXIII. Nr. 46 dela 15 (27) No- 
einvre conține: Urarea Pele.șului (poesiă), de V. Alexan
dri; Când am voită să fiu deputată (povestirea unui 
prietenă), de losifă Vulcană; C.ernelei mele (poesiă), de 
Smara; O musă-ceiiușărdscă (tine), de Ar. Densușianu; 
Despre caracteră in genere, de Ioană Hussu; Baschi’ 
(urmare), de dr. At. Marienescu; Poesn poporale din Ar- 
dâlă, culese de Simeonă Tămașu; Din vieța de Bucurescî, 
de A. C. Șoră; La patulă bolnavului (cu iluslrațiune), 
de I. H ; Bonbdne; Literatură și arte; Teatru și Musică: 
Ce e nou?; Necrologe; Ghicituri de șacă.

„Prectulu română", diaiă bisencescă, scolastică și 
literară. Anulă XIII. Apare in Gherla sub redacțiunea 
d-lui N. F. NegruțU, Fascicululă 11 de pe luna lut No
emvre conține: Dumnecjeesca hturgiâ a S lui Ioană Chri-

sostomă (urmare) de I. Boroșă; Din istoria despărțire! 
bisericei orientale de cea apttsană; Amintirea lui lacobă 
Mureșianu : Predică pe sărbătorea ss. Arhangell Michailă 
și Gavrilă, de I. Boroșă; Cuvântare funebră, de I I. 
Ardeleană; Despre micșorarea numărului serbăioriloră: 
Varietăți.

„Țera nouă", revistă sciențifică, politică, economică 
și literară ; apare odată pe lună in București, sub redac
țiunea d-lui Ioană Nenitescu. Nr. 7 de pe Octomvre are 
următorulă sumară: Discursuri pedagogice ale d-lui D. 
A. Sturdza (urmare); Câteva din obiceiurile și credințele 
poporului nostru, culese de Pr. S*. Stoiceseii ; Documente 
de limba și literatura macedo română, de C. T. B-hmace 
(Molovișleanu); Anecdote și păcălituri, adunate din po- 
poră de Păună I. Gdorleanu; Bepausulă Duminicală, de 
Gonst. C. Popovn ii’ ; Pe cărările grădinei (poesiă), de Băș- 
canu; Balada Pele.șului (poesiă), de V. Alexandri; Co 
respondcntă.

Cronica politică.
Resolvarea crisei ministeriale -și presidențiale 

in Pruncia înteuipină nesptisiî de mari greutăți, 
din causă că republicanii sunt divisați și preten- 
denții la presidențiă numeroși, pe când de alt.ă 
parte nimenea nu voesce să se însărcineze cu 
formarea cabinetului, din causa nestabilității mi
nisteriale. Partida radicală lucrăză din răsputeri, 
ca să rămână Grevy la preșidențiă și nuuierdse 
personalități de frunte stăruescii pe lângă Grevy 
să nu’și dea demisiunea. Causa că Radicalii nu 
mai atacă pe Grăvy, ci din contră acum Î10 sus
ținu, e temerea să nu vină în locu’i Ferrv, din 
causa căruia, dicu diarele radicale, s ar pute 
nasce răsboi'i civilu, și numai pătatu de sânge 
ar pute intra Ferry în Elyseu. Totodată radi
calii au si intențiunea d’a aduce pe Boulanger 
ărăși în ministeru. Drăpta e hotărîtă se candi
deze la presidența republicei pe admiralulft 
Doinpiărre, dăcă Grevy va demisiona în cele 
din urmă.

In ședința dela 29 Noemvvre a Reichsta
gului germană, deputatulQ Bebel, care în se
siunea trecută nu putuse lua narte la lucrările 
din Reichstag fiindu închisă, a criticată sarcinele 
militare ce mereu sporeseu și răsboiulu civilu 
dintre Nemți în 1866 îlu numi, folosindu cuvin
tele din discursulu tronului, o năvală necreștinescă 
din partea Prusiei asupra Austriei. Ba încă pe 
Unguri i a provocată se se revolte! Cu t6te astea 
națiunea germană e înfățișată ea cea mai paci- 
nică din lume! Astfelu de fățărnicia trebue de
mascata odată. (Mare neliniște. Președintele îlă 
chiamă la ordine.) Anexarea Alsației-Loturi ngiei a 
fostă o grea erore politică, causa principală a crisei 
de adl. (Murmure în drepta.) Înarmările continue 
mai curendu voră aduce răsboiulă, decâtă să’lu 
înlăture,

Dăr de acestă îngrozitori”! răsboiu viitoră să 
se înfidre guvernulu, căci suntă massele, care 
plătescă tributulă de sânge și de avere. Contra 
socialismului, încheiâ Bebel, să țină chiar con- 
ventieull de preînalte și înalte persdne. (Mare 
mișcare). Cugetați pote că: apres nous le deluge 
(după noi va veni potopulă.) Dăr pote că va 
veni altfelă: avani nous le deluge (înainte de noi 
potop ulă.)

Scol a poporalii gr. cat. din Sibiiu și 
Uni vcrsitatea săsescâ.

Sibiiu, 30 Noemvre 1887.

Alt. de lege XII. din 1876 dispune, că averea uni
versității săsesc! este de a se folosi spre scopurile cultu
rale ale tuturora loi uiloriloril de pe fosiulâ teritoriu aht 
fundului regeștii fără deosebire de religtune și limbă. 
Va sâ (Jică: toii lo.-uitorii de pe fostulă teritoriu ală fun
dului regeseă in puterea acestui art. de lege au dreptă 
de cotnpropi letale la averea universității săsesc!. Fe te- 
mciulă acestei legi și dela intrarea ei in vigâre repre- 
senlanța scolastică parochială din Sibiiu mai in fiăcare 
ană a petifioaată la adunările generale ale universităței 
cu scopă de a se vota și pentru scăla poporală 'gr. cat. 
din Sibiiu o modestă dotațiune anuală, dâr de căte-ori a 
petiționată. de atâtea ori i-a fostă respinsă cererea în 
celă mai consecventă modă sub cuvântă, că starea fi
nanciară a universității nu permite crearea de nouâ do- 
tațiunî făiă de periclitarea dotațiuniloră deja esistente; 
iu realitate însă a fostă respinsă cu atâta consecvență 
pentru aceea, că universitatea săsescă nu vrea să aibă 
bani de dată și pentru s.-ola poporală gr. cat. din Si
biiu, deși confesiune! gr. cat. are dreptă de comproprie- 
tate basată pe lege la averea universității săsesc!.

