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Brașovu, 12 (24) Februariu 1885.
Multti sgomotfi au făcutu foile maghiare cu 

nisce toasturi, ce s’au ținntu în timpulfi pausei 
la balulii română din Clușiu. Amă cetitu prin 
diarele din Pesta telegrame lungi despre aceste 
toasturi. S’a (jisu chiar că ele au inaugurată „era 
frățietății“ între Români și Unguri și că de aceea 
au o „însemnătate epocală.“

„piarulă guvernamentală din Clușiu „Ma
gyar Polgar“ scrie unu articulă de fondă lungă 
spre a ne dovedi, că „balulu inteligenței române 
din Clușiu a pusă fundamentulă la resolvarea 
cestiunei române. “

E fdrte caracteristică și comică modulă prin 
care fdia mameluciloră armâno-maghiarî din Clu
șiu crede a deslegâ cestiunea română.

Pe teremulă politică fdrte cu greu ne vomă 
put6 apropia unii de alții, (jice „Magyar Polgar." 
Prin urmare nu ne rămâne decâtă teremulă so
cială. „Salutămă dar idea ce a fostă sulevată 
labalulă inteligenței române din Clușiu, cătrebue 
se căutămă a ne înțelege pe cale socială. “

Va se cj.ică după „Magyar Polgar" nu tre
bue să se facă alta, decâtă ca la fiecare bală, 
său concertă, său nuntă românăscă să mărgă 
câțiva Maghiari și să bea cu ăspeții de față 
români în prosperarea frățietății loră pre - 
sente ori viităre, pentru ca cestiunea română 
să fie resolvată, fără ca acăsta se coste pe socie
tatea maghiară său pe guvernă măcară ună bană 
frântă, căci Românii îșl voră țină de onăre de a 
ospătâ pe cei cari îi voră onoră cu cinstita d-loră 
presentă.

Este așa de ciudată și de ridicolă totă afa
cerea cu pretinsele toaste de „înfrățire1' din Clușiu, 
în câtă chiar și ,,Kol. Kozlciny" colegulă lui „Ma
gyar Polgar“, care asemenea se hrănesce din 
fondulă reptileloră, nu păte decâtă să rî^ă cu 
hohotă asupra telegrameloru „epocale", ce s’au 
trămisă la Peșta din incidentulă acela.

Când ni-a sosită și nouă telegrama „epocală" 
dela biroulu de corespondență din Peșta amă 
înțelesă îndată, că aici se tractăză de-o manevră 
din cele multe, cari au de scopă a seduce opi- 
niunea publică asupra adevăratei oră relațiuni 
dintre Români și Unguri.

Cunăscemă prea bine patriotismulii Româ- 
niloră din Clușiu și de aceea nu ne venea nici
decum a crede, ca ei în aceste momente să fi 
dată prilegiu la o asemenea nedămnă demonstra- 
țiune, prin care trebuia să se vatăme nobilulă 
sâmță ală Românului, nu mai puțină ca și a 
Ungurului. ,

Este nedemnă și imorală de a trage 
o causă atâtă de sântă și mare ca ceea a împăcărei 
dintre doue popăre conlocuităre în noroiulă scor- 
nituriloru sensațiunale ale reporteriloru jidovescl. 
Este nedemnă și ofensătoră dâcă ună organă ală gu
vernului nu se sfiesce de a lega cestiunea ro
mână de Disce toasturi aduse la o petrecere în
tre păhare, cari oricum să fi fostă și oricine să 
le fi ținută n’au putută avă nici o importanță 
politică, precum a observară și unulă dintre to- 
astanții români.

Din acăsta causă nu vomă publica toasturile 
d-loră Dr. Silași și Coroianu, ce le-amă primită 
cu poșta din urmă. Motivulă ce i-a îndemnatu 
pe numiții domni de a ne trămite tecstulu vor-
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biriloru d-loră îlă stimămă. Față cu sgomotulă 
ce s’a făcută, dânșii simțiau necesitatea de a do
cumentă, că nu le-a putută trece prin gândă de 
a se face unălta unoră demonstrațiunl înjosităre 
și nepatriotice. Nu ne-amă îndoită de acăsta.

Repețimă nu ne-amă îndoită niciodată în 
adevăratulă patriotismu ală Româniloră din Clușiu, 
și sperămă, că incidentulă din urmă îi va con
vinge și mai multă câtă precumpănire a pașiloră 
și vorbeloră sale și câtă tactu pretinde în gra
vele împrejurări actuale acestă patriotismă dela 
dânșii, ori și unde voră veni în atingere eu Ma
ghiarii.

Să ne permită însă frații noștri de a le 
spune cn tătă sinceritatea, că cu ocasiunea pe- 
trecerei dela 12 1. c. au comisă după părerea 
năstră marea erăre de a privi pe procurorulă re- 
gescă, pe președintele oficiului orfanală pe pro- 
tonotariulă comitatensă și pe judele orfanală, 
cari au luată parte la aceea petrecere, ca repre- 
sentanțl ai Maghiariloră.

Fără a ne atinge de onorabilitatea aminti- 
țiloră funcțiunarl, credemă că nu vomă greși, 
dacă vomă susțină, că ei la balulă din Clușiu 
n’au putută să represente decâtă pe guvernă, pe 
acelașă guvernă, a cărui unelte au avută cutezanța 
de a face capitală pentru scopurile loră meschine 
politice și din acea simplă și nevinovată petrecere.

-------o-------

Rușii tu Asia centrală,.
Nici unii dintre diplomații europeni nu urmărescă 

planurile loră cu atâta tenacitate și cu atâta consecință 
ca diplomații ruși. De multe ori omulă crede, că Rusia 
s’a abătută din drumulă, care-lă urmăresce cu o conse
cință de feră. Din timpurile cele mai vechi Rușii au 
tinsă spre Orientă. Pănă a fostă Turcia tare și mare 
ea a împedecată pe Ruși de a ’șl întinde domnia loră 
spre Constantinopolă, cheia Orientului, fir după ce a 
căcjută puterea Turciloră în Europa, a împedecată pe 
Ruși în drumulă loră cătră Constantinopolă Austria, 
Franța și Anglia. Dâr mai cu sâmă Anglia a sărită în 
spatele Rușiloră ca ună zăvodă. Rușii în mai multe rân
duri au ajunsă cu armatele sale pănă aprâpe de porțile 
Constantinopolului, dâr li s’au luată bucătura chiar din 
gură.

Rusia vătjăndă că pe drumulă acesta nu p6te a- 
junge la scopulă ce-lă urmăresce de sute de ani, a luată 
altă drumă, care mai curândă sâu mai târziu o va duce 
la scopulă ce-lă urmăresce cu atâta tenacitate. Rusia 
voesce să lovâscă într’o bună diminâță tocmai în inimă 
pe Anglia, care în totdâuna a oprită pe Ruși în drumulă 
loră spre Constantinopolă, ea voesce să lovâscă pe An
glia în India.

