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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Octomvrie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamente Ia care învitămu pe toți amicii și spri

jinitorii foiei nostre.

Prețulâ abonamentului:
Pentru Austro-Ungarin: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii auu 12 fl.

Pentru România și străinătate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin, mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

BrașovO, 21 Septemvrie v.
Astă seră și mâne Românii 

năseudem serbătorescă inaugura
rea nouei clădiri a gimnasiului loru.

Se împlinescu 25 de ani, de 
când sub scutulu și sub înaltulu 
patronagiu alb monarchului nostru 
s’a înființată gimnasiulO. din Nă- 
seudu, în 1863.

Ce mare deosebire între tim
purile de atunci, și de acuma!

La 1863 Românii ardeleni în
cepuseră a spera, că după atâtea 
jertfe aduse pe altarulu patriei, 
voru fi împărtășiți și ei în egală 
măsură de drepturile, de cari se 
bucurau și celelalte națiuni ale 
țerii. Dieta din Sibiiu proclamase 
egala îndreptățire a națiunei ro
mâne cu celelalte națiuni ale Ar
dealului și monarchulu sancțio
nase liotărîrile ei. 9-

In mijloculil însufiețirei gene
rale se redicâ școla secundară din 
Năseudfl ca unu viu documents, 
că și Românii din părțile nordice 
ale Ardeiului vreau se se bucure 

de binefacerile culturii, ale liber
tății și ale progresului.

Accentuăm!! acesta împreju
rare nu spre a pune în legătură 
școla cu politica, cu care n’are 
nici unîî amestecă, ci numai spre 
a arăta, că nici sămența culturii 
unui poporti nu pbte încolți și ră
sări decâtu numai în timpuri fa; 
vorabile desvoltării ei.

De când s’a înoratu erăși- ce- 
riulu nostru politică, nimicindu-se 
liotărîrile dietei ardelene dela 1863, 
nici nu ni s’a mai oferită bucuria 
de a asista la deschiderea unui 
nou gimnasiu românesc^.

De unu șiru lungu de ani Ro
mânii din Caransebeșu și cei din 
Aradu așteptă cu sete se-șl vedă 
realisată vechia lord dorință de-a 
ave și ei gimnasiele loră. Totulă 
s’a pusu în mișcare. S’au adunată 
mijlbcele și s’a făcută apelă la 
facultatea, ce le-o dă legea de a’și 
înființa asemeni institute de cul
tură naționale. Der înzadarft, căci 
noulă sistemă nu mai vrea să în- 
căltțescă cu racjele sale și cultura 
neamului românescă.

Remas’amă der cu scolele, câte 
amu apucată a ni le înființa în 
vremuri mai bune . și multe lupte 
și necazuri au avutu să sufere 
omenii noștri iubitori de cultură 
spre a conserva aceste pepiniere 
ale culturei nostre românesc! fe- 
rindu-le de stricăciunile vijeliei, 
ce s’a ridicată asupră-le.

Luptatu-s’au și Românii nă- 
seudenl destulă pentru susținerea 
și desvoltarea gimnasiului loră și 
cu mare greu au isbutitu în fine 
a-și face o clădire nou, mai co- 
respun4ătore, din veniturile fon- 
duriloră loră.

Mâne se va sânți noua zidire 
a gimnasiului. Se va desvolta și 
drecare pompă, forte îndreptățită 
la asemeni ocasiunl, mai alesă după 
ce se serbeză și aniversarea de 25 
de ani a gimnasiului.

Ceea ce va apare însă în mij- 
loculă serbăriloră din Năseudă ca 
o amară ironiă a sorții,1 va fi 
împrejurarea, ce o releveză mai 
mulți articol! ai foiloră guverna
mentale maghiare din Clușă, după 
care faimosulu fișpană dela Bis
triță, br. Banffy Dezsb, voiesce se 
formeze centrulă acestoră serbări, 
atribuindu-ș! șieș! meritulă în pri
vința desvoltării și propășirei sco- 
leloră din Năseudă.

Nimeni altulă, decâtă însuși 
inspectorulă de scdle Dr. Havas 
G-yula, care îi dăfișpanului mănă 
de ajutoră spre a înființa în ținu- 
tulu Năseudului scdle comunale 
cu limba maghiară, ca să facă 
concurență scdleloră române con
fesionale, acesta unelta a lui Banffy 
vine și laudă pe măiestrulă seu 
pentru minunile ce le-ar fi făcută 
de când se află la cârma comita
tului, vine și declară, că noua 
clădire a gimnasiului din Năsăud 
este „monumentulă, care și peste 
secul! vă anunța lumei, că a fost 
zidită de romanofagulă br. Banffy 
Dezso pentru fiii setoșl de cultură 
ai naționalității române.“

Va să <4ică nu mai valoreză ni- 
mică sângele versată de bravii gră- 
nițer! pentru tronă și patriă timpă 
de ună veacă, nu nimicii averea 
ce și-au câștigat’o prin jertfe și 
merite și scutulă și patronagiulă 
ce li l’a oferită monarchulă, ci to
tulă se reduce la grația unui fiș
pană, care este preamărită de ai 
săi pentru „meritele14, ce și le-a 
câștigată ca „isteță maghiarisator!“

Comedia politică ce au de gândă 
șoviniștii să-o jdee la serbătorea 
de mâne din Năsăudă, nu va pute 
însă întuneca nipidecum impor
tanța ei culturală, nu va pute șterge 
nimică din adevăratele stăruințe 
și jertfe aduse de fii poporului nă- 
seudenă pentru acestă așeejămentă 
de cultură.

In acesta firmă credință adre- 

sămă urările ndstre sincere frați- 
loră năsăuden! în ajunulă marei 
loră serbător! culturale și le (ți- 
cemă : Numai înainte!

„Pești Naplo“ despre noulu ministru 
de instrucțiune.

Intr’ună articulă publicată în numă- 
rultt său dela 27 Sept., „Pești Naplo** 
recomandă ministrului de instrucțiune 
înainte de tote tactă, spre a evita con
flicte nefolosi tore. Multele „esperimente** 
ale predecesorului său dovedesc deja acuma 
astfelă de scăderi, încâtă trebue să se 
afle ună remediu pentru delăturarea lor.