După cele petrecute până acum se păte afirma a- 
cesla cu consciența liniștită. Ei bine, acestă procedură 
nu-mi vine nici decum sâ-o cualifică de drepta și ecvi- 
tabilă, după ce se pdle dovedi cu date sfatisce, că pe 
lostulă teritoriu ală fundului regescă locuiescă aprdpe 
50.000 greco-catolici fără de a se spesa spre scopurile 
loră culturale nici, bare ni, o para din averea Umversită- 
ței săsescl, care avere este și a confesiunei gr. cal. 
Bine este de a se nota, că nici barem! o para nu s’a 
spesată și nu se spesezt, după cum se pote convinge 
ori și cine din preliminările de bugetă votate de adu
nările generali. Voră fi avendă și sedlele gr. cat. lipse 
și neajunse, er căiă pentru schia gr. cat. din Sibiiu în 
specială, care până in presinte nu are nici edificiu șco
lară, nu mai e lipsă de nici o dovadă.

E peste putință sg nu le cuprindă o legitimă mi
rare, când vei): că spre scopuri culturali 'de ale confe
siune! ev.mg. augustane se speseză la ană 80—85 mii 
de florini, confesiunea gr. or. încă ișî are părticica «a — 
deși modestă — de 70 '0 fl. la ană, cea reformată se 
bucură de ună ajutoră la 4000 fl.; apoi cea romano-cat. 
încă nu este eschisă; — numai confesiunea gr. cet. a 
fostă și este eschisă și acum dela beneficiile universită
ței săsesci, deși numără atâtea mii de capete '.

Vorba aceea: cine împarte... In procedura acesta 
de facto consecven'ă a rnaiorilățiloră adunăriloră gene
rali din anii trecuți și din anulă acesta față cu prâmo 
desta cerere a representanței scolastice parochiali gr. cat. 
din Sibiiu se vede o des onsiderare și chiar o completă 
ignorare a confesiunei gr. cat. pe lângă fotă dreptulă ei 
de comproprietafe, ce-lă are la averea universităței să
sesc! in puterea art. de lege XII din 1876. Când e 
vorba de a se ajutora din venitele universității și o să
racă schia gr. cat., numai decâtă răsară lamentările din 
t<5te părțile, că universitatea are deficite, că erescerea ve- 
niteloră stagnezi, că realitățile nn aducă percentele ce 
se așteptă și tâeă—pungă. Nu se ivescă însă tăie a- 
cestea, când e vorba de alte scopuri.

Nn pretinde confesiunea gr. cat. să iiă împărtășită 
din venitele universității săsesc! în aceeași măsură, ca 
confesiunea evang. auguslană, care însă dreptă basată in 
lege și trebue să pretindă, ca să fiă considerată acestă

FOILETON U.

Câteva noțiuni despre industria și despre 
însemnătatea ei.

Discursă ținută de prof. Ars. Vlaicu, cu ocasiunea săr- 
bărei sf. Sofii, in sala gimnasiului rom. din Brașovu.

(Urmare.)

Ea se manifestă încă prin faptnlă, nu mai puțină 
semnificativă, că popdrele cele mai diferite, nu numai că 
se invoescă și se înțelege pentru a’șl sclcmba între ele 
productele loră, ci se și schimbă orecum pentru a ese- 
cuta pe rend preparațiunile succesive recerute de unele 
producte și a le duce, printr’o seria neîntreruptă de lu
cruri, la terminarea loră finală. Așa d. e. (colonadele) 
mărfurile de bumbacă ce le purtămă noi suntă fructulă 
combinată ală muncei Americaniloră N. și ală Eui'ope- 
ndoră, fără a ține contă că mai multe alte popbre au 
conlucrată 'a confecționarea loră, unele dândă materiile 
tinctoriale, altele oferindă instrumentele întrebuințate la 
confecționare. Lâna turineloră nutrite de Australieni este 
adusă în Europa de navigatori englesi; ea este împrăș
tiată pe continentulă europeană prin neguțătorii englesi; 
aci convertită in torturi și lânării prin lucrători nemți, 
belgieni sâu francesl, văpsită cu ajutorulu materiiloră date 

de Americanii din centru, ea este transportată de nou, 
în formă de postavă de navigatori din tote țările și în 
tOte părțile lumii împreună eu cea origina ă. Fără a mai 
enurnâra Iote avanlagele, mai este ore cu putință sâ ne 
indoimă despre solidaritatea strinsă, care se stabilesce 
intre locuitorii țeriloră celoră mai diferite și despre esis- 
tința unei legături sociale, care cuprinde lumea intrâgă? 
Nu, lără îndoelă și acestea suntă in prima liniă condi- 
țiunile principale pentru esistința, bunăstarea și prospe- 
rarea ori-cărui poporă și prin acestea ale întregii socie
tăți. Solidaritatea și legătura socia.ă formezi canalulu 
prin care civilisațiunea se împrăștie în societate și se es- 
tinde spre a ajunge marginile necunoscute!, canală să
pată prin munca industrială a individiloră.