Rusia își urmăresce planurile sale în Asia centrală, 
unde a făcută de câțiva ani mari progrese și anexiuni 
teritoriale. Ministrulă actuală Gladstone făcându-șî odată 
bilanțulă în politica esternă, care a urmărit’o ministeriile 
englesescl, ce au purtată numele său, va afla, că elă a 
contribuită prea multă, pentru ca diplomații ruși să ’șj 
realiseze planurile loră orientale. Barierele care le pusese 
odiniâră Parmerston Rușiloră, ca să nu pătă străbate 
la strămtorile Mării, cine Ie-a ruptă? Cine s’a învoită, 
ca prin tractatulă ce s’a încheiată la Londra în 1871 să 
se desființeze neutralitatea Mării Negre? Cine a deschisă 
drumulă coloneloră rusescl peste Balcani detragândă 
simpatiile lumii civilisate pentru Turci prin compania de 
atrocități? Că nu s’a esecutată tractatulă dela San-St.e- 
fano, ci în loculă lui s’a pusă tractatulă dela Berlină 
nu e vina lui Gladstone, căci de ar fi cârmuită elu în 
1878 Anglia n’ar fi făcută nici o oposițiune în contra a- 
cestui tractată. Cum a resplătită Rusia acâstă amicițiă 
acăstă umblare a primului ministru ală Britaniei după 
favărea Țarului? Istoria va pronunța asupra lui Glad
stone odată o judecată aspră.

1885.

Motivulă celă adevărată, care a' făcută pe Anglia 
să fie îngrijată pentru Orientă, a fostă India. Pe când 
Beakonsfield a năsuită după o apărare efectivă, a Indiei, 
prin aceea că a ocupată unele puncte strategice, în Af
ganistan, creiju Gladstone a ajunge același scopă printr’o 
convențiune cu Rusia. Chiar pe la 1873, când ocupară 
Rușii Chiva, schimbă Gladstone câteva note cu Gorcia- 
covă, care aduse lucrulă acolo, ca amândouă împărățiile 
să respecteze fruntariile Afganistanului și să privâscă a- 
câstă țâră ca neutrală între posesiunile centrale asiatice 
ale Rusiei și ale Reginei Victoria. Guvernulă rusescă 
privi în acăstă convențiune o provocare de a supune tăte 
popărele, care pănă atuncea erau independente. Opera cu
ceririi, carejîncepu la 1869 dela Marea Caspică se termină 
sub guvernulă lui Gladstone. încă în anulă 1875 au o- 
cupată Rușii Canalulă Cocand și apoi în anulă următoră 
l’au anexată ca teritoră Fergana. In același ană supuse 
Scobelev Cara-Cirgissii. A mai rămasă intre teri- 
torulă rusescă și între Afganistană numai teritoriulă 
dela Merv și ală Turcomaniloră din Bocara. îndată 
după răsboiulă cu Turcii, începură Rușii cu Teke-Tur- 
comanii răsboiu sub cuvântă, că aceștia supără carava
nele rusescl. Acestă scire produse mare larmă în Lon
dra. Să făcură reclamațiunl în Petersburg și împăiatulă 
Alexandru II declară, că nu va cuceri și ocupa Mervulă. 
Rușii sub Skobeleff ocupară fortărâța.

Alexandru II ș’a ținută cuvântulă dar fiulă său n’a 
fostă obligată și așa în Februarie 1884 Rusia îșl anexă 
Mervulă. Iuțâla cu care se apropiă Rușii de fruntarele 
Afganistanului a speriată și pe Gladstone. Se dicea că 
Mervulă este cheia cătră Herată și Heratulă cheia cătră 
Afganistană. Alexandru II și Gorciacovă murise, âr mar
ginile Afganistanului despre nordă erau fărte nesigură 
definite și așa Gladstone ceru să-se fixeze acele granițe, 
Anglia căpătă după cucerirea Mervului asigurarea din 
partea Rusiei, că amândouă gnvernele voră regula gra
nițele nordice ale Afganistanului. Comisiunea englesă 
așteptă de mai multe luni la fața locului, dar delegații 
ruși nu mai sosescă.

Acum Rușii se folosescă de situațiunea strâmlorată 
în 'care se află Anglia față cu Egiptulă și cu întreprin
derile coloniale ale Germaniei în Africa spre a înaintâ 
repede spre Herată. Deja colănele rusescl, cari înaintâză 
pe două cărări se află la jumătate drumulă între Mervă 
și Herată și suntă numai vre-o 120 de milurl depărtați 
de Herată. Guvernulă englesă a făcută reclamațiunl din 
causa acestei înaintări la Petersburg, dar pănă acum n’a 
primită nici ună răspunsă. Intr’aceea guvernulă Țarului 
a însărcinată p’ună ingineră cu numele Lessar cu o mi
siune specială la cabinetulă din Londra. Precum se vede 
misiunea lui Lessar are de scopă de a dobândi dela An
glia consimțământulă pentru aceea, că Rusia să anecteze 
teritoriulă dintre rîurile Heri-Rud și Murgab, care se ține 
deja de Afganistană. Pre când însă Lessar negociâză, 
căzacii lui Kamarov au și ocupată âcestă teritoriu.

Este întrebare, c|ice »N. fr. Presse,« dâcă Rușii se 
voră mulțămi cu atâtă său voră continua marșulă loră 
spre Herată. Acăsta va depinde păte și dela desvoltarea 
ce-o voră luâ lucrurile în Egiplă și în Sudană. In șe
dința dela 20 Febr. c. secretarulă de stată Cross a de
clarată, că eventuala încercare a Rusiei, de a ocupâ He
ratulă pote avea cele mai seriâse urmări. Este întrebare 
însă, dâcă acăsta amenințare va intimidâ cabinetulă din 
Petersburg așa ca să renunțe la realisarea programului 
său privitoră la Asia centrală. Dar și patiența Angliei 
va avă ună sfârșită și atunci în loculă lui Gladstone pote 
va veni altulă la cârmă, care se părte o politică mai 
energică, dar nu să păte sci dacă nu va fi atunci prea 
târziu pentru dominațiunea englesă în India, care este 
amenințată din partea puterei nordice.

-------o-------

Din Sudană.
Armata englesă din Sudană se retrage dinaintea 

armatei Mahdiului, care înaintâză spre nord-ostă cu forțe 
mari. Ună raportă oficială comunică că 400 de infan
teriști de ai Mahdiului, ajungândă la 16 Februăriu n. în 
apropiere de Abuclea, au întreținutț ună focă bine țin
tită dar neregulată asupra taberei englese dela Abuclea, 
comandată de Buller. Perderile Englesiloră suntă de 16 
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âmenl, între cari 4 oficerl. Deși tabără pâte resistâ în 
contra unei puteri mari, totuși fiindă espusă pre multă 
focului dușmanului, e probabilii că Buller se va retrage 
spre Gakdulă, îndată ce va primi de acolo cămile.

0 soire din Corti comunic,ă că generalulă Stewart 
a murită în Gakdulă în urma raneloră ce le-a primită 
în luptă cu Sudanezii. Acâstă soire a făcută o adâncă 
impresiune asupra trupeloră englese.