„Legea pentru scolele medie",—|dice 
„P. Naplo** — are numai din punctă de 
vedere politică nisce avantage, la cari 
trebue să ținemă cu tăriă. Acestă lege 
a deschisă ideei de stată o potecă mai 
largă decâtu a avută pănă acuma. Der 
problema școlară nu a resolvat’o nici 
decum, instrucțiunea în scolele medii 
este încă totă defectuosă. Exemplele 
esterne ce se imiteză, nu se potrivescă 
cu cerințele nostre.

„In cadrulă resortului Culteloră și 
Instrucțiunii este însă și mai delicată și 
mai importantă, decâtă cestiunile confe
sionale, cestiunea naționalitățilorii. Și băr- 
batulu, care în fruntea acestui resortu va 
șei să exploateze scolele in cestiunile de na
ționalitate, ișl va câștiga înaintea națiunii 
mai mart merite decâtă orice beliduce vic
torioșii. Cestimiea de naționalitate stă 
în strînsă legătură cu cestiunile confe
sionale. Afacerile școlare ale biserici- 
loră serbescl, române și slovace, dau 
prilegiu pentru câștigarea unoră astfeliu 
de merite, cari potă fi seducătore pentru 
nobila ambițiune, der suntă chiar impe
rative pentru datoria patriotică.1*

„Energiă, cutezare așteptămă dela 
politica de culte și instrucțiune publică, 
der tote acestea le esprimămă cu cuven- 
tulă: tactă; căci suntemă convinși, că 
cu mijldcele, ce stau la disposițiune, cu 
tactă putemă ajunge totă, fără tactă ni
mica. Contele Albin Csaky cu prima

FOILETONULU „GAZ. TRANS.**

(3)

Cipariu și filologia română.
In fine, făcendă ore-carl concesiuni 

principiului fonetică, se declară cu unani
mitate pentru ortografia cipariană, care 
are de normă principiulă etimologică și 
care este „conservatorulu formeloră celoră 
bune, regulatorulă de anomaliă, aducăto- 
rulă la unitate a diferențelor^ fonetice; 
cu ună cuvântă: e unu principiu de per
fecționare a. limbei,** (Vedî dr. Gr. Silași în 
făsciora a III din „Renascerea limbei ro- 
mânescl, în vorbire și în scriere** p. 391).

Apoi la 1862 ortografia lui Cipariu 
îșl ținu triumfulu său; der .cu tăte aces
tea isprăvile sale ulteridre au fostă mai 
multă morale.

Am comisă o mică digresiune, înse 
să ne erte lectorulă , căci ne vomă e- 
menda în viitoră.

Purismulă limbei a fostă o problemă 
de vieță pentru decedatulă nostru filo
logă. Obiectulă purismului limbei după 
Cipariu nu e numai a depărta din limbă 
totă ce se afla archaică, cuvinte, forme, 
sintactică și totă ce se trage din limbi 

de caracteră diversă de ală limbeloră ro
mâne, — ci încă și din cele române a 
nu cuprinde nimică, ce ori e străină în
tru sine, subîntrodusă de aiurea, ori e 
caracteristică pentru acele dialecte, (vedi 
principii de 'limbă și scriptură p. 11). 
Ba „nici ce se află în limba latină nu 
judecămă a se pute recepe totă și fără 
alegere în limba .românescă, — nu din 
temere de străinismă, — ci din acelă 
motivă, că limba românescă nu e latină, 
precum nici italiană, de și semănă multă 
și în multe una cu alta**, o. c. p. 12). 
Nu, cu atâtă mai vîrtosă nu, cu câtă 
dialectele și monumentele românescl de 
prin secolii XV—XVII ne servescă ună 
materială abundentă de forme și termi- 
nalogii pe cari a le reînoi nu e lucru 
greșită.

In casulă însă, când recurgerea la 
limba latină devine indispensabilă, atunci, 
luândă elemente din densa, să fimă pre- 
cauțl și avari cu privire la aplicarea for
meloră și terminațiuniloră, bine sciindă, 
că în forme și terminațiunl suntemă a- 
vuțl, de alta, că forma și terminațiunea 
dispune de o forță magică, ce asimileză 
elementele diverse, (op. c. p. 12.) Der în 
fine nici din motivulă, că suntă forme 

de ale limbei latine ante-ciceroniane, cari 
s’au perdută cu totulă din latina clasică, 
au rămasă însă intacte în limba româ
nescă. (o. c. p. 20).

Convingerea lui T. Cipariu, că limba 
română e adevărată latină era așa de 
desvoltată și pronunțată , încâtă face 
conclusiunea: „Noi nu mai putemă suferi 
apoi să ne dică, că a nostră s’a schim
bată, depărtându-se de formele vechi la
tine, care suntă și ale nostre și apropi- 
indu-se cătră cele grecesci**,

Obiectulă mai de aprope — dice T. 
Cipariu, — la care ne concentrarămă tote 
puterile a fostă acestă [dulce limbă, că
reia se închinară părinții noștri ca unui 
idolă viu și însuflețitoră, singurulă te- 
sau'ră, ce nl-a rămasă dela ei, ereditate 
neînstrăinată și necomună cu alții, și care 
ca ună firă roșiu singură e în stare de 
a ne conduce prin tote labirintele întu
necate ale istoriei acestui poporă antică.“

Și mândru de misiunea sa conti
nuă: aNoi, cari crescurămă și amă îm
bătrânită în brațele filologiei limbe
loră, de care nu nl-a fostă rușine și din 
care spusemă cele mai dulci bucurii ale 
inimii, nu putemă fără păcată negligea 
singură acestă ereditate părintescă, ce o 

avemă dela cei ce după D-cleu ne deteră 
vieța."

Diversitatea sistemei oră ortografice, 
seu mai bine clisă anarchismulă în limbă 
și scriptură îlă combătea în următorolă 
modă.".... „nu e cu putință a scrie după 
pronuncia tuturora, nu numai din causa 
varietății în pronunciarea prin atâtea 
provincii române, ci și pentru că nu 
avemă ună dialectă defiptă recunoscută 
de totă Românimea ca p. e. la Italieni 
etc.** Pentru a ajunge la o unitate per
fectă trebue să studiămu filologia națio
nală. La acesta e avisată totă Românul 
literată căci totă omulii literată caută să 
fiă filologa, dică mc in respectulu ■ limbei 
sale, precum logică caută să fiă totă 
omulă, care vre să fiă dreptă cugetă- 
toră. Numai făcendă Românulă literată 
ast-felă, va pute documenta, că e de 
origină romană, nu slavă, și că limba 
românescă eo romană, nu slavă.**