O urmare naturală a acestei legături sociale este 
dorința de a cresce neinireruptă bunăstarea materială și 
morală, de a mări dorința de emulațiune și de a gene- 
raiisa idea de libertate, pre când o țeră fără industrie, 
inapoiată, are se lupte eu lenea spiritului, trândăvia cor
pului, să fiă supusă înclinării cătră idei și obiceiuri în
vechite, că.ră deprinderi neconvenabile, are sâ intâhiescă 
la fie-care pasă lipsa de educațiune, de bunăstare și de 
libertate, inconveniente provocate de lipsa de contactă, 
de înțelegere reciprocă.

Frecând in țările lipsite de industrie poporațiunea 
este avisală mai cu deosebire la voia întâmplării, ținu

turile industriale ducă o vieță aprOpe asigurată, căci în 
urma ocupațiunii loră ei nu trâescă și nici că potă sâ 
Irăâscă, decâtă numai in societate și prin societate, dela 
care îșt câștigă comorile nesecate ale spiritului. Acestă 
contactă continuu desvdltă talentele și pune în mișcare 
facultățile cele mai variate și superiore tuturora celorlalte 
ocupațiuul omenesei și nu trebue sâ uitămă că industria 
cum o avemă astăiji este fiica sciințeloră și arteloră fru- 
mose, cari o imrețină și o hrănescă.

Numai uniunea sciințeloră cu artele industriale a 
putută crea forța fisică, ale cărei efecte le admirătnă de 
atâtea ori, forța mașiniloră celoră mai ingeniOse, cari 
suntă chemate sâ eserciteze o influință atâta de adâncă 
asupra civilisațiunii generale. Ele lucră alăturea cu spi- 
ritulă omenescă la acestă operă măreță, deși forte ade
seori influință loră binefăcâtdre este necunoscută. FOrte 
adeseori amțirnă blăstămâridu-se trenurde d. e., dâr de 
sigură că numai de aceia, cari nu suntă în stare a-i cu- 
nosce avanlagele lui enorme pentru societate I Totă ase
menea d. e. mașinile de abură, cele de cusută, de țesută, 
ele. suntă de cele mai multe ori espuse urgiei generale, 
ca nisee mașini infernale cu menirea de a nimici ome
nirea. Și ce de avantage nu oferă ele omenirii, câtă 
de mărâță nu este chemarea și rolulă loră în opera ci
vilisațiunii 1

Forte bine se simte superioritatea industriei față de 
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drepffl in proporțiune justă cu numgrulă sufleteloră ce'i 
aparțină.

In 1885 a cerută representanța școlastieă paro- 
chială gr. cat. din Sibiiu pentru șcâla sa o modestă sub- 
vențiune anuală de 600 fl. Cererea i-a fostă reieptată. 
In 1886 a cerută aceeași representanță pentru scâla sa 
o subvențiune anuală de 800 II. din venitele Universității 
Cererea i-a fostă respinsă și atunci tolă numai sub cu
vântă, că starea economică financiară a Universității e 
precară și nu permite crearea de nouă dotațiuni fără 
periclitarea celoră deja esistente, deși adunarea generală 
din acelă ană a aflată modă de a pute vota ună aju
toră de 1000 II. pentru gimnasiulă reformată din 0- 
rășliă.

Față cu atâta desconsiderare, convingendu-se re- 
presentanța scolastică parochiaiă, că numai bunăvoință 
nu pâte afla in adunările generali ale Universității să
sesc!, s’a vâdută necesitatea a face în vera acestui ană 
recursă la Inaltulă Ministeriu de culte și instrucțiune pu
blică, cerândă să intrevină cu autoritatea sa pentru res
pectarea dreptului ei de comproprietate ba-ată pe lege 
sancționată și tandem aliquando să se facă destulă și 
justei sale cereri. Inaltulă Ministeriu, după ce-șl va fi 
trasă prin organele sale informațiunile de lipsă, pe calea 
Veneratului Ordinariată Metropolitană gr. cat. a înapo
iată recursulă acesta cu acea îndrumare, ca represen- 
tanța scolastică să petiționeze de nou la adunarea gene
rală din acestă ană a Universității, ceea ce s’a și fă
cută. A cerută deră de nou representanța scolastică 
pentru scola sa o modestă dotațiune anuală de 800 11. 
din venitele Universității și... maioritatea adunărei gene
rale cu o consecvență demnă de o causă mai bună i-a 
respinsă și de astădată cererea totă după vechia melodia, 
că nu suntă bani, —■ recte nu suntă bani pentru scâla 
poporală gr. cat. din Sibiiu.

Apoi mai cjieă cineva, că Universitatea săsescă nu 
scie să fiă liberală/ Da, fârle liberală, când e vorba de 
interese particulare săsesc!!... Pentru subvenționarea scotei 
gr. cat. din Sibiiu bugetulă Universității e lipsită de orice 
elasticitate, e destulă de elastică însă pentru a se pute 
vota remunerații)!)!, ca și in anulă acesta!

In adunarea generală din acestă ană s’au putută 
audi numai două voci drepte și ecvitabile in causa do- 
tărei scolei gr. cat. din Sibiiu. Una a d-lui comite su
premă A. Bethlen, carele, ridicându-se peste interesele 
particularistice ale majorității, a indigitată chiar și mo
dalitatea, prin care s’ar pute satisface justei cereri a re- 
presentanței scolastice gr. cat. din Sibiiu; alfa a d lui 
deputată Păcurariu.

Ei dăr, înzadară ! Căci d-lă deputată Zay dice, că 
ca privesce pe gr. catolici, ei ară ave «neamuri fârte bo- 
gate“ (sehr reiche Verwandfe), cari le-ar pute da forte 
ușoră cu multă mai multă, decâtă însăși atâtă de să
raca Universitate sâsăscă. Să pâte și asta! Mirare că 
d-lă deputată nu a îndrumată pe representanța scolas
tică să se adreseze la BucurescI!