Instrucțiunea și patriotismulu.
Nu de multă. „Românulu" se plânsese, că 

frații noștri de dincolo nu dau destule probe de 
adevărată patriotismu. Unu anonim răspun^ăndu 
„Românului" pune întrebarea: „Ore lipsa unui 
adevăratu patriotismu, său naționalismii, nu pro
vine la noi d’acolo că nu avemu destui âmeni ca
pabili și instruițl?" Acelașu anonimii se ocupă 
apoi de starea instrucțiunei în România și (Jice 
între altele:

,Institutele nostre de învățămăntă nu suntă nici 
d’ajunsă nici organisate astfelă, ca să potă dă numerulă 
trebuitoră de omeni instruițl și speciali. Cu sistema ac
tuală de bacalaureată nu credă că vomă ajunge s’avemă 
omeni destui, cari să populeze universitățile nâstre, celă 
puțină în proporțiune cu cele două universități ale Un-1 
guriloră, pe cari ni-i luămă de esemplu și ale căroră 
universități au o poporațiune de vre-o patru mii de elevi. 
In Transilvania, cu trei milione de locuitori, străinii, cari 
nu facă nici jumătate din aceea poporațiune, au mai 
multe licee decâtă România întregă. In Ungaria propriă 
abia credă că esistă comitată (județă), care să nu aibă 
celă puțină ună liceu. |

«Relativă la numerulă îngrozi toră de mică ală li- 
ceeloră nostre, în raportă cu proporțiunea și cu lipsa 
âmeniloră instruițl, îmi permită a observă că este păcată 
națională ca orașe ca Galați, Brăila, Giurgiu, Severină, 
Ploiescl etc. etc., să mai stee fără licee, căci ele suntă 
adevăratele focare de sciință și de românismă, și nici ț 
ună sacrificiu, ori câtă de mare ar fi, n’ar putea rădică j 
nivelulă eulturei naționale prin orașele nostre, în modă 
atâtă de sicură de iute și de strălucită, precum ară face' 
aceste licee.

«Cu economiă și renunțândă la pretențiunl esage-' 
rate d’a face din licee ceva perfectă dintr’odată, înmul
țirea liceeloră ar costă o sumă relativă mică și gimna- 
siele nâslre, care n’au nici ună înțelesă, s’ar preface în 
adevărate scoli secundare cu ună scopă bine definită. 
Vrănd nevrendă îmi vine întrebarea: cum din ațâți pro
fesori c-âțl suntă în România, mulțl venițl din Transil
vania, n’au observată răulă în decursă de atâția anl?| 
Ministrulă instrucțiunei publice din Ungaria — acelă omăI 
nefastă pentru Românii de acolo — trebue să aibă peste j 
15 ani Ia acelă ministeră. La noi, precum observă «Ro- 
mânulă» în ună numără trecută, pare că nu esistă acelă 
rara avis .«

La acestea răspunde „Românulu" :
Nu numai noi, cari necurmată am susținută aci scâla 

și arma, dar stăruimă a crede, că nu este nimeni, care 
să nu fie convinsă, că omulă fără instrucțiune este ca 
ună omă fără ochi, și amă pută dice și fără brațe. Noi 
însă amă vorbită de patriotismă âr nu de instrucțiune, ; 
și dechiărămă îndată, că credemă mai lesne, că patrio- j 
tismulă deschide scâlele decâtă că instrucțiunea, fără edu- 
cațiune, produce patriotismulă.

Ca să vorbimă puțină și să fimă mai lesne în 
ne întrebămă: Ce scoli, ce gimnasii, ce licee avu popo- 
rulă grecă, care dela 21 și până la 1830 a întunecată 
chiar eroismulă și patriotismulă Eleniloră antici? Ce 
sciință de carte avură eroii dela Arcadion, cari spăimân- 
tarăomenirea prin olocaustulă loră, dela 10 Noemvre 1866, 
pentru patriă și libertate? Ce sciință de carte avură 
pompierii noștri dela 1848 ? Ce sciință de carte avură 
vitejii patrioțl ai lui Iancu?

Ca să vorbimă de Unguri, și numai în timpii din 
urmă, scâlele, gimnasiele și liceele ce aveu în Ungaria 
făcură pe Maghiari să vorbăscă latinesce pentru a nu 
vorbi nemțesce ? Instrucțiunea loră cea mare făcut-a pe 
Unguri, bărbați și femei, să părte necurmată vestmintele 
naționale, și să împingă manifestarea chiar până la ridi
colă? Instrucțiunea loră cea mare făcutu-i-a să se unăscă 
și puindu-se pe lucru să facă cu banii loră vapâre pe 
Dunăre, școli, teatre și chiar academii de musică? In
strucțiunea loră cea mare făcutui-a ca dela 1848 și până 
deveniră egali cu imperiulă Austriei, cu toții, bărbați și 
femei, să sacrifice viața, să sacrifice averile loră, pentru 
a propagă Ungaria în totă Europa? Instrucțiunea loră 
cea mare îi făcu ca în totă timpulă esilului să trămită 
din Ungaria esilațiloră ună milionă pe ană, numai pentru 
cheltuielile de propagandă prin pressă, prin broșuri și 
prin felurite mijloce? -Și apoi, după triumfă, sciință de 
carte i-a luminată pentru a face scoli bune și multe, în 
fote comitatele și orașele și nesciința absolută de carte 
făcutu-ne-a pe noi să nu facemă ce n’amă făcută ?

încă odată; amă fostă și sunternă pentru răspân
direa necurmată și întinsă a instrucțiunii. Repețimă însă 
că instrucțiunea nu insuflă și patriotismulă. Pentru a- 
căsta se cere o educațiune specială și care începe în fa- 
miliă și să desvoltă apoi la scâlă, prin cărțile, caii să 
dau eleviloru, prin metoda, era să (Jicemă, prin suflarea 
învățătorului și apoi a societății.

încă ună esemplu pentru ca se fimă mai lesne și 
mai bine înțeleși. Ce sciință aveau dascălii noștri români 
după deschiderea scâleloră în urma invasiunii dela 1.828 ? 
Destulă de micuță, și cu tâte acestea acei profesori nu 
numai că dau eleviloră mai multă învățămentă decâtă 
aveau denșii — ei învățau pe tâtă săra pentru a pută 
învăță pe copii a doua di — dar le insuflau rcspectulă 
datoriei — nici unulă n’a lipsită odată dela datoria lui 
— și le insuflau iubirea de Patria. Așa făcea familia 
Popp, așa Aaron, așa Simonidi dela PitescI, așa Pav- 
lidi, etc., etc.