Terminămă de astă dată articolulă 
nostru cu cuvintele bine resunătore ale 
domnului A. Odobescu de acum e anul, 
rostite în o seriă de articole despre 
Cipariu, despre marea sa importanță 
ca filologă română, cetățenă și dascală:

„Decă noi Românii amă trăi o vieță 
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sa enunciare c.a ministru a dattl semnă, 
că posede tactă. Acesta o constâtăină 
cu bucuriă și așteptămu activitatea sa 
ulteri6ră.“

Curiosă lucru! „P. Naplo“-pretinde 
dela ministrulă Csaky să fîă .eu tactă, 
der îi cere totdeodată ..să .fiă energicii și 
cutezătorii, pentru ca să-și câștige me
rite pe tăremulă afaceriloră școlare ale 
bisericelpră serbescl, române și slovace. 
Decă e vorba de energiă calea-valea, a- 
cesta se mai pote împreuna cu tactulă, 
dei cutezarea în afaceri de scolă și bise- 
ricescl: tote, numai tactil nu promite. Ori 
doră cunosce „P. Naplo“ și unii tactii 
șovinisticii și despotică. Așa se vede 
din vorbele lui de mai susă, cari suntă 
pre bătătore la ochi. Der atunci nu ar 
trebui să vorbescă de tactil, ci de 
tactică.

O astfeliu de tactică însă, cum o re
comandă „P. Naplo*, noului ministru 
Csaky, noi, nici cei mai mari dușmani 
să îi fimii, nu i-amă putea-o recomanda. 
Decă contele Albin Csaky posede în a- 
devără tactulă ce i se atribue, atunci 
elă la tote se va' pute gândi, numai la 
aceea nu, ca să facă bucuriă fanaticiloră 
dela „P. Naplo“, prin exploatarea sco- 
leloră nemagliiare în sensulă lorii.

ZDIZsT
Cermoniahilăprimirei împăratului Wil- 

helm 11 la Vatican#., astfelă după cum 
a fostă alcătuită și primită de pontifii 
cele suverană cu concursulă mariloră 
demnitari ai Curiei, este următorulă:

Sfinția Sa doresce a da acestei ser
bări o strălucire ne obicinuită. Toți Car
dinalii, Episcopii și Prelații, cari alcă- 
tuescă curtea pontificială, suntă poftiți a 
lua parte la densa.

Guardele Palatină și Elvețiană voră 
forma șiruri dela intrarea Vaticanului 
pănă la sala de recepțiune, care în a- 
celașă timpă este și sala tronului.

Guardele nobile voră încungiura tro- 
nulă pontificială și voră face serviciulă 
de onore. Printre Cardinalii invitați septe 
voră fi aședațl în jurulă tronului printre 
care voru fi și cardinalii germani. Tro- 
nulă va ave două scaune: unulă mai 
înălțată pentru Papa, și celălaltă mai 
mim și mai josnică pentru împăratulă.

Cardinalulă Pecci, fratele lui Leonă 
XIII, însoțită deoparte din înalții dem
nitari ai Curții Pontificale, va întâmpina 
pe Wilhelm II în forulă Vaticanului, și’lă 
va conduce în fața pontificelui suverană 
care-lă va aștepta ședendă pe tronă.

❖
Ministrul# de interne francesu a pu

blicată, suntă acum câteva dile, listele 

-mai intelectuală, decă celă puțină pre 
câmpulă cultivării nostre literare amu 
trăi o vieță mai înfrățită cu tot' acea, 
ce este nemă românescă pe fața pămân
tului, mortea lui Timotei Cipariu, care 
s’a întâmplată acum vre-o patru săptă
mâni (la 3 Septembre s. n.) în orașulă 
-școlară ală Româniloră, în Blașiu, ară 
fi fostă ună evenimentă ce s’ar fi re
simțită dincoce de CarpațI totă cu atâta 
emoțiune, câtă și dincolo.

Der, din nenorocire acum, la noi, 
preocupațiunile suntă mai multă locale, 
de câtă naționale; ne orbescă dmeni 
cu vadă trecătore și nesocotimă pre cei 
cu calități și virtuți trainice. D. Ionă 
Ghica a dis’o forte bine în cuvintele 
•ce d-sa a consacrată, acum câțl-va ani 
poetului G-rigorie Alexandrescu. D-lui 
nl-a arătată cum pentru ună omă săracă, 
care a fostă de dece ori ministru și pote 
a încurcată tote, se scolă, la noi, marea 
și sarea, tăte corpurile constituite, miniș
trii și profesorii, ca să-lă însoțescă cu alai 
pănă la gropă; er pentru ună mare 
poetă, cum a fostă Grigorie Alexandrescu, 
abia câțl-va inși, vechi prietini ai lui, 
urmeză în tăcere, fără steaguri, fără tobe 
și fără surle, modestulă lui drică, ce trece 
nebăgată de nimeni în semă.

complete ale alegătoriloră, ce voră pute 
lua parte la voță în cursulă anului 
1888—89.

Suntd 10.416,293 de- alegători în
ăcriși ; cu ună sporă de 69,466 de ale
gători peste' listele anului .1887—1888. 
Acestă sporire se raportă-, mai în tote 
districtele. *

La Gleichenberg s’a ținută, sub pre- 
ședința regelui Milană, ună consiliu com
pusă din d-nii CristicI, GeorgpvicI, Mi- 
jatovicl, Milojovi'd; unde s’a discutată 
afacerea divorțului.

S’a luată hotărîrea ca ori și ce a- 
rangiamentă cu M. S. Regina Natalia să 
nu se facă, ci procesulă să-și urmeze 
cursulă său.

SCIRILE DILEI.•
Maiestatea, Sa împăratulă Franciscă 

losifu a conferită, ministrului-președinte 
italiană Crispi marea cruce a ordinului 
S-lui Ștefană. ,

** *
Ună studentă română ne presintă o 

monedă de argintii de pe timpulă împă
ratului romană Adriană (117—138 d. 
Chr,.), pe care nisce ciobani o au găsită 
în muntele Jidu (munții celoră 6 județe, 
comitatulu Sibiiu). , Pe aversulă acestei 
monede se observă forțe bine capulă în
coronată ală lui Adriană. In fața și 
dosulă capului se vădă cuvintele „Ha- 
drianus augustus^. Pe reversă se vede 

)o femeiă. Acestă femeiă se pare că 
are aripi. Mâna dreptă o ține la capă, 
și în mâna stângă are ună spică ală 
cărui paiu atinge pămentulă. In fața 
femeii se vede ună III romană, er în 
dosulă femeii literele C. O. S. — Din 
cartea de numismatică a d-lui Dr. I. G-. 
Th. Grăsse (o carte lucrată cu deosebită 
privire la cabinetele numismatice din 
Germania), reese,|.că pănă la anulă 1860 
acesta monedă nu se afla în nici ună 
cabinetă numismatică din totă Ger
mania.

