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Brașovâ. 6 Fevruariu 1886.
Trădările de pace în Bucuresci înaintâză 

fdrte încetă. In trei săptămâni abia s’au pri
mită cele doue articule dintâi din proiectulu trac
tatului de pace și mai sunt abia c|ece dile pană la 
espirarea armistițiului sârbo-bulgaru. Nu numai 
că nu s’a asigurată pacea, dăr nici măcaru o 
prelungire a armistițiului nu s’a putută scâte la 
cale până în momentulu de față. Care este 
causa acestei trăgănări și stagnări a tractăriloru 
de pace dintre Sârbia. și Bulgaria?

Cu acâsta cestiune se ocupă „Neue freie 
Presse“ dela 16 1. c. scriindu între altele:

„S’a pierdută multă timpă prețiosă; răspun
derea pentru acâsta. nu cade atâtă pe cei mai 
deaprâpe interesați, câtă mai multă pe diploma
ția europenă. Atitudinea diplomației față cu eve
nimentele din peninsula balcanică nu-o mai pâte 
nimeni înțelege. Audimă din t6te părțile asi- 
gurândă, că puterile voiescă pacea și numai pa
cea, dăr faptele loră, stau necontenita în contrafa
cere cu aceste asigurări. In louă de a ușura în
țelegerea între Bulgaria și Serbia, ele o îngre
uiază și o trăgănescă. Se pare, că marile puteri 
încă nu-și suntă în clară despre aceea, decă și 
încâtu au dreptulă și datoria de-a se amesteca în 
regularea nouei ordini a lucruriloră în Orientă. 
Ele au provocată de două ori una după alta pe 
Grecia, Serbia si Bulgaria să desarmeze și de 
două ori au primită același răspunsă negativă. 
Deârece s’au mulțumită cu acestă răspunsă și 
n’au întreprinsă nici un pasă mai sețțiosă, amă 
trebui să credemă, că puterile au renunțată d’a 
se mai amesteca în trebile numiteloră state bal
canice. Dăr acâsta nu-i nicidecum așa."

„Diplomația se amestecă necontenită în trac- 
tările de pace din Bucuresci și încă într’ună 
modă, care amenință a-le face chiară imposibile. 
Nici Turcia, nici Bulgaria n’au siguranță, că pu
terile, după ce voră stabili o învoială cu Serbia, 
nu voră respinge post festum acâsta învoială. 
Aci trebue să audă, că tractatulă din Berlină 
nu e ertată a se schimba, cu t6te că convenți- 
unea dintre P6rtă și Bulgaria nimicesce unele 
disposițiunl nu neînsemnate ale numitului trac
tată ; aci se esprimă îndoieli întârziate despre 
aceea, dâcă Turcia peste totă este îndreptățită, 
de-a lua parte activă la tractările de pace!“

„E clară, că acestă modă de amestecă nu e 
nicidecum calificată de a grăbi tractările din 
Bucuresci, și atitudinea puteriloră e cu atâtă mai 
greu de înțelesă, cu câtă statele nemijlocită in
teresate arată cea mai bună voință de-a ajunge 
la o grabnică încheiare a păcii, și chiară și din 
causa cumpliteloră sarcini financiare, ce li le im
pune susținerea armateloră loră pe picioră de 
răsboiu, au trimisă cu bună intențiune represen- 
tanții loră în capitala română. Aceste mici state, 
dâcă nu voră pută desarma în curândă, au să 
se aștepte la totala ruinare economică, și acăsta 
perspectivă amenințătăre a făcută fără îndoială 
și pe Serbia să se gândsăcă acum seriosă Ia înche- 
iarea păcii. Se pare că în adevără s’au schim
bată disposițiunea Sârbiloră în favărea păcii. “

„Câtă pentru Turcia, ea face totă posibilulă 
spre a restabili earăși liniștea și a delătura celă 
puțină pentru câtva timpă pericululă unui nou 
răsboiu. Ea se silesce înainte de tăte de-a 
câștiga consămțămăntulă Rusiei la convențiunea 
ei cu prințulă Alexandru, dmenii de stată turci, 
spre a dobândi acestă consâmțământă, suntă gata 
a aduce orice jertfă și suntă gata a face nouă 
concesiuni. Cumcă Rusia nu este învoită, mai 
alesă cu acelă punctă ală convențiunei turco- 
bulgare, prin care se stabilesce ca Bulgaria în 
casulă unui atacă din afară să sară cu armata 
ei în ajutorulă Turciei, pare a fi afară de orice 
îndoială. Cei din Petersburgă pretecstăză alte 
motive, dăr e clară că acestă punctă ală con

venției nu le convine. Se pare acum 
este decisă, de a lua Rusiei orice pretecstă pentru 
respingerea convenției și de a ușura în casulă 
estremă și mai multă nisuințele de unire ale 
Bulgariloră. E vădită că la acăsta o îndemnă 
unele puteri, cari voiescă că si'escă pe Rusia, 
a renunța la oposițiunea sa în contra conven
țiunei turco-bulgare."

„Dăr nu numai față cu Bulgarii, ci și față 
cu Grecii să fia dispusă Sultanulă a se arăta 
generosă. Nu-i vine a crede omului, când ce- 
tesce, că în acestă momentă nisce mijlocitori 
oficioși umblă să prepare calea unei împăcări 
între Atena și Constantinopolă, a căreia basă ar 
fi o „regulare de fruntarii" în favărea Greciei. 
După ce Turcia a concentrată, cu încordarea 
tuturoră puteriloră sale, o armată însemnată în 
Macedonia; după ce de luni întregi n’am cetită 
de altceva, decâtă de transporturi grozave de 
trupe, ce suntă dirigeate din Asia mică la Salo- 
nichi, ne uimesce împărtășirea că Sultanulă ar fi 
aplecată a se învoi în unele împrejurări ca să 
părdâ din nou o bucată de teritoriu, fără a 
scâte sabia din tăcă. Ce multă trebue să se fi 
slăbită încrederea Turciei în țpropriele ei forțe, 
câtă de multă trebue să se fi sleită puterile ei 
financiare, dâcă se retrage chiară și dinaintea 
micei Grecie!"