Loculu unde ai născută, unde ai crescută, unde ai 
trăită, unde ai suferită, unde ai iubită, identita’ea și-so
lidaritatea de interese, de lupte, de suferințe și de sacri
ficii, tâte acestea împreună constitue iubirea Patriei. Unii 
dică, că cei cari iubescă omenirea nu potă avea iubirea 
patriei loră. Credemă din contră că precum cu câtă 
iubescă mai tare'familia mea, cu atâtă iubescă mai multă 
celelalte familii, poporele, omenirea. Montesqiueu dice: 
«Iubirea de Patriă conduce la îmbunătățirea moravurilorfi, 
și acesta la iubirea Patriei.* «Patria, adaogăTanile Delord, 
nu este numai o idee, uuă principiu, ună simbolă; este 
o ființă, care esistă, pe care o vec^I, cătră care te adre
sezi; într’altfelă s’ar dice âre: Patria absinte? Ută de 
ce nostalgia este o bolă atâtă de durerâsă; ea semănă 
atâtă de multă cu amorulă.< Iubirea de Patriă conține 
negreșilă și ambițiunea. Precum omulă voiesce ca fiin
țele ce iubesce să fie mari și nobile în tâte, Iotă astfelă 
și patriotulă voiesce ca Patria lui să devie mare, puter
nică, se devie, de se pâte, lumina lumii. D’aci omulă 
cade și în șovinismă. Sferșimă cu ună cuvântă, care 
pe mulț' îi va ridică în contra nâstră: Preferimă chiar 
șovismulă lipsei patriotismului.

SOIRILE DILEI.
Adunarea gonerală a Reuniunii române de 

gimnastică și de cântări din locă se convâcă pe 
Duminecă în 1 Martie (17 Faură) 1885 cu provocare la 
§ 7 b. alinea 2 din statute

Ioanu Lengeru, Dr. Ioană Bozooeanu,
președinte. secretariu.

—0—
Esecuțiunile pentru dare au începută în Brașovă, 

și mai cu semă la Românii din Scheiu, cu totă furia. 
Executorii nu mai țină sâmă nici de miseria nici de lacră- 
mile biețiloră omeni, cari în zadară se râgă a fi aștep
tați să plătâscă în rate.

—0—
Ministrulă comunicațiunei și-a retrasă ordinațiunea, 

prin care se sustrăsese debitulă poștală scrierei apărute 
în Bucuresel >Revoluțiunea lui Horea în Transilvania și 
Ungaria. «

—0—
La șc61a de industriă din Cernăuți au fostă 

în anulă 1884 înscriși 356 elevi: gr. or. 10, gr. cat. 15, 
protest. 36, rom. cat. 102 și evrei 183, așa dară cu 20 
mai multă de jumătatea tuturoră școlariloră suntă evrei, 
âr români cei mai puțini. «Candela» se întrebă, dâcă

țeleșl,sun|ti greco orientalii Bucovineni în progresă și îndâmnă 
I pe preoți a sfătui și înduplecă pe confesionalii noștri, 
! să-și trimâță copii la diferite șcâle și meserii.

—0—
Comitefulă definitivă ală «Academiei orto- 

docse» pentru literatură, retorică și musică bisericâseă 
în seminariulă Archidiecesană din Cernăuți, se compune 
din: Al. G. Șandru preș., 0. Dlujanschi secret, de esterne, 
Th. GramatovicI secret, de interne, G. Georgescu casară, 
S. Mărginânu bibliotecară, T. Timinschi și D. Buracă, 
orânduitori. Secțiunea liter. o facă G. Popovîcl preș, că 
Dlujanschi și Timinschi; cea musicală G. Drobotă preș, 
cu GramatovicI și Mărginenu. Ședința de Duminecă 4 
lanuariu o deschise G. Șandru prin discursulă la care răs
punse In. Pr, Sân. Sa păr. Mitopolită Morariu vorbindă 
despre concordia, cu care- trebue să selucre contra indi
ferentismul i religios. M. Bendeschi vorbi despre «înrîuri- 
rea creștinismului asupra desvoltărei spirituale a omului din 
punctă de vedere morală.» O Dlujanschi ceti o poesiă 
ocasională âr chorulă seminarială cântă psalmulă 120. 
— La ședința solemnă a Academiei ținută în 30 Ian. 
în sala reședinței au fostă de față mulțl âspeți. S’au 
cetită trei elaborate — două în limba română — de 
G. Popoviciu Bănățânulă, 0. Dlujanschi și T. Timinschi. 
Corulă a cântată 4 bucăți. Succesulă, (jice «Candela,» 
a fostă peste așteptare bună.

—0—
Ministrulă de finanțe va presentâdietei unăproiectă 

de lege, pentru înmulțirea monedei de aramă în valore 
de 2 miliâne florini.

—0—
D. luliu Popă, ospătară în Alba-Iulia, ne comunică 

că la balulă ce s’a dată în Teușă în folosulă docentului 
a contribuită cu 1 fl. 50 cr, âr nu cu 1 fl, cum a fostă 
trecută în darea de sâmă.

—0—
Cetimă în «Curierulă financiară» din Bucuresel: 

«Mai mulțl domni deputațî și-au însușită proiec^ulă de 
lege asupra «breveteloră de invențiune» aflată pe biroulă 
Camerii încă din sesiunea trecută. Proiectulă de lege în 
cestiune acordă inventatorului pentru orice nouă descoperiri 
și intenții în tote industriele, dreptulă esclusivă de es- 
ploatare pe timpă de 5, 10, 15, 20 ani, după raritatea 
și importanța obiectului inventată și descoperită. Sunt 
considerate ca nouă invențiunl: invențiunile nouăloră pro
duse seu articole industriale; invențiunile de nouă mij
loce seu nouă aplicațiuni de mijlâce deja cunoscute pen
tru obținerea unui resultată sâu a unui produsă indus
trială. De asemenea voră fi considerate ca nouă desco
periri orice obiecte care înainte au fostă necunoscute în 
esența loră. Nu se potă breveta: 1) composițiele far
maceutice seu orice felă de remedii; 2) planurile și com
binările de credită și de finance. Streinii potă dobeudî 
în România brevete de invențiă; o descoperire brevetată 
în străinătate se va putâ breveta și în România. Orice 
vătămare adusă drepturiloră persânei brevetate, fie prin 
fabricația arlicoleloră produse, fie prin întrebuințarea 
mijlâceloră sale care sunt brevetate, constitue delictulă 
de contrafacere pedepsită cu amenda de 200—2000 lei 
și cu închisâre dela 15 dile pănă la 6 luni. In casă de 
recidivă, contra-făcătorii se voră pedepsi pe lângă amenda 
susmenționată cu închisâre dela 2 luni la ună ană. Pro
iectulă de lege asupra breveteloră industriale e menită, 
împreună cu altele, a favorisa desvoltarea industrieloră 
în țâră.»

—0—
Bugetulă ministerului de răsboiu ală României pe 

anulă viitoră 1885—86, distribuită deputațiloră, cuprinde 
crearea a încă două batalione de geniu, a unui regi- 
mentă de roșiori Nr. 4. și a unei scâle de răsboiu.

—0—
Bugetulă datoriei publice a României pe esercițiulă 

1885—1886 este de 51.129,172 lei, 94 bani. Compa- 
rândă acâstă cifră cu aceea din bugetulă anului 1884-85 
în suma de 50.130,063, 87, b., resultă ună sporă de 
999,109 lei. Acestă sporă ministrulă de finance ilă jus
tifică prin agiulă esorbitantă ală aurului și prin faptulă 
că anuitatea rentei atnortisabile 5°/0 s’a calculată asupra 
întregei valori a renlei emise, pe când în anulă 1884-85 
ea a fostă calculată numai asupra valorei rentei rămase 
în circulațiă.