Voră fi avendă, nu voră fi avendă greco-catolicii 
nămuri bogate, e altă întrebare. Faptă e, că greco-ca 
tolicii de pe fostulă teritoriu ală fundului regiu au dreptă 
să pretindă, ca și institutele loră de cultură să fiă sub
venționate din averea comună a Universității săsesc!, 
precum suntă subvenționate institutele de cultură ale ce
lorlalte confesiuni, se înțelege in proporțiune justă, și a- 
ceslă dreptă a fostă cu desăvârșire ignorată, ba s’a fă
cută cu elă o adevărată batjocură.

Dâcă starea economică financiară a universității, 
după cum se afirmă, nu ar fi tocmai favorabilă acum, e 
destula de tristă, că cu o avere de 2,400,000 nu s’a pu

tută face de 10 anî, de când mereu se cere pentru scola 
gr. cat. din Sibiiu o modestă subvențiune anuală, nici 
atâta economiă, ca să se pălă săli dace celă puțină in 
mică parte dreptului ce-lă au și greco-catolicii la acea 
avere!

Dăr lotuși se pretinde că nu e tocmai, precum se 
vorbesce, căci universitatea a fostă destulă de liberală în 
usulă dreptului ei autonomă ! Ca dovadă ne spuse d-1 ă 
deputată Arz de Sfraussenburg că din averea universi
tății săsesc! se subvenționezi și două școli gr. cath.; cea 
din Sebeșulă săsescă și cea din Oră.șlia cu câte 100J fl! 
Adevărulă mai strașnică pălmuită ca și în casulă acesta 
nici că se pole! Auiji minune! Se subvenționezi scola 
gr. cat. din Sebeșulă săsescă și cea din Oră.știă cu c âte 
1000 fl. din cassa universității săsesci! I A păși in pu
blică cu o astfeliu de afirmațiune lipsită de ori-ce fe- 
meiu, e totuși lucru prea riscată! Să mă ierte d-lă Arz 
de Sfraussenburg, deeă ’i voiu spune, că )scâlă gr. cat. 
in Sebeșulă săsescă nici că esistă și nici că a esistată 
vreodată! Adevărulă e, că în Sebeșulă săsescă esistă 
numai o singură scdlă romănăscă și aceea e gr. or. 
Scola acăsta gr. or. este subvenționată din cassa univer
sității săsesci cu 1000 fl. Câtă pentru Orâștia și aici se 
subvenționăză scola capitală gr. or. cu 1000 fl. din cassa 
universității săsesci; er de a se fi dotată scâle gr. cat. 
vreodată, nici pomană nu pote să fiă! Cu mistificațiuni 
și confundări nu mai merge, fiă pornite acelea din ne- 
cunoscință de lucru seu din ori și ce alto motivă.

E destulă să se scie, că din o avere comună de 
2,400,000 fl. nu este subvenționată nici ună singură in
stituia gr. cat. de cultură și apoi judece on. publică, decă 
a făcută ori nu universitatea săsescă usă liberală de drep- 
tulă ei autonomă ? —nt.—

Scirl polițienesc!. Acum 3 ani s’a furată din bi
serica negră de pe cazanulă de boteză ună covoră bi- 
sericescă ce fusese dăruită bisericei de confirmandele din 
anulă 1874. Covorulu ajunse de curendă in posesiunea 
unui locuitoră din Sita-Buzâu, la care fusese lăsată ca 
zălogă pentru datoriă pe rachiu de cătră ună individă 
cu nume rău, locuitoră totă acolo. Posesorulă zălogului, 
omă de omeniă, observândă pe covoră numele confir- 
mandeloră și dedicațiunea, veni la bănuiala, că covorulă 
trebue să fi fostă furată dintr'o biserică săsescă de aci 
și așa făcu arătare la polițiă. Cercetarea e in curgere 
și presupusulă făptuitorii va fi arestată.

încă duoră proprietari de localuri de ndpte li s’a 
detrasă licența d’a ține deschisă după 10 ore sera, dm 
causă că în aceste localuri mai adeseori s'au intemplală 
noptea turburăn de liniște.

Rugare.*) Comitetulă de ajutorare cu abcedare și 
legendare nu mai are de unde da nici o carte; din banii 
rămași din anulă școlastică espirală (13 fl. 50 cr.), cum 
și din banii ce s’au mai adunată, adecă: dela d-lă Vasi- 
liu Groze parochă în Maeră 1 fl., delă d-lă I. B. din 
Soinocă 1 fl.. și dela d-lă fsidoră Marcu drd. de teolo
gie în Viena 1 fl , căci numai acești 3 domni au bine
voită a răspunde câte cu 1 fl. ia apelu.ă din acestă an, 
s’au procurată numai abecedare și adecă: 20 abecedare 
de I. Popescu, 16 abecedare de Blașiu, 25 abecedare de 
Petri, apoi am mai luată pe credită dela d-lă Vasiliu 
Petri 43 abecedare, der t<5te s’au distribuită, și adecă : 
scolei din Netz, p. u Herina, 10 abecedare, scâlei din 
Sântă-Maria. p. u. Hidalmas 10 abecedare, scolei din Mă
lină, p. u. Apa Nagyfalu 5 abecd., scâlei din Thiurea, p. 
u. Magyar Gorbo 10 abcd., scâlei din Giumelcișiu, p. u. 
Szilâgy Nagyfalu 10 aacd., scolei dm Kesfosnea, p. u-

*) Tote (jtafele române suntă rugate a reproduce 
acăsta rugare.