„Cu tâte că situațiunea actuală a Turciei este 
fârte tristă, nu se pâte esplica cum s’ar pută 
părăsi ea pe sine în "acestă modă, decătă nu
mai prin presiunea, ce o face la Bosforă diplo
mația străină. Deârece Greciloră nu le mai poți 
veni adl cu motive ale rațiunei și fiind-că tâtă 
lumea se teme de isbucnirea unui răsboiă greco- 
turcescă, din causa urmăriloră sale posibile, di
plomații se încârcă acum a esploata paclnica 
natură a Sultanului Abdul Hamid pentru sus
ținerea păcii și a-lă face să crâdă, că ună mică 
presentă de teritoriu făcută Greciei este încă tot- 
dâuna mai bună decâtă ună răsboiă.

„Prin tâte aceste apucături și sucituri di
plomatice nu se pâte însă înainta lucrulă de că- 
peteniă, încheiarea păcii între Bulgaria și Sârbia. 
Dâcă puterile au de gândă a grăbi lucrarea fo- 
lositâre în Bucuresci, atunci trebue să se rețină 
celă puțină acolo d’a se amesteca mereu. E rău 
când cineva se ocupă de odată cu multe afaceri, 
căci acesta mai numai nenorocire causâză în 
viâța sa, pentru că se amestecă în mii de lucruri, 
cari fără intervenirea lui s’ar descurca ușoră și 
netedă, âr printrensulă se încurcă și mai tare. 
Diplomația desvâltă în afacerile orientale un ase
menea amestecă în tâte trebile. Ea n’a fostă 
în stare pană acum a mijloci ceea ce era mai 
apropiată — o prelungire a armistițiului sârbo- 
bulgară, ci aruncă cu precalculare mereu bu
turugi în drumulă representanțiloră stateloră bal
canice, cari s’au întrunită pentru încheerea păcii. 
Mai bine ar fi ca puterile să nu se intereseze 
de locă de tractările de pace, decâtă ca să le 
conturbe mereu, aducândă disarmoniă în terțe- 
tulă dela Bucuresci."

că Pârta I săneloră , care dau tonulă, este că cu începerea primă- 
verei mai probabilă e să reîncăpă răsboiulă, decâtă să 
se înlăture.

Numai in vederea periculiilui de ună nou răsboiu, 
care ar pută lua mari dimensiuni, a plecată și contele 
Khevenhuller la Viena, unde a avută o lungă convorbire 
cu cornițele Kalnoky și Marți a fostă primită în audiență 
de Maiestatea sa monarchulă.

Pe de altă parte, e cu neputință să mai stea Gre
cia în neactivitate, cu tăte sfaturile, ce ’i se dau de că- 
tră amiculă Greciei Gladstone. 0 telegramă din Atena 
ne împărtășesce scirea, că în stradele principale ale ora
șului s’au lipită proclamațiun* d’ale comitetului centrală 
revoluțiunară, prin care se amenință regele și guvernulă 
pentru casulă, când n’ar purta răsboiu, fiă și cu nesuc- 
cesulă Greciei. Losinca comitetului este: onăre și răs- 
ounare.

Turcia se teme, că nu se pote evita răsboiulă cu 
Grecia și că se pote încurca și în altă răsboiu. De 
aceea a pusă sub stâgurl 500,000 de ămenî, dintre cari 
100,000 voră opera contra Greciloră, și după planulă 
lui Goerz-pașa, îndată ce se va da primulă glonță gre- 
cescă, armata turcescă va porni ^pre Atena.

Nu mai puțină contribue la îngreunarea situâțiunei 
călătoria principelui Nichița la Petersburgă și propaganda 
ce se face în Serbia pentru răsturnarea lui Milană, nu 
în favărea principelui Muntenegrână, ci în favărea gine
relui său prințulă Carageorgevicl. Se 4'ce că principele 
Nichița a isbutită să facă în Petersburgă ună împrumută 
de 400,000 ruble, negreșită că nu în scopă paclnică. 
Ba încă după cum se scrie din Belgradă, prințulă Gara- 
georgievicl ’șT-a îndreptată ochii și asupra Bosniei.

In generală se recunăsce, că situațiunea e fârte 
încordată.

Din peninsula balcanică.
Mai suntă dece <hle de armistițiu sârbo-bulgară, 

și încă nu s’a făcută nimică pentru încheiarea păcii. 
Vina se aruncă mai multă asupra Porții, că a trăgănită 
lucrulă. Temerea, că va reîncepe răsboiulă cresce totă 
mai multă, de aceea înarmările în Serbia și Bulgaria se 
facă cu o grabă nespusă și pe o scară fârte întinsă. 
Amândouă statele beligerante îșl concentreză trupele la 
granițe. Telegrame din Serbia spună, că armata ser- 
bâscă mobilisată numără acum 170 mii combatanți.

Cum că speranța de pace dispare pe di ce merge 
ne spune o telegramă din Belgradă, care dice că numai 
naturi optimiste credă încă, că scurtului armistițiu îi va 
urma o pace durabilă. Părerea generală și chiar a per-

SOIRILE PILEI.
La poliția locală a sosită astăzi o telegramă din 

România de următorulă cuprinsă: Ioană Popoviciu, con- 
ductoră la postă, a dispărută cu 14 mii franci în aură 
și bilete române. Popoviciu e de 35 ani, mică de sta
tură, barbă și mustăți întunecate, esterioră recomanda
bilă, c’o pălăriă mică și cu cisme mari.

—x—
Ministrulu ungurescu de agricultură a dispusă să 

se țină în comuna Pomaz ună cursă de instrucțiune 
pentru ocularea viței. Cursulă se va începe în luna 
acăsta. Scopulă e a se apăra viile de filoxeră.

—x—
Din Biserica albă se scrie, că posesiunea comuni

tății de avere a districtului grămțărescă 14 serbescă din 
Bănatu trece în administrațiunea statului, din causă că 
în administrarea independentă a comunității s’ar fi co
misă neregularitățl.

—x—
Advocatulă Ludovică Szabo din Pesta e pusă în 

stare de acusațiune pentru crima de înșelătoria de 
bani.