**
Mersul# trenuriloră pe timpulă de ernă 

s’a publicată deja, fără se fi suferită nici 
o modificare. Numai pe linia Brașovă- 
Predeală voră comunica trenurile acce
lerate Nr. 301 și 302 numai pănă la 15 
Noemvre inclusivă. In celelalte ordinea 
a rămasă neschimbată.

*
Ni-se comunică, că dilele acestea au 

plecată de aici spre Berlină trei musi- 
canțl, cari făceau parte dintr’o rnusică 
țigănescă. Ei suntă angagiațl de șefulă 
unei musice din Viena cu diurnă de 3 fl. 
50 cr. Din Berlină eventuală voru pleca 
spre America cu diurnă de 10 dolari.*4= -fr

Totă așa de puțină resunetu a avută 
aici în România liberă, și trecerea din 
vieță a celui mai renumită și mai eru- 
nitu cunoscătorii ală limbel nostre, a 
bărbatului, cărele prin știința:,și patrio- 
tismulu său luminată și desvoltată, era 
privită ca și ultimulă părinte și reazimă 
ală acelei părți din românime, ce încă 
nu’i părtașă la independența română..

Negreșită, că ară fi fostă cu țotulă 
într’altă felă, decă octogenarulă erudită 
și patriotă română dela Blașiu, s’ară fi 
brodită să fie de dece ori 'ministru la 
Peșta, seu aiurea.

Elă a fostă mai multă decâtă atâta! 
Totă renumele zadarnică ală omeniloră 
de stată se va risipi ca cenușa 
în vântă, atunci cândă flacărea lucitore 
ce’i împresoră în timpulă domnirel, va 
fi mistuită lîn trufașa loră tulpină; der 
meritele bărbatului, carele o vieța întregă 
a muncită spre a desțeleni și a prăsi 
țarina cea mai temeinică a naționalitățel 
nostre, adecă spre a descurca ițfe'le îm- 
pletecite ale limbei strămoșeșcl meritele 
aceluia, din c]i în di, se voră ivi mai 
vii și mai mărite!“

(„Românula'-'j Valentină Dioniu.

Clerulă și poporală română din trac- 
tulă Chișineului a sărbătorită în dina de 
15 (27) Septemvre jubileul# de 50 de ani 
de preoția a venerabilului protopr«sbiteră 
Petru Ghirilescu. — Primescă și din par
tea nosiâ-ă vredniculă jubilantă sincere 
felicitări! J ■*• • 1 •’ • •*

* *
Epoca scrie, că d-șora Garlota Leria, 

care se afla la Sinaia, a fostă chemată 
grabnică la Parișă, unde i se propune 
ună angajamentă strălucită la opera mare. 
D-șora Leria a plecată imediată.

** *
Călătoria cu velocipedulu dela Brașovă 

la BucurescI, despre care amintirămu di
lele trecute, a fostă făcută de d-lă Ale
xandru Rosner. Dsa a plecată £din Bra
șovă în 23 Septemvre la orele 6 și 7 
minute dimineța și a ajunsă în BucurescI 
diua următore la 7 ore sera. Anume: dela 
Brașovă la Predeală d. Rosner a făcută 3 
ore și'43 m.,‘ dela Predeală la Sinaia 1 
oră și/dece minute, dela Sinaia la Plo- 
eștl 10 ore, er dela Ploeștl la Bucureșcl 
3 ore. Așa der d. Rosner a făcută a- 
cestă călătoriă în 24 de ore .și 53 de 
minute.

Adunarea Societății pentrufond.il 
de teatru românu.

Discursulu d-lui președinte losifu Vul
canii, cu care a deschisă adunarea gene
rală a Societății în Lugoșă la 20 Septem
vre st. n.

Onorabilă adunare generală! 
întâmpinarea simpatică, ce s’a fă

cută în orașulă acesta Societății nostre 
acum a doua-dră, îmi impune plăcuta 
datorîă, ca primele cuvinte ce le ros- 
tescă clin loculă ce am ondrea a-lă o- 
cupa, să fiă ale sentimentului de mulță- 
mită ferbinte.

Ori câtă de căldurosă este însă sim
patia ce manifestați față de noi și cu 
acestă ocâsiune, aceea nu ne surprinde, 
căci am sciută că stegulă pe care stră- 
lucesce cuvâutulă „cultură11 pe aici nu 
pote fi primită decâtă cu entusiasmă. 
Trecutulu acestui ținută nl-a inspirată 
convingerea acesta. Acelă trecută ne-a 
deprinsă să vedemă sprijinindu-se la 
d-vdstre tote mișcările nostre culturale; 
ba am avută ocasiune se zărimă isbuc- 
nindă din acestea părți chiar unele din 
primele scîntei ale deșteptării intelectu
ale române.

Bănatulă îșl are pagina în istoria 
desvoltării nostre culturale. Paulă Ior- 
govicl și Chichindeală suntă nisce co
lumne ale acevteia. Generațiunea actu
ală, depositara stăruințeloră bătrâne, nu 
nu pote decâtă să mergă înainte pe ca
lea începută.

*
înaintarea mostră în cultură, pornită 

din mai multe puncte, reclamă ca toți 
să ne iacemă datoria.-Și în deosebi so
cietatea nostră are neapărată trebuință 
de. ajutorată tuturora, căci numai cu pu
teri unite va pute realisa scopulă ce și 
l’a fixată. Suntă opt-spre-clece ani de 
qând ne constituirămă și abia acuma 
putemă să constatămă, că avemă o te- 
meliă, care ne asigureză trăinicia ideii 
ce voimă să întrupămă.

Cam târdiu atingemă resultatulă a- 
ceșta; der și acuma ne umple de bucu
riă, căci are se convingă pe ori cine, că 
întreprinderea nostră nu este [o luptă 
sterpă în care ne risipimu de prisosă pu
terile, că nisuința nostră din ană în ană 
se învârtoșeză mai tare și că realisarea 
scopului finală este asigurată.