-0—
«G'l Blas* a adresată ună apelă pentru facerea 

unui album intitulată ,A 83-a aniversare a lui Victoră 
Ilugo.» Fără deosebire de naționalitate nici de partidă 
cele mai înalte ilustrațiunl contimporane au răspunsă la 
acestă apelă; se pâte t|ice că Victor Hugo va fi cele
brată acuma de elita intelectuală a lumei civilisate. In
tre o mulțime de sutimi de nume, citămă pe următorii: 
Aly, bei de Tunis; Carolă I. regele României; Sarah 
Bernhardt; Emilio Castellar; Elisabetha, regina României; 
Gent, președintele confederației Elvetice; Moritz Jocay; 
F. de Lesseps; Pasteur; J. Richepin; H. Rochefort; Mi- 
hailă .Rosetti; Sacher Massoch; Seholl; Tricupis; Emile 
Zola; etc. Aniversarea a 83-a a lui Victor Hugo va 
fi la 26 Februarie st. n.

-------- O--------

Spaime și agitațiuni.
Mai tjilele trecute «Ellenzâk,» voindă să arate că 

noi Românii nu sunternă împedecațl de a ne cultiva 
limba nostră, spunea că ministerulă a aprobată statutele 
reuniunei »Opinca.“ Nu trecu însă multă, și comitefulă 
provisoriu ne făcu cunoscută, că statutele s’au înapoiată 
de ministeră, care cere să se facă unele modificări.

«Ellenzâk,* în locă să se rușineze că a spusă ună 
neadevără, profită acum de neîntărirea statuteloră și în
cepe a agita in contra «Opincei» într’ună modă, care 
numai cinste nu’i pâte face. într’ună articolă, isvorîtă 
din nisce creerl cari suferă de b61a agențiloră secrețl, 
provâcă organele guvernului să vegheze asupra unui »a- 
gentă,» care recrulâză aderenți pentru numita reuniune, 
înainte de a fi întărite statutele ei.

,Cine pâte garanta pentru aceea — (jice speriatulă 
«Ellenzâk* — că astefelă de agențl nu subminâză con- 
stituțiunea, nu lucrâză în contra integrității patriei sâu 
că nu ațîță chiar la răscâlă? Nimenea. Tocmai de aceea 
ar fi de dorită să veghiămă asupra loră și să’i împede- 
cămă de a putâ turbura pacea publică și amiciția dintre 
popârele nostre. Noi sunternă, nu’i vorbă, aderenți cre
dincioși ai liberei cugetări și ai liberei acțiuni (?), dar 
disposițiunea nostră în acâstă privință nu pole merge asa 
departe, ca să permitemă a ni se da focă casei nâstre 
pe deasupra capeteloră nostre. Casa este trecută în căr
țile funduale pe numele nostru în istoria popâreloră; 
pentru susținerea ei intactă sunternă în prima liniă res
ponsabili ; de aceea e datoria nâstră să veghiămă și orice 
mișcare, ce se provâcă de nisce .mișei' fără consciință, 
să-o urmărimă cu atențiune și șă-o conducemă în albia 
ei ordinară.*

Bietulă scriitoră dela .Ellenzâk» visase peste nâpte 
că cine-va îlă cinsteșce cu o casă — se vede că stă 
rău — dar că nisce făcători de rele vrea să-i dea focă
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Wilizek, Ștefan Karolyi, Wurmbrand, scriitorule 
Weilen, membrii ambasadei belgiane.

I*aris, 24 Februariu. — Camera a res- 
jinsu supra-taxa de 4 fr. pusă pe cereale decla- 
rândb guvernului că suprataxa de 3 fr. este de- 
ajunsti.

-------o-------

DIVERSE.
Balulti română din Viena. — »Neues Wiener Tag- 

blatt* dela 17 Februariu conține în edițiunea de sără o 
cronică a balului română ce s’a dată de Românii din 
Viena. Raportulă se datorâză penei d-lui Max Schlesin- 
ger, foiletonistulă numitei foi. Iată cum sună în resu- 
mată acestă raportă:

Când Goethe în «Divanulă vest-ostică* făcu o mul
țime de reflexiunl atâtă de profunde asupra relațiuniloră 
urnei orientale cu lumea occidentelă, programulă carne- 
valului vienesă nu vorbea încă de balulă română; altfelă 
marele poetă și cugetătoră germană ar fi găsită de si
gură ună locă în «Divanulă* său pentru acestă splendidă 
sărbătare orientelă-occidentală, la care civilisațiunea Occi
dentului era representată prin elemente orientale. Nu 
trebue să ’nțelegemă prin acesta numai covârele orientale, 
care eu decorată cu profesiune balulă română, ci totalitatea 
fisionomică a societății balului, pe care se pare că o ’ncungiură 
ună aeră orientală, — se vădă acolo capete femeescl, 
care nu se vădă de locă, său fârte rară la balurile de 
elită ale vestului, capete cu nnă profilă unică în felulă 
săuj cu ochi cari au o altă limbă decâtă ochii baluriloră 
de elită ale Europei vestice și se audă nume care oferă 
ună centrastă acustică plăcută față cu numele ce se 
audă de obiceiu; capete nouă, ochi noi, nume nouă mar
chiză acestă cală vest-ostică. D. Max Schlesinger des
crie apoi decursulă și societatea balului, spune că și prin- 
țulă de corână Rudolfă ar fi avută dorința a asista, dăr 
obosăla l’a împedecată. La 4 ore diminăța, (jice croni- 
carulă, se jucâ ullimulă cuadrilă și dănțuitorele potă fi 
cu deosebire mulțămite de balulă Româniloră, căci pentru 
ele a fostă nu numai celă mai orientală, dăr și celă mai 
prețiosă bală din acestă sesonă.

* * *
Turburărl în Parisă. — Peste așteptare înmormân

tarea publicistului și comunistului Jules Valles a adunată 
o nenumărată mulțime de lume și au fostă demostra- 
țiunl contra Germaniloră; totodată au fostă încăerărl 
sângerâse între socialiști și studențl. La casa mortuară 
în bulevardulă St. Michel (cuartierulă studențiloră), se adu
naseră mulțl lucrători înainte de amăcjl. Se împărțău 
buchete roșii și foi volante socialiste și anarchiste.

De-a lungulă bulevardului se înșiraseră studențl, 
mici comersanțl și servitori de prin birturi. Circulația 
stagna. Mulțimea se puse în mișcare strigendă: «Tră
iască Comunal* Cadavrulă lui Valles era într’ună cos- 
ciugă simplu după dorința răposatului.