—x—
Funcționarulă de cale ferată Csap din Trebitsch, 

care defraudase o mare sumă de bani adunați pentru 
săraci și apoi dispăruse, s’a presentată însuși la căpi- 
tanatulă orășenescă din Pojună, după ce punga în care 
se aflau banii defraudațl i se furase în Viena.

—x—
Mare consternare domnesce între locuitorii orașului 

Kunc-Sân-Miklăușu. Casierulă comunei George Moczar 
s’a împușcată din causa că a defraudatu, 6000 fi. Ca
sierulă trecea de celă mai cinstită omă.

—x—
Judecătoria cercuală din Dar da urmăresce pe no- 

torulă cercuală Desider Doboș pentru defraudare.
—x—

Anghina difterică grasăză cumplită în Ocna-Sibiiului 
și în Șura-mare; în localitatea din urmă se Zice că au 
fostă secerați de anghină 80 de copii în câteva săptă- 

I mâni.
—x—
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Relativii la unele neplăceri, ce s’au ivită în Țințari, 
în urma petrecerei date acolo, suntemă sigură informați, 
că d. notară T. Ianculescu nu s’a supărată nici câtuși 
de puțină de erorea pricinuită de lipsa păcătâsei de vir
gule, necum să răstârne pământulă ca să afle pe celă ce 
ne-a comunicată decursulă petrecerei. De ce atâta frică 
pe traista țiganului, nu putemă sci, asta o va sci celă ce 
se crede urmărită. Ne pare bine, că d. notară lancu- 
lescu, pe care-lă cunâsceamă ca bărbată de inimă și se- 
riosă își vede de afacerile sale spre binele comunei, și 
nu-șl perde vremea cu astfelă de nimicuri, care bine ar 
fi să nu ni se mai comunice, dâcă nu suntă ădevărate. 
Totodată publicămă următârea rectificare a petrecerei: 
»Petrecerea însoțită cu piesa teatrală din cestiăne s’a 
dată conformă programului anunțată, de cătră corpulu 
învățătorescă și mai mulțl d-ni inteligenți in frunte cu 
zeiosulă nostru notară comunală, care a luată inițiativa 
jucărei piesei. Ca arangiatorî la petrecere, d. înv. diri
ginte Gregoriu D. Păltineanu și d. primară com. George 
Gtămadă, au dată totă concursulă și nu au cruțată nici 
o ostenâlă spre ajungerea scopului salutară. In piesă 
rolulă principală >Jorgu« l’a jucată d. înv. Jacobă Zorea 
din Vlădenî, «Cocona Gahița» d. înv. Ioană Gavrilescu, 
„Pitarulă Damiană« d. înv. Petru Danciu, »SIugerulă 
Gângu* d. Nicolae Focșineanu, «Iftimie* d. notară com. 
Simionă T. Janculescu, sPriet.enii“ d. Dimitrie Goia, d. 
I. Danciu și d. Petru Popoviciu, studențî. Spre admi
rarea publicului asistătoră, toți șî-au jucată rolurile cu 
deplină succesă, storcăndă mereu aplausele tuturoră. 
Intre diletanțî, d. notară Simionă T. Ianculescu în cos
tumă țărănescă pe lângă rolulă său comică bine jucată, 
cu o voce puternică și armomosă a cântată solo «Frunză 
verde peliniță“ spre viua satisfacțiune a publicului. Pentru 
dulcile momente de delectare, ce amă gustată, primească 
d-nii diletanțî și bravii arangiatorî ai petrecerii mulță- 
mita nâstră și încuragiare d’a continua astfelă de pe
treceri câtă mai dese.'

—x—
In comitatulă Trencinu, autoritățile superiore con

fesionale au fostă provocate să înființeze reuniuni de 
cumpetare, pentru a împedeca înfiorătârea lățire a pa- 
timei beției. In fruntea acestoră reuniuni va sta reu
niunea de temperanță a comitatului de sub protectora- 
tulă fișpanului. Măsura e forte bună, de ar fi numai și 
succesulă bună.

—x—
In Aradă s’a întâmplată în dilele trecute ună casă, 

analogă cu casulă Rustov-Bartha din Clușiu, ce a produsă 
mare sensațiune în întregă orașulă. Duoi oficerî de hu
sari au mersă în biroulă redactorului diarului humoristică 
de acolo «Paprika Jancsi' și mustrându-lă pentru publicarea 
unei notițe, i-a rănită brațulă dreptă cu sabia. Causa 
este o glumă, ce s’a scrisă în ,Paprika Jancsi' asupra 
oficerului de husari Cordiă.

—x—
După raportulă viceșpanului comitatului Baranya 

pe anulă trecută, suntă în acelă comitată 89 reumunî, 
s’au întâmplată 24 incendiurî, s’ausecțîonată 128 cadavre, 
44 persâne au fostă omorîte, 34 s’au sinucisă, 50 au 
murită sub simptocue enigmatice, 3 localități au fostă in
undate de Dunăre.

—x—
D-șâra Elena Teodorini, vestita cântărâță română, 

a câștigată la loteria din Madridă 10,000 lei.
—x—

Alaltăseră la unulă din balurile unguresd din Bu- 
curesci s’a întâmplată o nenorocire. Nisce ungurî bețî 
au înjunghiată pe ună gendarmă și pe ună căprară din 
regimentulă 4 de linie. Pacienții se ăflă în căutarea 
spitalului militară. Cu acâstă ocasiune d. D. P. Moruzzi, 
prefectulă capitalei, a adresată, dice »V. națională,» o 
energică circulară comisariloră, învitându-i să esecute cu 
rigdre ordonanța d-sale privitore la asemenea baluri, unde 
adesea să facă scandaluri mari, făcându-le cunoscută, 
că cei ce nu voră îndeplini disposițiile acestei ordonanțe 
voră fi imediată destituițî.

—x—
»RomânuIă‘ spune, că Duminecă 2 (14) Februariu 

d-șâra Hormina Valch, studentă în anulă ală treilea de me
dicină, a ținută cu multă succesă, în sala societății stu- 
dențiloră în medicină, o disertațiune asupra vegetaria- 
nismulni. D-șâra Valch e cea dînlâiu dintre studente, 
care ș’a luată sarcina să vorbâscă în publică.