Când s’a înființată Societatea nostră 
o semă de omeni de ai noștri, pessimiștl 
afară din cale, clătinândă din capă, cfi- 
ceau că umblămă după utopii și că ’n 
casulă celă mai bună numai generațiu- 
nea a treia seu a patra va pute vede 
rcalisându-se scopulă.

Ce vreți?! — ne diceau și ne dică 
ei. Der nu vedeți, că idea vostră re
clamă ună fondă colosală și că n’avețl 
s’apelațl decâtă la societatea românescă? ! 
Slabă nădejde. Societatea românescă are 
două slăbiciuni mari: nepăsarea și sără
cia ; cei cu dare de mână nu pre au sen- 
timentulă datoriei, er cei ce-lă au sunt 
săraci. Aceste1 două defecte suntă stân
cile de cari se izbescă la noi tote por
nirile frumose, ele suntă stavilele pro- 
gressului nostru. VoițI esemple? Etă 
Associațiunea transilvană! Suntă aprope 
trei 4eci de ani de când s’a înființată și 
la începută cu toții ne-amă pusă ume- 
rulă s’o redicămă. Și cum stă astădl! 

Are ună fondă 'din care abia se pote a- 
jjutora o mică parte din aspirațiunl. — 
Se simte necesitatea d’a înființa o școlă 
mai înaltă de fete. Associațiunea tran
silvană actUce Jertfe mari în interesulu 
acesta; apoi face apelă cătră publiculă 
românescă să contribue. Și care e re- 
sultatulă ? Școia înființată se luptă cu 
deficită. — Literatura ? Der cine o spri- 
gineșce? Doră salonele? Insă prin cele 
din Ungaria nu o pre înțelegă, prin cele 
din Ardeală și ’n părțile banațice se cul
tivă limba germană, în Bucovina le co- 
pleșeșce totă idiomulă acesta însoțită de 
celă slavică; er în România n’audl de
câtă ffanțuzeșee ; în tote -și- pretotindenl 
literatura română este orfană, părăsită. 
Seu doră casinele i dau spriginulă ? Nici 
acestea. Ele gândescă că-șl împlinescă 
misiunea, decă se aboneză la câteva 
diare; însă cărți, și mai cu-sămă cărți 
de valore, nu cumpără. Publiculă ? A- 
cela îșl caută de treburi și n’are timpă 
să se ocupe de literatură. — Artele ? Să 
nici nu vorbimă de acestea! Talente am 
ave, der unde-să Mecenații ? — Se dice, 
că suntemă săraci. Este adevărată. Ne 
lipsescă multe de tote, der sărăcia nos
tră de frunte e lipsa de zelă. Fără zelă 
nu faci nimica, să fi chiar bogătoiulă 
lumei; de ai zelă, uiți că ești săracă, 
căci zelulu scote și din busunarulă cer- 
șitornlui gologanulă. In timpulă mai 
nou, acestoră două scăderi li s’a mai a- 
dăugată una și mai mare: disarmonia 
ce s’a vârîtă în classa inteligentă ro
mână. Duceți-vă ori unde, și în totă 
loculă veți găsi-o sfâșiată. Avemă totă 
felulă de partide, ne sfădimu pentru po
litică, ne desbinămă pentru confesiune, 
ne cârăimă pentru posițiunea socială, ne 
invidiămă starea materială și pretutin- 
denea ne urîmă personalminte, ba în u- 
nele locuri am ajunsă pănă acolo, încât 
amicii vechi nu se mai cunoscă și nici 
nu se salută. Noi între noi ne luptămu, 
ne sfășiămă, ne consumămă și ne risi
pimu puterile. — Astfelă de societate 
nu pote se facă nici lucrulă celă mai 
mică, chiar nimica. E bine, cu astfelă 
de societate voițl să faceți teatrală na
țională, care cere sprijinulă materială 
și intelectuală ală tuturora ?!“

Am auclită de multe ori aceste ob- 
servațiunl pesimiste. Și tocmai de aceea 
sunt de părere, că trebue să le rele- 
văină în publicitate. E timpul și loculă, 
mai cu semă în o astfelă de adunare, 
se le discutămă, să le esaminăină și să 
ne facemă conclusiunea.

E bine, merită ore societatea ro
mână apostrofarea ce i se face? Ca se 
putemă răspunde, trebue să esaminămă 
întâiu activitatea ei. Ce face societatea 
română ?

Lucreză ea multă seu puțină, este 
o cestiune de aprețiare; der în o pri
vință nu putemă decâtă s’avemă toți 
aceeași părere, că adecă ea ne produce 
totă ce avemă. Insă decă vomă constata, 
că în timpă relativă scurtă amă în- 
naintată forte răpede și că cu ce fac
tori s’a produsă progresulă acesta : 
erășl trebue să fimă unanimi întru a re- 
cunosce, că dău societatea română a 
făcută multă, forte multu.

Noi n’avemă aristocrațiă, căci tim
purile vitrege nî-au răpit’o; aprope toți 
câți formămfi adl classa inteligentă, amă 
eșită din poporă; părinții, moșii noștri 
cu mari jertfe ne-au ținută pe noi seu 
pe înaintașii noștri la școli; unii și-au 
cheltuită cu băieții loră totă avutulă, 
alții le-au dusă hrana în desagi, pănă 
ce i-au făcută dmenl cu carte. Cartea a 
fostă aprope singura moștenire a gene- 
rațiunii actuale. Muncindă din greu tră- 
iescă omenii noștri și cu sudărea feței 
îșl facă unii câte o stăricică.

Și cu tote acestea, școlile nostre 
dela sate ,se totă . înmulțescu, tinerimea 
de ambele secse înainteză în cultură, ta
lentele alese studieză la universități cu 
stipendii, preoțimea se reîntdrce cu titluri 
academice, avemă bărbați cu renume și 
peste frontierele patriei nostre, din ană 
în ană se inființeză câte o tipografiă nouă, 
direcțiuuea literaturei a începută se dea pe 
o cale mai bună, institutele de învățământ 
se sporescu și cele vechi iau ună avântă 
mai înaltă, diecesele nostre dispună de 
mari fonduri culturale, începemă sS în- 
temeiămă institute de credită și economii 
din prisosulă nostru dămă și arteloră, 
rădicămă drapelulă Thaliei române, în- 
cetulă cu încetulă, cruceră cu cruceră, 
i adunămă ună fondă... Ună progresă gi
gantică în timpă de 30—40 de ani, repre- 
sentândă tote mișcările nostre cultu
rale ună capitală de mai multe milione, 
adunată din — sărăcia nostră.