In urma carului funebru mergea Rochefort, deputa- 
tulă Laguerre, mulțl QiariștI și publiciști radicali, revolu
ționari din tâte țările, apoi societăți de lucrători cu stă- 
guri roșii și anarchiști cu stăgurl negre. Stăgurile avău 
diferite inscripțiunl, ca: «Ni llieu, ni maîtrel* Intre em
bleme era și o cunună de viorele cu inscripția: «Socia
liștii germani din Parisă.» împrejură mai erau vre-o (jece 
Germani. Intre studențl se lăți iute strigătulă: «Aici 
sunt Germani cu o emblemă germană! Josă cu eal* 
Intr’o clipă se formă ună convoiu de studențl paralelă 
cu cortegiulă mortuară și se autjiră strigăte: «Josă cu 
stăgulă germană! Josă cu Prusienii! Trăiască Franța!* 
La începută strigătele erau mai multă batjocoritâre, de
câtă amenințătâre, dar nefăcendu-se pe gustulă studen
țiloră, ba din contră ună stăgă roșu cu inscripția: «Les 
ăgaux du XI arondissement* alăturându-se simbolică pe 
lângă emblema germană, atunci convoiulă studențiloră se 
mări și lumea începă să strige amenințătoră: «La o parte 
cu emblemele germane! In noroiu cu ele! Josă cu Bis- 
marck! Josă cu Germania! Trăiască Alsacia și Lorena!* 
Socialiștii luară iute în mijloculă loră pe Germani și cu 
bastânele erau gata să-i apere. Împrejură se striga totă 
mai tare: ,Smulgeți-le emblema germană! Fie-vă rușine 
de a fraterniza cu Germanii; sunt spioni!* Așa au mersii 
pănă în bulevardulă Saint-Germain.

Socialiștii răspundeau studențiloră cu sarcasme, ri
dicau pălăriile și strigau: «Trăiască Comunal* Câne 
însă fu aruncată ună ciomagă spre emblema germană, 
când studenții voiră să spargă cortegiulă și unu studentă 
avu idea nefericită de a arunca nisipă și pietre asupra 
socialiștiloră, aceștia înfuriați strigară: .Trăiască Co
muna!* și năvăliră cu bețe asupra mulțimii, deteră cu 
petre și noroiu și bătură pe unii studențl pănă la sânge. 
Pe drumă pănă la podulă Senei fură numai provocări 
furtunâse și strigăte: «Josă Germania! Josă cu Bis- 
marck! Omorîțl pe Prusacii* Trăiască Socialiștii, Tră
iască Comuna!* Lângă ună șanță eșiră socialiștii, loviră 
cu bastone și umbrele în lume și se încăerară cu pu- 
bliculă, încâtă mulțl fură răniți. Ună studentă fiindă 
atacată de mulțl socialiști, alțl studențl îi veniră în aju

Diminua deșteptându-se și vă(Jendu-se că a fostă în visă, 
ceea ce elă n’a dorită — ca țiganulă — îi cădă năca- 
QuJă pe «Opincă* în contra căreia agitâză.

Agenții maghiarisărei din Clușiu strigau mai deu
năzi că dacă, Românii îșl înființăză o reuniune ca «Opinca* 
pentru conservarea naționalității loră proprie, de ce să nu 
potă Maghiarii din Clușiu înființa o reuniune pentru pro
pagarea și lățirea maghiarismului? Cu ce-o să-șî mai jus
tifice acum planulă de maghiarisare în stilă mare pe cale 
socială, după ce Ie denegă Româniloră chiar și dreptulă 
de a avă o reuniune numai pentru desvoltarea loră fără 
nici ună scopă agresivă? Nu este acesta o dovadă mai 
multă că ei voiescă nimicirea Românismului?

-------o-------

Procesti de pressă pentru calumniă.
La 21 Februariu s’a pertractată înaintea curții cu 

jurați din Aradă procesulă de pressă intentată redacto
rului fotei șoviniște »Alfo'd* de cătră d. Ioană Moldovană. 
Redactorulă Tiszti declarase în «Aradi Hirlap* pe d. Mol
dovană de trădătoră de patriă de frunte, fiindcă 
acesta e aderentă ală programei din Sibiiu.

Tiszti a fostă apărată de advocatulă NicolicI, care 
a disă că dreptate a avută acusatulă să tracteze astfelă 
pe acusatorulă. Tiszti, în apărarea sa plină de »spirită 
patriotică,* a declarată că și când ar fi pusă în furci, 
ar numi trădători de patriă pe toți câți țină la progra- 
mulă din Sibiiu, care țintesce să rupă Ardălulă de Un
garia. Toți «patrioții* câți au fostă de față au aprobată 
vorbele lui NicolicI și Tiszti.

Acusatulă a fostă achitată cu 10 contra 2 voturi 
fiindă aplăudată de publică. Mare e bucuria printre Ma
ghiari. Curiosă e că juriulă a recunoscută că articolulă 
l’a scrisă acusatulă Tiszti și că în elă să cuprinde vătă
mare de onore, și cu tâte acestea verdictulă a fostă: 
nu-i vinovată de aceste delicte.

Judece cetitorii noștri, că ce au voită să arate Ma
ghiarii din Aradă cu ună asemenea verdictă altceva, 
dăcă nu să demonstreze în contra juriului din Sibiiu

--------O--------

O voce in causa pretinsei «frățietăți* 
din Clușiu.

Din nordulH Transilvaniei, Febr. 1885.
Domnule Redactară ! Precum amă vădută prețuita 

foiă «Gazeta* de când a eșită celă dintâiu Nr. nu în- 
cătă de a comunică plângeri peste plângeri. Să nu cu
getați cumva dintru începută cumcă și eu amă pățită 
ceva cu «frații* Maghiari! Trebue să le dăcă «frați,* 
căci la âspățulă din 12 Febr. au (jisă unii, că ei frăție
tate vreu, au vrută totdăuna și vrău și pe viitoră..........
VecJI bine că n’au triști neadevără. Românii totdăuna 
au vrută pacea, au vrută frățietatea și buna înțelegere. 
Acăsta au documentat’o și în faptă nu numai cu vorba. 
Lucrulă stă însă așa, că cu conlocuitorii Maghiari nu 
mai poți să te înțelegi, pici una și dânșii ți-iau cuven- 
tulă și ți-lă întorcă în tâte stadiele metamorfosărei și pe 
urmă te publică de .agitatoră, nepatriotu, viperă etc.« 
Nu e de lipsă să enumără esemple, căci cine a urmărită 
foile românesc! și cele maghiare din Clușiu numai de 
ună ană de cjil e încoce se pote convinge. Foile maghiare 
în continuu ne-au arătată de cai mai răi patrioț! ai a- 
cestei patrie, și pănă acolo au ajunsă «civilisatorii Ori
entului din Clușiu» încâtă îți spărgeau ferestrile și pe 
drumă te scuipau. Și apoi încă fotă noi să vorbimă de 
frățietate, noi să ne încercămă a ne înfrăți noi cei bat- 
joc.urițl și făcuți gunoiu prin espresiuni, cari numai în dic- 
ționarulă maghiară se află?!

Ore pentru ce să ne umilimă noi și mai tare, ore 
nu ne-amă umilită destulă? Așă dori să ne arăte Ma
ghiarii cu documente cumcă noi Romanii amă fostă și 
suntemă patrioți răi, că amă lucrată în contra statului 
și în contra dinastiei. Documente vrău și nu întor
sături și frase bombastice, cu cari se scâlă ei și contra 
celui mai mare adevără constatată.