—x—
Din Cașovia să crie, că într’o stațiune mai mare a 

căii ferate Cașovia-Oderberg apare din timpă în timpă 
pentru o mai îndelungată ședere ună individă emigrată 
la America de 15 ani. Câteva lunî după presența sa 
ia totdeuna emigrarea la America dimensiuni mai marî, 
și cu deosebire fetele tinere suntă apucate de frigurile 
emigrării. Acelă individă călătoresce din locă în locă, 
angagiază fete și le espedâză gratisă la New-York. Are

atâtă de

că în 4i- 
nihilistu.

In

și ună agentă, care îșT face meseria pe față, 
indiferente suntă autoritățila.

—x—
«Journal de St. Petersbourg» raportăză, 

lele acestea s’a descoperită unu nou complota
Conjurații locuiau într’o casă din Sadowa Ulica. 
urma cercetării făcute de polițiă s’au descoperită multe 
documente compromițătore și scrieri revoluționare. S’au 
arestată pănă acum 22 persâne. Complotulă descoperită 
a produsă o adâncă impresiune asupra membriioră 
sei imperiale; împăratulă a refusată rugarea d’a se 
torce la Gacina.

ca-
în

din
—x—

Trei călugări din mănăstirea Dominicanilor^ 
Lublinu au fostă arestați de autoritatea rusă, cu totă 
energica resislență a poporului. Causa e, că s’ar fi des
coperită făcândă propagandă catolică printre ortodox!. 
Fără a se mai face cercetare, au fostă și deportați în 
Siberia, și anume Pater Basilius pentru 8, Pater Vin- 
cenz pentru 5 și Pater Leonhard pentru 3 ani. Mănăs
tirea Dominicaniloră, în care se mai află numai trei că
lugări bătrâni, se Z,ce că se va transforma în biserică 
rusescă.

Afacerea „milei împărătesei" în dietă.
(Discursulă deputatului națională V. Băbești în șe

dința camerei representanțiloră dietei ungurescl din 12 
Februariu, cu ocasiunea desbaterii speciale asupra buge
tului culteloră, la posițiunea de 100,000 fl. pentru bise
rica gr.-orientală.)

V. Babeșă: On. Cameră! Două observațiuni am

A. Trefort, ministrulă culteloră și ală instrucțiunei 
publice: .Nici o ofensă 1“

V. Babeșă: Eu supună cestiunea la aprețuirea ono
rabilei Camere. — D-lă ministru de comună, când dă 
dieeesei Arădane, carea are aprâpe 500,000 de credin
cioși, când îi dă bagatelulă de 15,000 fl., âr dieeesei din 
Caranșebeșă, carea are 400,000 de credincioși — baga
telulă de 10,000 fl., pune condițiunea, resp. restricțiuneo, 
că — numai pentru scopuri bisericesci se potă folosi, de 
locă nu și pentru scâle 1 On Cameră 1 Eu din cuvintele 
de adinâoră ale onorabilului d. Aug. Kilszky, precum și 
din ale colegului Gull așa am înțelesă, că în Biserica 
reformată augustană banii acestei subvențiunl de stată se 
folosescă și pentru scâlele sărace pentru înaintarea cul- 
turei la poporă; cum se întâmplă deci, ca d-lă ministru 
la noi cu atâta rigâre să interdică folosirea acestorași 
mijlâce într’o mică măsură și pentru scâle? Ba d-lă 
ministru merge încă mai departe, merge pân’acolo, că 
dificullâză chiar contribuirea din partea dieceseloră, din 
acești bani la susținerea metropoliei. Metropolia nostră 
din Sibiiu adecă, neavândă nici ună fondă, nicî o sub
vențiune, spesele administrațiunei sale se acoperă prin 
cele trei diecese sufragane astfelă, că fiecare contribue 
anuală câte 1000 fl. din mijlocele proprie, âr in lipsă de 
alte resurse acelea dau uneori și din subvențiunea dela 
stată. Ar socoti omulă, că mai bisericescă scopă decâtă 
metropolia nici nu se pâte; on. d. ministru însă chiar 
metropolia n’o consideră de „scopă biseriescă" și — o- 
presce folosirea baniloră din subvențiunea de stată pen
tru susținerea ei! Mai multă: on. d. ministru nu con
cede ca din acea subvențiune pentru scopuri bisericesci 

'chiar diferitele secțiuni ale consistoriuiui să se facă păr-
a face, resp. două rugârl mă simtă datoră a îndrepta j tașe. Consistoriulă diecesană la noi, după natura sa și 
cătră on. d. ministru ală culteloră la acestă punctă, I după lege, lucră în trei secțiuni, în una ce se ocupă de 
Credă că nu voiu veni în contrazicere cu principiele și' cestiunile pure bisericesc!, una ce dirige cele școlari, și 
vederile ce tocmai mai nainte auZirămă întonându-se ■ una _ cele materialî sâu tinanțiali, fote trei constituindă 
aici, ba că acelea tocmai îmi voră justifica cuventulă. una unica întregă. Ei bine, d-lă ministru nu admite să 

Am a premite, on. cameră, că ună mare rău, oTie sprijinită din banii țării secțiunea școlară sâu cea fi- 
grea rătăcire întîmpinămă din partea deciZStore — pre-■ nanțială, măcar eu câtă de puțină. Acăstă tractare față de 
tutindeni, chiară și în acestă Casă, aceea, 
suntemă, ca unii ce lipsiți amă fi de priceperea intere-1 simțulă religiosă ală credincioșiloră vătămătâre. 
seloră nâstre. ca unii despre ale cărora chiar sentimente: disputa cu d-lă ministru, căci este de altă opiniune; dâr 
sănitâse vă îndoiți. De aci provine apoî, că atâtă de;îmi permită a spune, a arătă aici, din care motive noi, 
multă s’a lățită la noi credința, cumcă de susă pănă ‘ fiii acelei Biserice, nu putemă afla cu cale procederea 
josă, dela suprema potestate pănă la organele guvernu-' ministrului, anume încâtă pentru scâle. Onorabilă Ca- 
lui din mijloculă poporului, din adinsă astfelă se procede | meră ! Motivulă este, căci noi în Biserica nâstră, după 
cu noi, cu reuniunile nâstre, ba chiar cu autonomia nâstră j tradițiunile și chiar canonele bisericesci ținemă la con- 
bisericâscă, par’că sistematică s’ar tinde, a ne vătăma • vii țiunea, că scâla nâstră confesională, specială cea po- 
și a ne provoca! Eu nu credă să esiste acâstă inten-, porală, afâtăr.de strînsă legată este de Biserică, încâtă 
țiune la autoritățile și organele publice ale țării, trebue a despărți una de alta nu este permisă. (O voce din 
însă să mărturisescă, că aparința acâsta este. |stânga: »Nu este așa!“) Nu întrebămă de părerea altora,