Ună resultată uimitoră acesta! Trebue 
să ne luăfnă pălăria și să ne închinămă 
activității care l’a produsă. Acesta pro- 
beză totodată puterniculă spirită de con
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servare ală elementului .nostru și puterea 
de vieță a gintei căreia aparținemă.

Este adevărată, că s’ară fi putută 
face și mai multă, căci zelulă uneori 
cam slăbasce, er de altă-dată indiferen- 
tismulă ne veștecjesce multe inițiative 
lăudabile și nu arare ori disarmonia 
pune pedecl la realisarea unoră idei sa
lutare. Nu toți ne fac'emă datoria, mulțl 
lipsescă dela posturile loră; durere, căci 
decă toți ară fi la înălțimea misiunii loră: 
cu talentele și cu purtările nostre stră
vechi amu pute produce minuni.

Der la alte națiuni nu dămă de 
asemenea defecte ? Egoismulă, interesele 
familiare, ambițiunea vauitosă, invidia și 
ura, pasiunea de îmbogățire, iubirea 
luesului, nepăsarea de căușele de obște, 
n’au și ’n ele ună rolă însemnată? Vieța 
loră socială, în egale condițiunl de esis- 
tență cu a nostră, lucreză ea mai multă 
decâtă societatea română ? Ba. Cu ce 
dreptă putemă deră pretinde, ca numai 
a nostră să n’aibă slăbiciuni, că numai 
ea să fie totă virtute și să facă mai 
multă decâtă alte nemuri?

Disarmonia, ce e dreptă, doră e 
mai mare decâtă la alte națiuni. Der 
ce să faoemă!? Sângele ni-i de vină. 
E mai ferbinte, curge mai repede decâtă 
ală altora. Temperamentulă nostru e 
mâi impresionabilă. Are timbrulă rassei 
latine.

Insă oricâtă de acute ară deveni a 
uneori raportele nostre sociale, suntă 
margini peste cari valurile ei nu stră
bată, suntă considerațiunl, cari pună 
stavilă i^biriloră stricăciose, suntă cu
vinte, cari facă punte deasupra prăpas- 
tiei ce desparte patimele înverșunate.

Ori câtă de multă ne-amă urî, orl-i. 
câtă de grozavă ne-amă vorbi de rău, 
ori câtă de crâncenă ne-amă dușmăni: 
când vine vorba de cultura nostră, când 
se cere concursulă nostru în interesulă ei, 
nimenea nu mai esiteză, se uită tote cer
turile de păn’ atunci, toți ne-adunămă 
sub stegulă ei, dămă mâna ca frați, și 
lucrămă împreună.

Adunările generale ale Societății 
nostre ne-au oferită destule ocasiunl, ca 
să ne dobândimă convingerea acesta. 
La apropierea stegului nostru, societatea 
română pretotindene s’a schimbată ca 
prin farmecă; nențelegerile s’au îmbinată 
în o frățietate armoniosă și roditore; 
indiferentismulă s’a prefăcută în zelă, 
bogatulă și săraculă de-o potrivă ș’a 
deschsă pungile, ba și văduvele și-au a- 
dusă obolulă. Astfelă, pe lângă mul
tele trebuințe ce-i reclamă ajutorulă, so
cietatea română ne-a pusă la disposițiă 
ună fondă, care prin administrația co
mitetului se urcă adl aprope la 50,000 fi.

Sumă mică încă spre a pute realisa 
scopulă finală, der îndestulitore spre a 
susține — ceea ce (fisei la începută — 
că acuma avemu o temeliă, pe care pu
temă să clădimă credința neclătită, că 
realisarea acelui scopă este asigurată.

Constatândă cu bucuriă, c’a sosită 
și timpulă acesta, am ondre a deschide 
adunarea generală.

Representațiune în afacerea răscum
părării regaliiloru.

(Urmare.) <

Este ună principiu generală juridică, 
că pe nimenea,nu este permisă a’lă pe
depsi cu pedepsă mai grea decum este 
aceea, care a fostă statorită atunci, când 
s?a comisă fapta penibilă. Pentru de
clararea falsă a venitului dreptului de 
cârclmărită a fostă statorită ca pedepsă 
suma de 1—4 ori luată a dării tăinuite, er 
a ridica acum acestă pedepsă la suma 
de 200—300 ori luată, la nici ună casă 
nu este justă.

Fiăcare cetățenă este obligată a de
clara sub contribuția nu numai darea 
dreptului de cârclmărită, ci interesele 
întregului său capitală, er neguțătorulă 
întregă venitulă neguțătoriei sale.

Ore cutezare-ar legislatura a con-, 
fisca întregă venitulu capitalului, seu ală 
întreprinderiloră, care n’au fostă de
clarate sub contribuția ? Seu doră numai 
dreptulă de cârclmărită formeză acea 
specie de avere, care se pote confisca 
sub firma tăinuirii contribuției ? La a- 
cestă întrebare proiectulă de lege ră
mâne datoră cu răspunsulă lămuritoră, 
er în expunerea motiveloră numai atâta 
se (fice în acestă privință,, că statulă 
pentru desdaunare nu pote primi altă 
basă, decâtă venitulă pusă sub contri

buții, pentru că alta nu cunosce și după 
alta nu pote calcula înainte suma des- 
daunării, pe când acesta este forte co- 
răspundătore și forte bună.

Recunoscemă cu tbtă plăcerea, că 
venitulă pusă sub contribuții este o 
basi forte comodă și din punctulă de 
vedere ală erariului forte sigură, după 
care stabilirea desdaunării, precum (fice 
motivarea, este numai o simplă opera
țiune aritmetică: așa este, der acestă 
punct de vedere ală comodității nu pote 
ave atâta ponderanță, încâtă de dragulu 
lui singuraticii posesori ai dreptului, parte 
fără vina loră, parte cu vină, si fiă con
damnați la pagubă atâtă de mare, ca a- 
ceia, cu care îi amenință proiectulă gu
vernului și care nu stă în nici o pro
porții cu vina loră.

Față cu declarațiunile false așaderă 
este de neapărată necesitate si se afle 
chipulă și ocasiunea, de a se dovedi ve
nitulă adevărată, decă legislațiunea nu 
voesce să documenteze față cu proprie
tarii dreptulă de cârclmărită, o proce
dură atâtă de nedreptă și nedemnă, ca 
și care numai în timpuri de sguduirl 
mari sociale și politice ne arată istoria.