Deda 10 abcd, scolei din Cavașă p. u. N. Karoly 7 abc., 
scolei din Suciagă, p. u. Kolozsvâr 10 abeced., scâlei 
din Gy. Vaslâb p. u. Gy. Sz. Miklos 13 abeced., scâlei 
din Păueenesel p. u. Hunyad Vârhely 10 abeced., cu to- 
tuiă 95 abecedare; rugărl mai incurgă tâtă d^r
de unde să le trimitemă decă nu mai avemă nici cărți 
nici bani cu ce să putemă procura? Miserii elevi ai scâ- 
leloră rurale, cu deosebire dela scâlele de pe fostulă pă- 
menră ală nobililoră, țipă după cărți ca să învețe, dăr 
cine să le dea și de unde? Ne îndreptămă deci ărășl 
rugarea cătră marinimoșii binefăcători ai neamului nos
tru, triinită-ne cu grăbire care câtă potă si câtu-i trage 
inima, fiă bani, fiă hârtii ori cărți de valâre, ca să avem 
pe ce cumpăra cărți pentru miserii și nevinovății elevi 
ai seâleloră române rurale. Nu intârijiațl, vă rugămă 
fierbinte, căci totă întârdiarea este in detrimentulă nea
mului nostru.

Totă ce se ține de acestă afacere binevoiți a a- 
dresa I secretară ală acestui comitetă în

Rocna vechia, (O Radna)
Porciusu I. Popă Reteganulu

preșe d i n t e. secret. I.

SCLR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

PARIS, 2 Decemvre. — La deschiderea Ca
merei , răspunse Rouvier, că președintele Grevy 
a renunțată la intențiunea d’a adresa camerei 
unu mesagiu. De aceea ministeriulă a demisio
nată din nou. Aceeași comunicare s’a făcută ai 
Senatului. Camerile s’au suspendată pană la 4 
6re. Rouvier s’a dusă la Grdvy ca să’i comu
nice acăsta. La 4 6re Camera și Senatulă ’șl-au 
reluată ședința, apoi s’au amânată așteptândă co
municarea promisă pe săra.

înaintea Camerei s’a adunată 5000 de per
sane. Deroulăde Je-a ținută o vorbire strigândă 
eu mulțimea: „Să trăiască Grăvy! Se trăiască 
Boulanger!11 Alții au strigată : „Josă Grăvy! Josă 
Ferry!“ Garda de siguranță curăț! loculă și mer
gerea la palatulu Burboniloră s’a interzisă pu
blicului.

La reluarea ședinței Camereloru, Rouvier 
comunica, că Grăvy va împărtăși liotărîrea sa 
mâne printr’ună mesagiu și că a refusată a primi 
demisiunea cabinetului. Camerile s’au amânată 
pe mâne la 2 ăre după amătți.

Deroulede a fostă arestată pentru tumultele 
de pe stradă, dăr mai târziu a fostă liberată.

Necrologu. — Maria Hosszu născ. Mihalyi ca con- 
sortă, Etelka, Margareta, Elisabeta și Catarina ca fiice 
cu inima frântă de durere anunță că scumpulă soță și 
tată Alexia Hosszu de Kis Nyires, subjude eercuală re- 
gescă, după ună morbă gravă, in anulă 51 a vieței sale 
laboriâse, la 29 Noemvre n. 1887, sera, a încetată din 
vieță. Râmășițele'i pământesc! se voră așecja în cimi- 
terulă «Rozsah--gy“ din locă la 1 Decemvre după amătțl 
la 2 ăre. Dees, la 30 Noemvre 1887.

Fiă-i țârina ușoră!

(Apropierea Crăciunului} aduce cu sine ea să se 
dea atențiune întrebărei: „Unde și ce se pâte cumpăra, 
ca să fie ună lucru practică și frumosă (der totodată și 
eftină). Deslegarea acestei întrebări se pâte afla in a- 
nunciulă de pe pag. IV. ală cunoscutei case de mărfuri 
Briider Hirsch (Wien, IV, VViedener Hauptstrasse 38); 
desfacerea de Crăeiună arangeată de acestă firmă în lo
calitățile sale, ce le a inmărită prin construirea unei 
noue zidiri, oferă cea mai bogată alegere pentru fiecare. 
Astfelă der acăstă firmă recomandă a se face întrebuin
țare de acestă ocasiune favorabilă.

Editoră și Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Muresiaiiu.

agricultură și cu deosebire de popârele, a căroră des- 
voltare este în nascere.

Pentru a ne convinge de acesta n’avemă decâtă 
să aruncămă o privire asupra vieții poporului nostru. 
Necesitată de o mulțime de împrejurări vitrege, după ce 
a trecută prin dura probă a iobăgiei in care ori-ce pro
pășire, ori ce ocupațiune cu alte lucrări, afară de munca 
brută și ingrată a pământului, îi erau interzise, îlă ve- 
demă încă pănă în t|iua de acjî luptându se cu cele mai 
mari greutăți ale esistenț.ei sale, îlă vedemă muncindă 
din nâpte pănă în nâpte totă timpulă câtă lucrările câm 
pului îi permită, pentru a pută trăi în miseriă de a<țl 
pe mâne. Nici trebuințele cele mai primitive nu îi suntă 
satisfăcute, căci munca de preste vâră și tâmnă, abia a 
treia oarte a anului, nu e în stare să producă atâta, 
câtă receră trebuințele sale în decursulă anului inlregă. 
La acestea mai vine și mulțimea de sărbători și cjile de 
odihnă, cu car. din nenorocire prejudițiile, datinele și 
obi'eiurile au provădută din destulă pe poporulă nostru! 
Nu mai puțină contribue la mărirea acestui traiu în mi- 
serie împrejurarea, că poporulă nostru, chiar presupu- 
nândă că ar pută și ară voi să lucre, nu posede tere- 
nulă necesară pentru exercitarea muncii sale destulă de 
modeste din lipsa de cunoscințe, căci pre când belgia- 
nulă și englesulă d. e. din unuîă și același petecă de 
pământă prin o cultură rațională estrage producte în

treite și împătrite, țăranulă nostru abia pote recolta ceva 
și și aceea de o calitate miserabi'ă. Cu câtă greutate 
trăesce Românulă plugară și câte lipse nu are să îndure 
elă în timpuri, când recolta este nefavorabilă, numai 
Dumnedeu o scie!