Acâstă dechiarațiune premițândă,
acum a trece la obiectă. Se prevădă aci la acestă punctă j ferentă; dup’a nâstră credință, acea legătură este biseri- 
florini 100,000 ca subvențiune pentru biserica gr. or. 
spre scopuri bisericesci. Nu voiu cerceta originea acestei 
subvențiunl; d. ministru-președinte bine a spusă, că 
acâstă sumă nici n’a fostă pururea constantă; în primulă 
bugetă dela 1868, sub acestă titlu figurau numai 80,000 fi. 
mai lârdiu, la solicitări din a nâstră parte, asupra pro- 
punerei fericitului br. Eotves, acestă ajutoră a fostă ur
cată la 100,000 fl. Noi credemă, că nu pâte să fiă omă, 
care să nu sciă că — ce propriamente este înțelesulă, 
scopulă, importanța, adevăratulă interesă ală afaceriloră 
bisericesci. Dâr d’ună timpă incâce on. guvernă astfelă

considerămă sânta biserică 
Ambele au în fonda ace- 
Astă^I nici nu ne putemă 
a tracta chiar acăstă ces- 
se împotrivesce cu totă

Ghiar privindă ordinațiunile prâmăritei Maria 
a' întemeiată scOlele nâstre, prin acelea 

ridice 
tracteză acăstă subvențiune, încâtă într’adevără ne vatămă scâlă pe sima copiiloră ‘poporului, ce se tine d'acea bise- 
sentimentele religionari, ne confundă în convicțiunile1 ncă. Așa a și fostă pănă ’n timpulă mai nou și eu nu 
nâstre, astfelă, încâtă forte tare s’a înmulțită numărulă I pregetă a dechiara, că în momentulă, când de lângă bi- 
acelora între noi, cari se temă, că tinde-se a se înstrăina' 
dela destinațiunea sa acăstă subvențiune, dela destina- 
țiunea sa precum numai mai nainte o vădurămă espli- 
cându-se și definindu-se aceea. Din atinsa sumă, 50,000 
fl. se dau bisericii gr. or. din părțile transilvane, pentru 
anumite scopuri, âr restulă de 50,000 se împarte biseri- 
cei sârbescl și celei române gr. or. din cestel’alte părți, în 
măsură egală. In celă dinl’âiu ană ală bugetului, pănă j 
la înarticularea autonomiei bisericei nâstre prin crearea '• 
articolului de lege IX dîn 1868, fericitulă br. Eotvos elfi 
însuși dispunea și împărțea deadreptulă acești bani între 
diecesele române și sârbescl și aparlinenții acestora. 
Dâr intrândă apoi în viăță legea autonomiei nâstre, l’amă 
rugată, ca să țină contă de postulatele acelui dreptă ală 
nostru, dândă sumele ce se vină fiecărei diecese, resp. j torulă, care privesce cele 24,000 fl., ce din totalulă sub- 
Archidiecesei, la mănile capiloră acelora, spre a dispune 
acestea în sfera competinței loră, sub controla supremei 
inspecțiuni; și ministrulă Eotvos a încuviințată justa ce
rere, și d’atuncî ministerulă față d’anâstră biserică ast 
felă a procesă — pănă în timpulă mai nou ; însuși on. 
d. ministru actuală ală culteloră, regulată în fiecare ană 
a dată la disposițiunea dieceseloră din Aradă și Caran- 
sebeșă partea de 25,000 fl. destinați acelorași, pe lângă 
îndatorirea, ca regulată în fiecare ană să facă raportă 
despre întrebuințarea acestoră bani. Și acum aici ajunsă 
să-mi fiă permisă a da espresiune primei ofense ce ne 
face on. d. ministru chiară c-ând ne întinde acestă aju
toră ală statului.

că tractați; biserica nostră nu este nicî de cum îndreptățită, âr pentru
Nu voiu

jstânga: »Nu este așa!“) Nu întrebămă de părerea altora, 
fini voiu permite țină ei, cum voră vrea, acea pentru noi este indi-

I

ciscă, și în acăstă privință la noi nu esistă diferință de 
opiniunî. £tă care este la noi relațiunea între scălă și 
biserică: considerămă scăla, specială scâla poporală — 
de biserică pentru cei mici, și 
— de scălă pentru cei mari. 
eași misiune și se întregescă. 
închipui biserică fără sedlă, și 
tiune ca o afacere a statului, 
trecutulă.
Teresia, care 
curată se dispune, ca lângă fiecare biserică se se 

serica nâstră va fi dispăruta scâla poporală, va dispăre 
religiositatea și pietatea poporului, fiindă scăla temeiulă 
bisericii, atâtă în punctulă chiămării luminătâre, câtă și 
moralisătore. Dâr că acăstă întrebare este o întrebare 
de competință bisericâscă, credă că nime nu’ml va con
trazice; prin urmare asemenea întrebări nu suntă de do- 
meniulă guvernului, ci după lege au a fi decise de orga
nele competinte ale bisericii. Astfelă este acăsta la ce- 
lelal'e confesiuni, astfelă trebue să fiă și la noi. Fatal 
minte, cei dela putere tindă a guverna tocmai așa biserica,- 
ca și instituțiunile lumescî, desconsiderândă atâtă drep
tulă, câtă și sâmțămintele credincioșiloră.