Der mai este ună punctă de vedere 
care la noi mai pe susă de tote pledeză 
pentru resolvarea echitabilă a cestiunii 
acesteia: ună punctă de vedere, care 
stă mai susă ca interesele egoistice ale 
proprietariloră — decă se cuvine să di- 
cemă așa' — și a cărei simplă amintire 
este deajunsă pentru a atrage asupra 
sa în cea mai mers măsură atențiunea 
patrioticului nostru guvernă!

Acestă punctă de vedere, care ne
apărată trebue luată în considerare, este 
situația proprietariloră maghiari din păr
țile ardelene, pentru care clasă exploa
tarea dreptului de cârclmărită în forte 
multe cașuri este singurulă venită sigur. 
Acesta este ultima basă, pe care se ra- 
efimă, și decă și acesta se perde seă se 
ciungăresce în modă considerabilă, apoi 
și acestă clementă susținătoră ală statu
lui merge spre perire, cade fără putere 
și incapabilă de esistență.

De altmintrelea afară de declarația 
falsă mai este ună casă, în care stato- 
rirea valorii de despăgubire cere îndrep
tare : anume acela, când pentru interve- 
nirl oficiale, procese seu ori care alte 
cause, esploatarea dreptului regală se 
sisteză seu nu se întâmplă așa, cum s’ar 
întâmpla între împrejurări normale. Po
sibilitatea acestoru felă de cașuri o re- 
cunosce și proiectulă în § 3 punctă 1., 
der dă pasagiulă o astfelă de stilisare, 
încâtă pe basa lui nu s’ar pute aduce 
îndreptare nici într’ună singură casă.

Pasagiulă arătată anume pretinde, 
ca împrejurarea, care a- împedecâtă es
ploatarea dreptului, se fie resultatulă li
nei disposițiunl oficiale greșite, contra 
căreia celă interesată sS nu fi putută 
folosi remedii legale.

Tnsâ după ce scimă, că cestiunile 
de controversă ale dreptului de cârcl
mărită se țină de competența autorită- 
țiloră politice, și scimă, că contra dis- 
posițiuniloră acestoră autorități numai' 
atunci nu se pote folosi remediulă de 
dreptă, decă ministerulă de interne a 
adusă o hotărîre, apoi după textulă pro
iectului ministerulă de finanțe ar trebui 
să enunțe, că ministrulă de interne a 
făcută disposițiunl în modă evidentă 
greșite, pentru ca la statorirea desdau
nării să se potă face abatere dela basa 
contribuției. Der și atunci este numai 
ilusiă remediulă oferită de proiectă, pen
tru Că și în acestă casă proiectulă per
mite numai atâta, ca. desdaunarea pro
prietarului scurtată să se subtragă din 
desdaunarea. celorlalți proprietari din co
mună, pe c.ând este forțe posibilă, ba 
apropo sigură, că venitulă pe care unulă 
dintre proprietari nu l’a folosită, ceilalți 
proprietari nu l’a declarată sub contri
buția și astfelă acestă remediu excep
țională ală proiectului este numai la a- 
parență.

Era făptele arată, că d. e. în co
mune, unde nu s’a făcută limitația drep

tului, de multe ori cârclmărescă Hberl 
și fără ordine astfelă de omeni, carj 
n’au nici ună dreptă, și nu cârclmăresce 
și nu folosesce nimica acela, care are 
mai multă dreptă. In aceste comune ne
ordonate venitulă dreptului regală e 
nimica seu atâtă de mică, încâtă decă 
proprietarii ară fi îndrumați sâ-’lă îm
partă, despăgubirea împărțită ar trebui 
să fie numărată cu groșița. Der deși în 
în acestă stare adevărată, dreptulă de 
cârclmărită totă există și în asemenea 
comune, și decă statulă va introduce 
darea generală a vândării spirtuose, elă 
va primi venitulă întregă după con- 
sumpția comuneloră respective și prin 
urmare este echitabilă ca elă să plătescă 
și desdaunarea chiar așa, ca-și-cândă drep
tulă ar fi deja regulată și pe deplină 
folosită.

Exploatarea mai multă seu mai 
puțină minuțiosă a unei averi încă nu 
dă nimenui dreptulă ca să o potă con
fisca pe nimica seu ieftină. Când se 
expropriază o bucată de pământă, pentru 
aceea nu se plătește mai puțină decâtă 
valorea productivității sale, deși proprie- 
tarulă de ani de dile pote l’a lăsată na- 
lucrată și nu a produsă nimică pe elă. 
Dela cine să ia dreptulă de cârclmărită 
aceluia trebui dată valorea, pe care o are 
în adevără, fără considerare la aceea, că 
exploatat’a proprietarulă dreptulă deplină 
seu ba.

(Va urma.)

Desvelirea statuei lui Miron Costin.
Duminecă s’a desvălită în Iași cu 

pompă deosebită statua lui Mironă Cos- 
tină, poetulă și istoriculă română. Sită 
o schiță a ceremonialului desvălirei aces
tei statue:

La orele 2, scolele, societățile și de- 
legațiunile au percursă stradele princi
pale ale Iașiloră.

In momentulă desvălirei statuei, mu- 
sicele și corurile scoleloră intonară câte 
ună imnă.

D. V. Ureche, căruia se dato- 
resce inițiativa ridicării statuei și care 
cu asia ocasiune a dată dovadă de o 
stăruință și o neobosielă lăudabilă, a ce
tită raportulă său asupra lucrăriloră 
statuei.

D. M. Cogălniceanu a pronunțată 
ună discursă, prin care a pusă în lumină 
meritele marei figuri ce se numesce Mi
ronă Oostină.

Acestui discursă a răspunsă d. V. 
Pogoră, primarulă orașului Iași.

Din partea Academiei a vorbită d. 
N. Ionescu, care a depusă și o coronă.

Gruvemulă era ' representată prin d. 
Th. Rosetti, prim-ministru.

Palatulă era representată de d. ad- 
jutantă regală, colonelă Robescu, care a 
depusă de asemenea o cordnă din par
tea Maiestățiloră Loră.

SCIRl TELEGRAFICE.
Viena, 3 Octomvrie. Pe când Ma- 

jestățile lord vor ii face venătore 
în Stiria, contele Herbert Bismark 
va visita Budapesta, acompaniatu 
fiindft de șefulii de secțiune Szo- 
genyi.