Cu totulă a'.tfelă stă lucrulă, dăcă privimă in casa 
unui industriașă In ținuturile unde industria se eserci- 
teză pe o scară mai intinsă în fabrici mari milione de 
omeni câștigă pânea de iote cjilele ocupăndu-se cu lu
crări, ale căroră producte suntă departe de a le consuma 
ei înșiși. In locă ca să’șl producă ei înșiși tâte cele de 
lipsă prin sine și pentru sine și să se mulțămescă siliți 
cu ele, bune seu rele, cum se întâmplă la poporele agri
cole, elă schimbă cu înlesnire fructulă muncii sale cu 
cele t''ebuinciâse și astfelă îșl procură aceea, ce’i lipsesce. 
Mai bine situați suntă industriașii mici din ținuturile mai 
puțină înaintate. Ce diferință enormă esistă între casa 
unui industriașă de-ai noștri și intre a unui plugară, 
bine înțelesă sub aceleași condițiunî?! Curățenia, bunulă 
gustă și ordinea esistă in a celui d ntâiu, pre când ne- 
grigea și disordinea ne trapeză intrăndă la celă din 
urmă!

Și nici nu s’ară pută altfelă, căci pre când celă 
dintâiu este în contactă continuu cu lumea de tolu fe- 
lulă chiară din insășl causa lucrăriloră sale, celă de ală 
doilea, silită să esă în contunuu la câmpă afară, trebue 

să'șl neglige afacerile sale casnice, er neconvenindă de
câtă cu âmenl de același stadiu ca dânsulă, ori ce îm
bunătățire in acestă privință este imposibilă. Pre când 
copii meseriașului bine îngrijiți din causa esercițiului mese
riei în casă, se bucură și de o educațiune superiâră sub ochii 
părințiloră loră, copii plugariloră suntă năpustiți de cele 
mai multe ori cjile întregi acasă, lăsațl în voia sorții, 
că-1 părinții loră nu numai că nu le potă da nici o e- 
ducațiune din lipsa de aceea la ei înșiși, der nici n’au 
timpulă, lipsindă de acasă.

0 diferință nu mai putină marcantă se observă și 
în nutrimentulă unuia și ală celuilaltă, ceea ce este o 
urmare naturală a condițiuniloră loră de bunăstare. Pre 
când plugarulă la munca sa espusă și dependentă de tâte 
capriciile naturii, industriațulă îșl esercitâză meseria sa 
acasă adăpostită de tâte intemperantele.

De asemenea capriciului naturii este încredințată și 
resultatulă muncii obositâre, fructulă osteneleloră de luni 
întregi și mijlocele de esistință ale plugarului, pe cari o 
vijelie, o furtuna i le pâte nimici la momentă, pre când 
nimică nu pole jigni, nimică nu pâte deteriora produc- 
tulă muncii oneste a meseriașului, dâcă nu cumva cre
dința lm rea, ună servițiu nepromptă și neconsciențiosă 
alo cliențiloră săi. (Va urma).



Nr. 257. gaze;ta tkansilvaniel 1887

Ournuîn i* bnras de Vlitni» Blinrsw de Bucuresci.
din 1 Decemvre st. o. 1887

Rentă dc aură o°;'0 ... 99 —
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 98.60
ImprumutulQ căiloră ferate 

ungare.......................... 149.2a
Amortisarea datoriei cili- 

loră ferate de ostă udj. 
(1-ma em isiune) . . . 95 70

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 125 60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostă ung. 
(8-a emisiune) .... 112 —

Bonuri rurale ungare . . 104.40
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.40
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................  104 20
Bonuri cu cl. de sortare 104 20
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 104 2a 
Despăgubire p. dijma de

Vină ung.........................99.—
Imprumutulu 3U premiu

ung..................................  123 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărții austriacă 8115 
Renta de arg. austr. . . 82.40
Renta de aură austr. . . 111 90 
Losurile din 1860 . . . 135 —
Acțiunile bănce) austro-

ungare ........................  887 —
] Act. băucel de credită ung. 283.50 
1 Act. băncel de credită austr.27G.70 
| Argintulă —. — Galbinl

impărătcscl ..................5.93
. Napoleon-d’orI .... 9 95

Mărci 100 împ. germ. . . 1 1 70 
Londra 10 Livres sterlinge 125 75

Cota oficială dela 19 Noemvre st. v.
Cutii;1.

Banca națională a României 500 Lei------

Renta românii (5%). . 93'/s
Renta rom. amort. (5°/0) 96—

> convert. (6°/0) 91 —
împr. oraș. Buc. (20 fi1.) 34—
Credit tone, rural (7°/0) 105—

• H !> (b°/o) ■ 91’/4
> • urban (7°/0> 103—

96—
> • (5»/0) . 87*/.

Bancnote austriaco contra aură. . 2.03

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
1 « » . Națională —
1 Aură contra bilete de bancă . . 14.1/.

1887.
vOnd.

9J/a
97—
92—
36—

106—
92>/4

104—
97—
88'/a

15 —
2.04

Cursulu pieței Brașevif
.fia 2 Decemvre st. n 1887.

Bancnote rijtuanesci . . . . Cum n. 8.53 Venii. 8.55

\rgint românesc . . . . . . 3 8.50 » 8.52

Napo’eon-d’orl .... > . > * 9.93 • 9.95

Lire turcesc!................. . . . • 11.22 » 11.25

imperiali..................... » 10.22 » 10.26

Galbeni.....................  . „ „ * 5.87 » 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6»/o . » 101.— » 102.- -

n * » 5°/o • „ 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... T * 110.—' • 111.’/,
Discontulă . . . » 7— 10»/, pe ană.

XX TMSTro .TOu-n w5v»n;< iAIjsgI
I

XXI
XXIi
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Magă&îdsvă de

WIEN, IV., Wiedener, Hauptstrasse 38, 
întoeme-ce. ca in liă-care ană. așa și acum pentru 

Crâciuiife @ desfacere de o&rfam
și este în posițiunea avantagiosa a oferă p. t. mușterii din afară următorele ari. potrivite ca

practice
poinrnitu de eftiîie.

li basmale albe <le olandă, în locu fi. 3.— 
acnm nnmai fl. 1.60.