Acesta’ml era primulă gravamenă, asupra cărui tre
buia să ’mî Iacă observațiunile. Ală duoilea este urmă- 

vențiunei de 100,000 fi. pe basa disposițiuniloră prâ 'nalte 
pe fiecare ană se răspundeau părțiloră ardelene, anume 
Archiepiscopiei din Sibiiu, întru ajutorarea clerului lipsită; 
acăstă sumă pănă la anulă 1883 regulată se da la dis- 
posițiunea consistoriului archidiecesană cu archiepiscopulă, 
d’atuncî însă d. ministru, sigură nu fără causă, causă 
ârecare va fi avută, luă elă însuși în mâna sa distribui
rea acelei sume deadreptulă delăturândă competința bi
sericii. Acăstă procedere a d-lui ministru isbesce în modă 
flagrante dreptulă de autonomia a bisericii, precum de 
asemenea vatămă celă mai intimă semță de dreptate ală 
clerului și poporului. Nicî eu, nici cineva la noi nu trage 
la îndoială dreptulă legală de supremă inspecțiune și prin 
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acesta de conlrolă a ministrului asupra modului și mă
surii după care se face împărțirea între preoții lipsiți; 
d-lui ministru i sta în drepții, atunci când anualii primea 
raporturile despre împărțire, a face cea mai ageră critică 
și eu nu odată ași fi dorita să vădii asemenea critică, 
să-lă vedemă eserciându-șl dreptu'u de supremă inspec- 
țiune, și dâcă în urmarea acestei întreveniri legale ar fi 
întâmpinată undeva dificultăți, său justele sâle reflexiunl 
nu s’ar fi luată în considerațiune, liberă îi era și dato- 
rința îi era, prin mijlocirea consistoriului metropolitană și 
resp. a Congresului națională a crea regulamente obli- 
gatore în causă, acestea a le supune aprobării mai înalte, 
acesta toți trebuia s'o recunâscă de întrevenire corectă : 
dâr făr’ o astfelă de încercare, a se îngerâ d’o dată di
rectă în afacerea legală a Bisericii, a înlătura chiămata 
autoritate și a dispune după propriulă arbitru, acâsta 
trebue se ne vateme și să ne dâră, precum totă acăstă 
pășire vatămă și citata lege a autonomiei nâstre, lege 
votată de dieta țării și sancționată de Maiestatea Sa.

Decă on. d. Ministru acestă scopă a urmărită, adecă 
a vătăma în iote părțile, dâcă peste totă înaltulă gu
vernă ațintesce astfelă de scopă, apoi l'a atinsă în mare 
măsură; căci potu să afirmă, on. casă, că nu esistă omă 
în Biserica nâstră, care d-lui ministru n’ar lua în nume 
de rău acestă procedere, chiar supremii factori ai Bise
ricii amară regretă acestă necruțare, însuși concernintele 
sinodă archidiecesană în unanimitate s’a pronunțată con
tra procederii d-lui ministru.

Nu mai puțină ciudată și nepricepută este tuturoră 
acea măsură a d-lui ministru, că precând din suma pen
tru ajutorarea clerului lipsită, 20,000 fl. ia în propria- 
disposițiune arbitrară, 4000 fl. dă în disposițiunea Archie- 
piscopului, cu motivulă, ca să-și câștige veijlă prin îm
părțirea acestei sume. Cine nu pricepe — vă rogă, ce 
grea vătămare este acesta, atâtă pentru Biserica nostră, 
câtă și pentru persâna Archiepiscopului; și noi nu seim 
să ne mirămă destulă, cum unui Archiepiscopă și Me- 
tropolită, în frnntea unei Biserice de 1.600,000 suflete 
se pote Insinua, ca cu prețuia împărțirei de 4000 fl. să-și 
ridice vâZa, decă aceea într’adevără i-ar lipsi! Eu credă 
că cu totulă prin alte mijloce se ridică veda unui capă 
bisericescă, se ridică specială — prin păstrarea în în- 
tregitate și respectarea drepturiloru Bisericel.

Se pâte, că onorabilulă d. ministru avea trebuință 
de suma de sub întrebare pentru alte scopuri, nu ale 
Bisericii. Ei bine, decă d-lă ministru simte acăstă tre
buință și nu este în stare a-șf provedâ aceea trebuință 
de altunde-va, bine, ocupe acestă sumă din rubrica Bi
sericii nâslre, d6r ștergă-i titlulă de — ^scopuri biseri
cesc^ și pună-o sub adevăratulă nume de — „fondu 
disposiționalu alu ministruluiEu a’.tmintre nu potă 
să credă, că on. d. ministru prin acestă fonda disposi- 
țională va servi vr’o causă bună. De unde eu rogă pe 
d-lă ministru: să cruțe legea, să ni cruțe sențimentele 
nâstre de dreptă și cele religiose! să renunță la vătă- 
mătârea sa directă disposițiune în Biserica nâstră !

Acâsta este a doua causă pentru care am luată 
cuventulă. O recomândă deosebitei atențiuni a d-lui mi
nistru și-lă mai rogă o dată, să binevoiâscă a judeca, 
âre prin astfelă de purtare față de noi ne dovedesce bu- 
nă-voință? Ore are cineva, are guvernulu, are patria, 
are legislațiunea vr’ună folosă după astfelă de isbire în 
cetățenii patriei și drepturile loră ?

Am spusă că — nu ne supără suprema inspecține, 
ba că dorimă s’o vedemă validatându-se, firesce cu res
pectarea legii și a Bisericii, m’am provocată la trecută 
că Biserica nâstră nici o dată n’a abusată de drepturile 
autonomiei sale; din acestea veți pricepe, câtă de multă 
trebue să ne doră, când ni se însinuă de susă vr’o faptă 
seu întențiune rea, și pe basa de atarl insinuățiunl ni se 
confiscă drepturi ce ni competă după lege, drepturi în ală 
căroră esercițiu suntemă de mulți ani. Eu provocă pe, 
d-lă ministru, să aibă bonătatea, decă pâte, a afirma și 
dovedi cu date positive, cumcă vr’o dată amă abusată de 
drepturile nâstre, că am fostă admonițl și nu ne-amă 
acomodată legii! Și dâcă nu pâte, cu ce dreptă cu ce 
inimă ne suspicioneză, că amă fi sâu amă pută fi influințațl 
de serbarea lui Horia și mai sciu eu de ce; âr pe te- 
meiulă unoră atari suspicionări ni călcă legea, ni amână 
adunarea Congresului, ni împedecă desvoltarea!