Noi pacea o voimă și totă paclnicî amă fostă, tre
buie dară ca acum ei să ne arăte că vreau pacea și 
buna înțelegere. Eu după câtă cuprindă cu creerii mei 
așa înțelegă frățietatea, că câtă are fratele am și eu, 
Eu să-i respecteză dreptulă lui și elă pe ală meu.

Dăr Maghiarii âre așa facă? Ei trebue să purcădă 
la înfrățire reparândă mai ânLâiu daunele causate, apoi să 
se arăte a fi demni de frățietatea nostră și atunci apoi 
bucurosă îi vomă privi de frați, altmintrelea nu, fiindcă 
eu tocmai atâta dreptă am în acăstă patriă câtă și Ma- 
ghiarulă, prin urmare noi Românii așteptămă dela dânșii 
în gfaptă înfrățirea; nu o voescă, pentru ce ore să o 
voimă noi? Nestor.

--------O--------

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz Trans.*)

Viena, 24 Februariu. — Păi echea prin
ciară de corână a plecată eri săra în Orientă. 
La gară au apărută cornițele Kalnoky, Chottek, 

toră, dar fură respinși de socialiști. Publiculă îșl es- 
prima indignarea, dar fugea de petre și noroiu. Dincolo 
de Sena fu mai liniște. In piața Bastiliei era multă 
ume. La columna Iulia se auriră strigăte: «Trăiască 

revoluția! Trăiască Comuna!* totă așa în strada La-Ro- 
quette, unde ărășl se făcură învălmășeli.

* * *
Ună ofițerii de polițiă dispărută. — Se scrie din 

Varșovia dela 17 Faură n. că ofițerulă polițienescă din 
Varșovia Ștșerba, care se bucura de mare încredere la 
generalulă Tolstoi și care cu ocasiuuea întâlnirii dela 
Skiernevice fusese însărcinată cu siguranța țarului, a dis
părută fără urmă. Dela plecarea familiei împărătesei dela 
Skiernevice, Ștșerba nu s’a mai întorsă în Varșovia. 
Tâte cercetările întreprinse de polițiă până acum au ră
masă fără resultată. Abia acum i s’a permisă pressei 
să comunice publicului faptulă, ca cu ajutorulă lui să 
se facă nouă cercetări. Unii dică că ofițerulă a căzută 
jertfă prâ marelui său zelă. Cu ocasiunea descoperirei 
unui grupă socială-revoluționară, s’a purtată așa de 
aspru, încâtă comitetulă revoluționară secretă l’au pusă 
a index și la întârcere dela Skiernevice, oficerulă a că
zută pe drumă cătră Varșovia în mânile răsbunătoriloră. 
Alții spună că Ștșerba a fostă ună aliată secretă ală ni- 
îiliștiloră, dela cari primindă o misiune n’a împlinit’o și 

astfelă nihiliștii l’au esecutată pe elă. Administrațiunea 
jolițienâscă vede în acestă misteriâsă disparițiune cea 
dintâiu manifestare îngrozitâre a reaparițiunii celoră se- 
creți, S’a apeletă, printr’o circulară, și la ajutorulă po
liției din streinătate, sâ ceute pe oficerulă dispărută.

* * *
Clerulă în Grecia și în Rusia. — După .Ortodo- 

xulă« sunt în Grecia 7 mitropolițl, 11 archiepiscopl și 
18 episcopl, a cărora întreținere îlă costă pe stată anu
ală 321,019 lei. Numărulă bisericiloră este 7,518, âră 
ală mănăstiriloră 168, din cari 23 de călugărițe; din tâte 
mănăstirile sunt rom. cat. 7. In tâte mănăstirile se află 
2116 monachi și 541 de călugărițe. Veniturile mănăsti
riloră se urcă la suma de 2.018,892 lei, eră spesele la 
1.247,064 lei. IerarchI rom. cat. sunt: 3 archiepiscopl 
și 4 episcopl. După censulă bisericescă pentru anulă 
1883 locuitorii în Rusia, peste 100 miliâne la numără, 
sunt împărțițî în privința confesiunii, cum urmâză: orto- 
doxl 65 de miliâne, diferite secte 12 milione, rom. cat. 
8 miliâne, protestanți peste 3 miliâne, armeni aprâpe 2 
miliâne, jidani și mahomedani câte 3 miliâne. Rusia are 
59 de diecese cu 61 de episcopl, între cari sunt 3 mi
tropolițl și 17 archiepiscopi. Clerici mireni său albi sunt 
peste 100.000, âr călugări 19,200. Acolo sunt 636 de 
catedrale, 41,147 de biserici și 13,877 de capele. Mă
năstiri sunt 385 de călugări și 167 de călugărițe. Fa
cultăți teologice sunt 4 cu 950 de studențl, âr seminare 
53 cu 14,800 de studențl. In ultimulă ană au intrată 
in sânulă bisericei ortodoxe 10,818 de inși și anume 
4,796 din păgâni, 3,295 din secte, 1,027 rom. cat., 700 
protestanți, 572 jidovi, 419 mahomedani și 11 armeni.

> * *♦
Averea Rothschihliloră — Frații de Rothschild din 

Frankfurt pe Main, baronii Willy și Mayer Carolă au 
făcută deunăzi declarațiunea venituriloră loră spre a 
servi de basă la impositulă personală. După acele do
cumente baronulă Willy de Rothschild se bucură de ună 
venită anuală de 4,788,000 mărci sau 5,900,000 franci. 
Baronulă Mayer însă nu-i așa bogată: elă nu pote chel
tui într’ună ană mai multă de 4,560,00J mărci sâu 
5,700,000 franci. E dreptă, Că s’ar găsi unii să se mul- 
țumâscă cumai puțină.

1 I C I T A 'ț I l: S i.
Primăria urbei Tecuciu, licitațiă 'la 10 Februariu 

1885, pentru construirea a 17 corpuri barace în piața 
principală a acestei urbe conformă planului și devisului 
care se urcă la suma de 17.357 lei.

ComitetulH permanenta din jud. Brăila, licitațiă la 
25 Februariu curentă atâtă la acestă comitetă, câtă și 
la acela ală jud. R.-Sărată, pentru construirea podului 
de peste apa Buzău, punctulă Zatinulă, valârea după 
devisă e de lei 56,563.

Comitetulă permanentă din jud. V laș ca , licitațiă la 
30 Martiu 1885 pentru reparatulă, împetruirea și apro- 
visionarea cu petrișă a 13,800 metri liniai! șoseaua de 
pe calea Giurgiu - Pitesc!, costulă după devisă e de lei 
283,667, âr garanțiă provisoriă 5°/0 asupra acestei 
sume.

Căile -/erate romane, se cere furnitura a 500 piloți 
de ștejară de 12 metri lungime, la una din gările Vâr- 
ciorova-Focșan! și furnitura totă de 500 piloți de ște
jară de 12 metri lungime la una din gările Bărlad- 
Tecuciu-Romană și Adjud-Ocna. Amatorii voră presenta 
ofertele deosebită pentru fiecare furnitură la secția P pănă 
în (Jiua de Mercur! 25 Febr. curentă st. nou.