Berlinu, 3 Octomvre. In Ham
burg a sosita primu-procurorulîi 
din Berlinu Groschuff, spre a con
duce cercetarea stării lucrului în 
afacerea Geffken. Rudele lui Geff- 
ken au cerută punerea lui în li
bertate pe temeiulu unei cauțiuni, 
der întrebarea ce s’a făcută în pri
vința acesta la Friedrichsruhe a 
fostă negativă.

Miinchen, 3 Octomvre. La prân- 
cțulă de gală prințulu regentă ală 
Bavariei a ridicată ună toastă în 
sănătatea împăratului și a împă
rătesei Germaniei. îndată după a- 
cesta s’a ridicatu Impăratulă și a 
cjisă : Este de lipsă pentru popo
rală nostru ca principii Germani 

să țină cu credința unii cu alții. 
Promită cu fidelitate de Hohen- 
zollern amicițiă federală casei re
gesc! Bavarese a Inălțimei Vâstre. 
La despărțire s’au presentatu la 
gară prințulu regentă cu toți prin
ții casei bavarese. Impăratulă a 
îmbrățișată pe prințulă regentă și 
l’a sărutată de mai multe ori. In
tre bubuitulă tunuriloră și cântări 
solemne ale coruriloră a plecată 
trenulă la 10 și 1/4 la Viena fiindu 
aclamată în modă entusiasticu de 
cătră publică.

Londra, 3 Octomvrie. Chalifulă 
Abballăh, așa numitulă Madi, a ră
posată în Chartum.

Alexandria, 3 Octomvrie. O co- 
rabiă de răsboiu italiană și una 
francesă au sosită în Suachim 
spre a lua pe bordă pe naționalii 
loră, deorece se așteptă în fiăcare 
oră capitularea orașului.

DIVERSE.
Unu remediu contra filoxerei. Jurna- 

lulti de agricultură practică din 10 Maiu 
publică o scrisdre a lui Maistre, care a- 
nunță, că Rohart trateză prin trisulfura 
de carbonă viile filocserate. Totă ace- 

"lașă diară în astă lună anunță: că pod
goriile din Herauli suntă pline de vieță 
și că multe persone de valore s’au dusă 
a constata și admira reușita lui Rohart 
prin trisulfura de carbonă.

Somnulii pesciloru. Unulă din natu- 
raliștl, și anume Englesulă Carter, a fă
cută, nu de multă, cercetări forte inte
resante asupra somnului pesciloră. Elă 
află că printre pescii cari trăescă în a- 
pele dulci, d. e. crapulă, linulă, precum și 
alțl pescl, dormă periodică ca și cele
lalte animale de pe uscată. Totă ast
felă și mulțl pescl de mare suntă cu
prinși mai multă seu mai puțină de 
somnă. Carter arată mai departe, că 
știuca nu dorme mai de locă seu de 
totă rară. Schimbările meteorologice 
au mare influență asupra somnului pes
ciloră. Dânșii dormă totă atâtă de bine 
(fiua ca și noptea.

Cursulu pieței Brașovd 
din 31 Septemvre st. n. 1888 

Bancnote românescl C
Argintii românescă . 
Napoleon-d’orl . . . 
Lire turcescl . . . 
Imperiali...................
Galbini..................
Scris, fonc. „Albina“6u/n

57o

imp>. 9.35 Vend. 9.38
n 9.30 n 9.34
n 9.57 M 9.59
n 10.86 11 10.90

9.86 n 9.90
n 5.70 n 5-74
H 101— n —.—
n 98.— n 98.50
n 128..— n 129.—

6>/2.-8% Pe antk.

n n n
Ruble rusesc!
Discontulii

Cursulu la bursa de Viena
din 2 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4u/o............................
Renta de hârtiă 5°/0...........................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căăoră terate de 

ostil ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare '...................
Bonuri cu clasa de sortare .... 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 
Bonuri cu cl. de sortare..................
Bonuri rurale transilvane..................
Bonuri croato-slavone.......................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungur es că....................................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.....................................
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de. argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă..................
Losui! din 1860 ................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr . . 
Galbeni împărătesei .......................
Napoleon-d’orl.....................................
Mărci 100 împ. germane ...... 
Londra 10 Livres sterlings . . . .

100.15
90.20

146.25

97.60

112.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.—

99.75
130.25

122.75
81.—
82.05

109.80
180.—
871.—
302.75
309.80

5.76 n rn
59.47

121.90

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 er. se potîi cum- 
pera în tutungeria I. Gros», în li
brăria Nlcolae Chircii și Adolf 
Albrecht.6

Editorii și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Nr-810-^- COHCURSU
Pentru postulă de învețătoru dirigente dela scdla grănițărescă 

din Barumare, comitatul u Huniedorei, cu salariu anualu de 300 fi. 
v. a. apoi cortelu și lemne de focii, prin acesta se escrie concursă 
cu terminulu pănă la 15 Octomvrie st. n. a. c.

Reflectanții s6-și subșternă petițiunile lorii instruite cu docu
mentele prescrise de lege la

Comitetulu administratoriu de fondulu scolasticii 
alu foști lorii grănițeri din regimentulu românescu 

, I la Sibiiu.

Sosirea $i Blocarea treanrilorn si nostelorii îii Brașova.
I. Plecarea trenurilor^,:

I. Dela Brașovii la Pesta:
Trenulti de persdne Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulti. mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulti accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulti mixtti Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedi.

II. Sosirea trenurilor A:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulti de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedi.
Trenulti mixtti Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulti mixtti Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedi.
Trenulti accelerații Nr. 301: 10 ore 12 minute s^ra.

BEP TI

AnP MINERALA
<le

. I

T

introdusă numai de scurtă timpă în comerță, în urma cualitățiloru ei superidre precum și a 
gustului escelentu este deja în generalu recunoscută și plăcută.

Se află totdeauna prospetă în cele mai multe băcănii, magazinul! de vinu, farmacii și 
restaurațiunî, precum și pentru cumperărî en-gros la Depositul principală

i]
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I

G. GIESEL,
i3o,i2-ii Brașovu, Strad.a TeatrioLlna.1 USTr.

Tipografia A. MțjREȘIANU, Brașovu1

•f

PIAȚA MARE Nr.

înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totă felulu de lucrări tipografice, precum:
• 1

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurt, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulu și esecutat elegantu.

Pentru comerciant!: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațiuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în col ore.
--- ------------ --------------------------------------------------------------------------------—

Dispunendă de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hărtiei, sta- 
bilimentulă nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulă celă mai 
esactă și estetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescă în biuroulă tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămă a le adresa la

Tipografia A. MUHESIANU, Brașovu.