Binevoiâscă d-lă ministru a judeca logică și se- 
riosă: âre astfelă de tractare de susă, pâte să remână 
fără urmări daunâse ?.. —

Credă că am aretată, că suferimă grele isbirl în 
dreplulă nostru, că iubire și bunăvoință din partea gu
vernului rară, sâu nici o dală nu întempinămă. Acâsta 
a spune și a areta mi-a fostă scopulă. Recomandă cele 
spuse încodată în atențiunea onorabilului d. ministru. — 

(Respunsulă categorică, negativă, ală ministrului — 
l’amă publicată deja.)

Bală pentru școlarii s6racl.
Blașiu, 16 Februariu 1886.

In 11 Februariu s’a dată obiclnuitulă bală ală stu- 
dențiloră, întru ajutorarea studențiloră săraci în casă de

bâlă și din care apoi mai târziu, după ce se va fi adu
nată o sumă suficientă, se se edifice ună spitală, unde 
cei bolnavi să pâtă fi provăcjuțl regulată și după rece- 
rință cu cele necesare. Și pâte nu multă timpă va mai 
trece, pănă ce ună astfelă de instilută va putâ fi ridicată 
și așa scopulă acesta nobilă îndeplinită. A susțină acâsta 
mă îndâmnă convingerea, ce mi-am câștigată din rapâr- 
tele anuale ale arangiatoriloră, din cari prea ușoră se 
vede, câtă bunăvoință are publiculă română nu numai 
cei din Transilvania, ci și cei din Bănată și din Româ
nia. Aici pâte ară mai trebui să mai adaugă și aceea 
că colectanții din tote părțile acestea, partea cea mai 
mare, suntă de aceia, cari și-au făcută studiele aici, deși 
pâte nu tote, dâră totuși unele, și cari prin zelnlă loră 
binefăcătoră, folositoră și binevoitoră îșl manifestâză iu
birea față cu junimea studiâsă ca și ea, la tiinpulă său, 
să nu’șl uite de a’șl împlini datorințele ce ’i se impună 
când voră eși în viața publică.

Dintre aceia, cărora le-a fostă posibilă participarea 
în persână la bală, s’a presentată ună numără prea fru- 
mosă, o cunună mândră de dame, înfrumsețată cu gin
gașele, drăgălașele și frumâse'e Româncuțe îmbrăcate în 
ademenitorulă costumă națională, precum și ună cercă 
alesă de domni așa încâtă împodobita sală abia îi cu
prindea. Cum să nu inspire ele deră curagiu și însu
flețire inimeloră încă fragede tinere, pline de dulc) ilu- 
siunl și nutrite de simțămentă și iubire cătră nâ- 
mulă său?! Nu putemă noi Românii decâtă să ne 
bucurămă când putemă avâ dulcea plăcere de a ne sătura 
privirile în contemplațiunea juneloră nâstre Româncuțe, 
în fermicătarulă costumă națională, mâi alesă în tim
purile acestea amare, acum când se tractâză de a ne 
lua dreplulă de a ne afirma de ceea ce suntemă, de 
Români! Au nu ne spună acestea june: nu vă înspăi
mântați și înfricați, bărbați Români, ci mai vertosă vă 
încuragiall, căci, pănă ce vomă mai avâ încă viâță în 
noi, națiunea nâstră va fi pururea verde; vomă sci noi 
cresc-e fii adevărați, devotați și nutrnți cu doră de 
nemulă său!

Petrecerea a fostă de totă viă și plăcută, durândă 
tâtă nâptea pănă în cjori de di, când s’au depărtată cu 
toții ducândă cu sine dulci amintiri.

Dintre damele ce an asistată la jocă îmi permită a 
aminti pe stimabilele Dâmne: Valeria Uilăcană, Maria 
Popa, N. Nestoră, Cornelia Deacă, Amalia Papiu, Lu- 
creția Viciu, Brendușană, Albini, Laszlo din Blașiu ele., 
pe amabilele Domnișâre : Matilda Popa, lda Ciato, Maria 
Vancea, Ana Laszlo, Maria Albini, Otilia Brendușană, 
Leontina Biană, Corn. Vancea, Eugenia Vintilă, din Blașiu 
etc., Rafaela Vlaicu și Elena Câmpeanu din Elisabeto- 
pole; Valeria Viteză din Făgărău; Teresia Corvinu din 
Orăștia; N. Mărciacu din Alba-Iulia; Lucreția Suciu din 
Ghirișiu, Victoria și Iuliana Popă din Hădărău etc.

Amiculu.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.<)

BUDAPESTA, 18 Februariă. — Ministrulu 
de interne interzice printr’o ordonanță colectele 
de bani pentru formarea unei legiuni ungurești, 
care să se împreune cu armata sârbăscă. Inter
zicerea o motivâză dicendă. că nisuința Austro- 
Ungariei este de a susțină pacea în peninsula 
balcanică.

AR ADU, 18 Februariu. Amândoi oficerii 
de husari, cari au comisă atentatulu în contra 
redactorului fâiei umoristice „Paprika Jancsi,“ 
au fostă trași eri înaintea autorității militare com
petente. In sensulă unei telegrame sosite aici, 
ministrulă-președinte a pusă în perspectivă de- 
putațiloră Aradului, cea mai strictă pedepsire a 
celoră vinovațl.

BUCURESCl, 18 Februariă. — Procederea 
președintelui camere1 Leca, care a combătută 
convenția cu „Banca Națională, a făciM să-și 
dea cabinetulă Brătianu demisiunea. Regele a 
conferită cu președinții senatului și camerei. 