• Sport.» cea mai nouă pălăria de pîslă pen
tru dame, gătită cu stofa de modă franț. 
în tote colorile, înainte fl. 4.50, acum nu
mai fi. 2.—.

Făste de pîslă, arangiate cu guslu, înainte 
II. 3.50. acnm mima 11. 2.

Manșon, piele de iepure ritsescu. II. 1.50. 
(iiileru potrivită la citi II 1 20 
Macșonă de maimnță. cu păru luugu, 

inm II. 6.—. acum nnmai II. 3.50.
Mar.sonă-Iiizamn, înainte fl. 5.—. acnm nu

mai II, 3 50.
Mansdim de Crimea fl. 1 —, căptușite cu 

atlasu II. 1.50.
Căciulită modernă potrivită ii. 1.50 și 11. 2. 
(’orscte-l’.inzer. cu balenă, înainte II. 4. .

acum numai II. 2.
1 lapume de flanelă cafenii cu bordure co

lorate, 2 metri lungi, înainte II. 2.50, acum 
întinai fi 1.20.

Ilivelitori de masă de salonu, din jeniliă. de- 
semnurl persiane. în locu de fl. 4.50. a- 
cum numai fl. 2.50.
basmale 
colorate, 
11. 1.20.

Una față 
deșertă, 
acum numai fl. 2.50.

l’ândă-King. bucata (30 coțl) foite durabilă, 
pentru rufăriă fl. 7.50.

Pândă pentru cerșdfuri. fără cusătură 3/, 
lată. 70 cr. metru.

Cliifonfi. o bucată, cea mai bună calitate, 
84 ctm. latu (30 coțl) fl. 6.—.

Patent Grandl albă, vărgate seu damaslu, 
calitatea cea rnai bună. 35 cr. metru.

Barclienf pique seu cu șiiură, calitate forte 
durabilă 35 cr. metru.
6 ștergare de damastă, ină curată, fl. 2.40. 
Pândetniî de damastă cu șervete pentru 6 

persone fl. 3.50.
Saluri de velonr. (double) ,0L mari, înainte 
’ fl. 5.50, acum numai fl. 3.75.

cil prețuri ne mai
('acliemir indiană, lână curată negru) în

doită de latu. în locu fl. 1.50, acum nu
mai 75 cr. metru.

Clieviot eugl., sadea său caro, lățimea în
doită în locS de 52 cr.. amin mimai 
38 cr. metru.

Stoic de Loden. (60 centirn. late în locu 35 
cr., acum numai 23 cr. metru.

Stofe de spălată franț. <80 clin, late) colo
rile garantate, desemnurile cele mai nuoi. 
în locă 45 cr.. a cu iu numai 25 cr. metru.

Rips Velonr -60 ctm. lată) în tote colonie 
în locă 45 cr.. acum nnmai 28 cr. metru.

Stofe de modă, țesute cu mătase cu carouri 
fine, lățimea îndoită. înainte fl. 1.30, acum 
numai 75 cr. metru.

Flanelă, lână curată, lățime îndoită, colori 
sadea și desemnurile cele mai moderne, 
înainte fl. 1.—. acum numai 65 cr metm.

Talii-Tricot împletite de lână de Berlină în 
tote colorile. în locă fl. 3.50. acum numai 
tl. 2.—

Talii-,lersei. calitate bună de ernă în tote 
colorile. în locu fl. 4.— acum numai lî. 3.

Totu acele bogată soutachate. elegante. îna
inte fl. 5.— acum numai fl. 3.50.

Portiere-Tunis. celu mai nou pentru perdele, 
vergatu în colori. 4 metri lungi, înainte 
fl. 3.—. acum uuntai li. 1.90 pentru fiă- 
care parte, (bucată).

Cassete de mănuși, elegantă din pelușe de 
mătase, cu capaeQ de sticlă șlifuită. 
înainte 11. 5—. acum numai II. 2.90.

Măsuță cu uecesair, 1 mărime, completă gar
nisită, în locu de fl. 2. acum numai 90 cr.

Totfi asemenea, II. mărime, în locu fl. 3 —, 
acum nnmai fl. 1.90

Totă asemenea, III. mărime. în locu .tl 5.— 
acnm numai II. 2.90.

Umbrelă de mătase, cu bastonu modernă. în 
locă fl. 5.—. acum numai tl. 3.50.

6 păr. ciorapi dc dame împletiți vergațl. în 
locu fl. 2.50. acum numai tl 1.50.

Sorți de dame parisienu. din batistă fină, 
cu bordure colorate, și cu batistă potri
vită fl. 1.

6 păr. ciorapi bărbătesc! împletiți, vărgațl 
în locu fl. 2.50. acum nnmai tl. 1 50.

Trimiterile cti rambursa.
CIcei» ce nu convine se primesc® tării ohstacolu Înapoi.

Comande dela iO fl. in susu franco și fără spese.
Colecțiu ni de mostre din slofe de dame gratis.

BRUDEU Wies
IV., Whdener Hauptstrasse 38.

Mantale de ploie de caiiciucu , ■'X,LV,‘" fl. «.45.
gamă de paltonA lungu, in timpu Jjihuosu se potc întrebuința pe dosii ca Pardesiti- — nicsurâ ajunge înăl

țimea sta tur*'!
•b r>[i-n hui» hirta'r ■ " d>..... uri iniilliro 44 1 R

-5 H I' l I ățoiilr . IJ <!•- plii.il,

Roc de ernă de Loden,
1. cualitate numai

fl. 5.
Ei. cuaiitate fl. 6.50.