Ministrulu de risboiu, avendă necesitate de 10,000 
hărșii de melă negru naturale, argăsite sâu neargăsite, 
face cunoscută celoră ce posedă asemenea hărșii, ca pănă 
la 16 Febr. curentă să adreseze Ministerului ofertele pre- 
sentândă și modelă din hărșiile ce oferă.
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CJuraulu la bursa de Vlena
din 23 Februarie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.20 
Imprumutulfl căilorfl ferate 

ungare.......................... 147.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorîl ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.30

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 121.50

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 108.80

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 102.60

completă.

Bonuri croato-slavone . . 102.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... ... —.—
Imprumutulfl cu premiu

ung...................................118 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.70 
Renta de hărtiă austriacă 83.69 
Renta de arg. austr. . . 84.10
Renta de aurii austr. . . 107.30 
Losurile din 1860 . . . 138.20
Acțiunile băncel austro-

ungare.........................866.—
Act. băncel de credită ung. 316.75 
Act. băncel de credită austr. 306. — 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI.................. 9.80‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.50 
Londra 10 L’vres sterlinge 124.25

ISursa de BucurescI.
Cota oficială dela 7 Februariu st. v. 1881.

Cump. vend
Renta română (5%). . . 891/s —
Renta rom. amort. (5°/0) . 94-V.t —

> convert. (6°/0) 80i/a —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 31i/a —■

Credit fonc. rural (7°/0) . 100 —

» H >! (5%) 86i/a —

> » urban (7°/0) . 97i/2 —

> » » (6%) • 903/4 —

> > (5%) . 84’/< —

Banca națională a României 1180 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 300 —

< > » Națională 240 —
Aură lOiÂ «/o —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu
din 24 Februarie st. d. 1885.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.83 Vând. 8.88
Argint românesc................. . > 8.70 > 8.75
Napoleon-d’orî..................... . > 9.78 > 9.80
Lire turcesc!......................... . » 10.98 » 11.—
Imperiali............................. . > 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . » 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!..................... . » 129.— , 130.—
Discontulă > . . . 7—10 o/o pe ană.

Țn casa din STRADA SCHEILORtJ Nr. 107
geste de închiria tu O locuință, frumdsă, con- 
JLstându din 4 odăi mari cu dependințele sale, și 
care se pdte îndată ocupa. Informațiuni speciale 
dă proprietarulu, care locuesce în aceeași casă.

Anuntămu aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, că 
avemu încă în reservă numeri dela începutulti anului 1885 prin urmare potu să aibă colecțiunea 

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?__
anmmiBM„r-jassmihm ■ iiiiiiwn.mxwgiLi*. a■ ■ mii >■■■■»iinun ■■■ ■ i»muuwwi mii ■ mi dcenammki —g-j wnrwar«asas.hk3S33ziiiimm<«3Mmm«m«»5

IN BRAșO VtJ, 
strada poștei Nr. 661. 

recomandă deposituiă seu bine asortată de 
ceasornice de Helveția, pendule, ceasornice în provasti. 

și de Șblîwarzwald, 
apoi tote productele optice, 

mai cu semă OCHELARI șlil'uiți opticfi-periscopicîî de aură, argintă, nicln, oțelfi și osii. 
Se recomandă și la lurnisare de

pentru biserici 

de construcțlune escelentă; în fine spre așezare de telegrafuri de odăi și de 
legături telefonice.

TOTE REPARATURILE DE RESORTU 
se efectuâză iute și eftină cu garanțiă.

WOsiimea industriei
Numai fi. 3.75

costă la mine de adlf încolo o escelentă, regulată și de sine luminătâre.

Pendulă cu bătaie
bate orele întregi și jumătățile de ore, cu 2 punți bronțați,

în pervasă de nucă luxosă, fârte fină poleită, cibucită, cu tablă arătătOre 
prea frumosă, care este împreunată cu massă de luminată brevetată și lumi- 
nâză ndptea de sine, așa că se pote îndată vede la câte ciasurl e făr’ de 

a mai aprinde luminarea. Pentru puterea de luminată
garantezi! pe IO ani în scrisft

tocmai precum garanteză pentru buna âmblare a ciasului. Eu sunt uniculă in- 
ventatoră ală acestoră ciasornice și le vendă numai de aceea așa de eftină, 
pentru-că am vre o 1300 bucăți în deposită și am lipsă de bani gata. Ceasor
nicele aceste au costală. înainte cu 3 luni încă întreită decum costă adl. Fie
care ciasornică e provădută cu patentă. Pachetarea se face în lăcji- Ceasor
nicele comandate se espedeză de 3 ori pe di prin rembursă său plătindă în
ainte. A se comanda la

I. H. Rabinovics
ZE’adorîca pen.dvLleloxiA lv.nain.ă.t6re 
WIEN, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse Nr. 20.

Mersulu trenuriloru
pe linia. ^rcdealia-IISudapesta și pe linia Teinsu-Aradft-lSgidapesta a călei ferate orientale de stată reg.

JKudapesta—^redealiâ

Trenă
accelerat

Trenu 
de 

persdne
Trenă 

omnibus
Trenu 

de 
persâne

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

BucurescI 
Predealu 
Timișfl 

Brașovă 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfl 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfi 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiușă 
Aiudfl 
Vințulfl de susfl 
Ui ora 
Cucerdea 
Gh.irisft 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinfl 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

( 
(

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Bnda-pesta

Viena

( 
(

7.15
1.09
1.33
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51
5.11
5.39
6.00
6.29

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36
12.11
12.35
12.54

1.29
1.45
2.26
2.48
3.12
3.19
3.36
4.10
5.39
5'59

5.45
6.28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43

1.23
2.07
2.27
3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47
6.38

8.51
9.18

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

6.28
6.54
7.10
7.25
7.49
8.11
8.52
9.11
9.29
9.52

10.27
10.46
10,56
11.04
11.14

1.47
4.40
7.44
6.20

8.00
8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.301

11.05
2.37
6.40

2.00

Nota: Orele de n6pte suntfl

9.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nedeșdu

ClusinJ

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uiâra
Vințulfl de susfl 
Aiudfl
Teiuștt
Crăciuneltt
Blaștt
Micăsasa
Copșa mică
Mediașfl 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiora

Brașovft

Timișfl
Predealfl

BucurescI

(
1

cele dintre liniile grose.

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.06
4.17

£4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

Tipografia

Trenu 
omnibus

)

Teiiișft-Aradîî-Budapesta Budapesta»  Aradtt-Teiușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenă de Trenă
pers <5ne omnibus omnibus peradne omnibus

'JTeiușii
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.50 8.25 8.352.39 8.20 Viena
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă 
Orăștia

4.35 11.43 Aradft 3.35 5.30
5.02 12.13 4.00 6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă
Radna-Lipova

9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27

Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Âradh 12.32

12.00
8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă
omnibus persdne omnibus

Ara d si 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.4y 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
TTtBMîșdra 8.58 3.15 J? etroșeui 7.00

Timâșdra-Aradi! Petroșeiit—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persdne omnibus omnibus

Timiș4>ra 12.25 5.00 Petroșeiai 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Arad A 3.10 8.00 Simeria 12.37

«