Ceiă mai bunii, eelă mai eftinO si celă mai 
durabilă Rocu de 6rnă de Loden bună din 
Stiria, în colorile suru și cafeniu și in tote 
mărimele. — Ca mSsură, grosimea la peptti.

Jachete de dame, ......................................... fl. i.ș().
t* ■ <»•*! < •> •»»* * i *IK4*Î pantaloni, meu și giletcâ lucrate din stofe bune și Numai

'VJocîicil V ^dltl Msii LE 1« durabile de Brlinn și lieiclienberg, pentru tomna 44 i' 
și ernă. eâldurosti căptușite, in tote. colorile dorite si iu tote mărimile, îtitregulfi coStuiufi costa 
mimai fi. 0.50, II. cualit. fl. 8.50, IU. soiulu ’celu mai flit ti. 10.50. — Ga unsuri ajunge grosimea la peptiî.

6 de 
în

de
în

6. 2.50.
olandă, cu bordure elegantă 

locu de II. 2.—. acum numai

masă cu 6 șervețele pentru 
tote colorile, înainte fl. 3.50.

X
XX 
XX
X
XX
XX 
X
i

Invelitori de masă și de patu. 
Pături pentru căletoriă și pentru cai,

cidoratc, bucata fl. 1.75, cele mai fine fl. 2.75.
Celegante, căldurose, durabile. 7 1 mari, hirraic în colori fine orientale, cu ciucnrei dc se- 44 1
i ’iSiSli niiiă, fabuloau de ieftine, Bucata numai fl. I. ■ ■

Singurii espediare cu ratnlbirsă, seu-cu (ilată auticipaiiv.'i. sub garanția 
prin: Fe’iele's Fabs’âks-lLager ir. tiger&iei<ler „z.iir ting. Iîrone,“ 
Wie5t, V WeBirgusse Nr. i:5'59.

<tif. 'r—illBMIIMWTirr'’i-■’-^-^sâaaE

fi. 1.75.

Nr. 12.340—1887. Publicați une
5

Spre scopulu asignriîrei luerârilorii 
lorii în cetatea Brașovu și suburbiile sale 
1888 până în 31 Decemvre 1890 se va 
c. o pertractare de oferte scripturistice.

Amatorii pentru acostă întreprindere au ca s6-șl așternă la d-lu 
primarii Franciscu de Brenneiberg în 9 Decemvre a. c. înainte de prântju 
dela 9 —12 bre ofertele scripturistice, sigilate și provfedute cu unii timbru 
de 50 cr. precum și eu unit vadiu de 5°/o din suma aceea ce se oferez.i 
pe unii anii, observându-se totdeodată, cuin că după 12 ore înainte de 
prândtî a amintitei di nu se mai priniesce nici unit ofertă.

Ofertele, cari au să se așternă 
oferentului, cum că i suvtu 
traetu și că se supune lorii pe deplinii.

Suma anuală ce se pretinde de oferentii pentru îngrijirea atninti- 
teloru lucrări, are de a se aminti în ofertă cu cliiaritate în litere și cifre.

Descinderea comisionară a oferteloră așternute la timpulă pres
crisă se va esopera în 9 Decemvre a. c. la oficiolatulu economică orășe- 
nescit. Condițiunile de oferte și acele contractuale se află până la 4>'’a 
pertractărei de oferte la oficiolatulu economică orașenescti spre examinare 
și decopiare, pe când condițiunile contractuale se potă examina, în fle- 
cursulu duratei contractuale, de fie-cine în archivulu casei sfatului.

Brașovu, 24 Noemvre 1887.
Magistratul ii orAșenescti.

curățirei ulițelorO și canalttri- 
pentru durata din 1 Ianuarie 

ține Vineri în 9 Decemvre a.

e
«
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1
Trebue a se vinde în celu mai scurtu timpii 7800 bucăți 

mașini de cusutii, d aceea nn-s’a datu ordină a-le desface câte 
una, seu în pârtii mai mari, dau der la ori-cine, fără escepțiune o

Mașină de cusut ii
(Sistem Phonix) care să întorce cu mâna, nouă nouță, bună și frumosă

pentru numai 5 fl. 20 cr.
Mai departe declară că la casă, când mașina nu ar func

ționa bine, înapoieză fiă cărui suma baniloră ce mi a plâfitu. 
De drece vendă forte multe din aceste, mașini, care în adevăru 
suntă bune, să nu întrebase, nici unu tată de familiă , nici o 
menageră comanda câtă mai grabnică, cu atâtu mai multă, ca 
aceste suntă ca dai'U de CTăcilinu fbrte potrivite. — Trimi
terea se face numai cu rambursa, său trimiterea banilor anti
cipativii singură numai prin

LEscporth-a-U-S ZMZ. _Zk.pfel3
Wlen, I.. Wollzeile Nr. 2» K.

Tren ulii

1-3

I

Trenulfl
Trenuiă

.... .... , an ca să conțină deeliieraț'unea
cunoscute condițiunile de ofer‘e și de con-

frenum
Trenul 0

Trenultl

Plecarea trenuriloru:
Dela Brașovă la Peșta:

de persone Nr. 3<)7: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 3I5: 4 ore 01 mințită dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameȘî.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

de persOne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de arn6<JI. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după arneijl.

A
la

Plecarea posteloru:
lieșnovu-Ziinesci-BiaHu-. 12 ore 30 min. după amdcjt. 
Zizinil: 4 Ore după amOijl.
Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute nOptea.
Făgarașu: ore diminOța.
Săcele: 4 6re dimineța.

3. Sosirea postelorft:
Reșnovu-Zernesci-Branil la Brașovă: 10 ore înainte da amOtji.
Zizinii la Brașovă: 9 Ore a. ni.
Secuime la Brașovă: 6 fire săra
Făyărașii la Brașovă : 2 Ore diminOța.
Săcele la Brașovă: g Ore 30 minute săra.

Brașovă

Tipografia ALEXI, Brașovă.

plii.il