DIVERSE.
0 princesă sentimentală. — Prințulă de Edinburg 

și soția lui, în filele trecute au fostă în teatrulă »Victo
ria» din Londra. In piesa ce se representa, într’ună locă 
întrebă ună june pe o femeiă, că pentru ce s’a despăr
țită de bărbatulu ei, și ea răspunde: „Pentru că e Rusă, 
încă din rassa aceea, care chiară și în Rusia e privită de 
brutală». La aceste cuvinte princesă care e sora Țaru
lui, s’a sculată din loculă ei, și demonstrativă a pără
sită teatrulă. Bărbatulă ei, a petrecut’o pănă la eșire, și 
strîngându-i mâna s’a rentorsă în teatru. Publiculă care 
a observată scena, după representațiune l’a petrecută 
pănă acasă pe prințulă cu strigăte de >să trăiâscă!«

* 
* ik

Unu romană într’o casă de prință. — Acum câ 
tava c|ile s’a făcută în Silesia o nuntă princiară, care

este de privită ca finea unui romană, în care personele 
din cestiune suntă fârte cunoscute în lume. Lângă ta- 
bloulă lucrată de Graef „Felicie» era atârnată Ia espo- 
sițiunea de arte în Berlină, înainte cu 5 ani, porlretulă 
unei femei fârte frumâse, făcută de artistulă Berlinului 
Gustav Richter. Pe ună trupă frumosă, aprâpe junonică, 
se afla aședată ună capă de o frumsețe rară sudică, 
din care doi ochi negri priveau ca si visândă afară în 
lume, pe când o mână subțire și aprope palidă se o- 
dihnia pe capulă stufosă ală unui câne din Noua Fund- 
landia. »Portretulă princesei G* era singura esplicare 
ce o da țcatalogulă miiloră de âmeni, cari admirândă 
steteau înaintea portretului, și între acestea mii de 
âmeni se putea observa Zilnică fiulă celă mai mare ală 
unui principe amică cu soțulă acelei dame, ună omă 
tânără, care în timpulă acela era înamorată în frumâsa 
femee. După esposițiune urmă îndată sesonulă baluri- 
loră și la tâte serbările societății înalte era tânărulă 
principe totă lângă principesa. La începutu vorbiră mai 
reservată, apoi totă mai amicală, așa amorulă tânărului 
principe, care era ună cavaleră în fâtă forma, nu ră
mase indiferentă principesei, și îndată să lăți vestea, 
că principesa a plănuită o călătoriă la Italia, în care 
parte îșl îndreptase și principele pașii sei. Dama ducea 
o viață cu toțulă retrasă de lume și cu tâte acestea a- 
junseră sciri la sotulă său, cari îlă îndupleoară de a se 
învoi la multă dorita despărteniă. Cu totulă altfelă 
însă stetea luc-rulă cu tânărulă principe, căruia îi sta în 
drumă voința tatălui săă de »feră« și care era următâ- 
rea: „învoirea mea la o însoțire cu soția amicului meu, 
nu o vei avea niciodată.» — „Și pe alta,» — era res
punsulă, >nu voiu lua-o niciodată.* Tânărulă principe, 
ună diplomată escelentă, a fostă trimisă la diferite curți 
pentru ca să se vindâce de patima sa. In tâte părțile 
era primită cu distincțiunea, pe care i-o asigară numele 
său, ridicată la demnități înalte și pe lângă tâte acestea 
elă a rămasă credinciosă jurământului său, așa că do
rința tatălui său de a putea să jâce pe genunchii săi 
ună nepolă, care să pârte numele său — nici fiulă celă 
mai tânără, nu e însurată — încă nu s’a implinitu. 
Acum însă așteptarea lui e încoronată de succesă.

* **
Princesă fermecată. — O scenă interesantă, care 

cu durere documentâză prostia și superstițiunea poporului 
dela țâră, s’a petrecută la oficiulă căpitănalului orășă- 
nescă din Pojună. După cum istorisesce „Pressburger 
Zeitung' veni ună țărână, care avea ună coșă și întrebă 
pe unulă dintre polițiștii ce se aflau acolo, de ună ho- 
telă bine cunoscută în Pojună. Polițistulă îi arătă dru- 
mulă și întrebă pe țărână, care părea suspectă și n’a- 
vea documente, cine este și ce voesce. Atunci țăranulă 
se plecă la urechia lui și îi șopti, că dâcă nu va spune 
nimică nimănuia, elă îlă va iniția în secretulă său. Ță
ranulă îi spune, că se chiamă Mihail Racz și a venită 
din sătulă Vamos, pentru ca să elibereze pe princesă 
fermecată, care locuia în numitulă hotelă. Elă aurise, că 
eliberatârulă va primi 1000 fl. și că nimenea nu voesce 
să o scape, deârece spiritulă rău veghiază neîncetată 
lângă nefericita; elă însă nu are nimică de perdută, de 
aceea a alergată acolo ca să o scape. Elă arată poli
țistului tâte lucrurile de lipsă pentru eliberare, precum 
luminări sfințite, apă sfințită într’o sticlă, mai multe să
culețe cu ierburi și o bucată de tresliâ. Polițistulă îșl 
dedea ostenâla, de a arăta sărmanului țărână, că l’a în
șelată cineva. Țeranulă însă .fu de părerea, când se 
pregăti de ducă, ca totuși să întrebe în hotelă, pâte că 
princesă să fiă acolo și că poliția deși știe multe, dâr 
totă nu șcie totă. întâmplarea acâsta s’ar părea de ne- 
creZută — observă numita fâie — totuși ea este ade
vărată din literă în literă și arată clară pe ce gradă in- 
ferioră de cultură stă încă astăzi poporală dela țâră, cu 
tâte nizuințele culturale. T. *

NECROLOGUL — lână Cosma, teologă absolută, 
după o grea bâlă de peptă, ă repausată în Țapu. Fiă-i 
țărîna ușoră! (Mama răposatului e ârbă de trei ani, âr 
tatălă săă îșl perduse în urmă mințile de desperare 
pentru fiulă săă. Ex. Sa Metropolitulă Dr. Vancea, 
care l’a îmormântată pe răposatulă cu cheltuiala s’a, a 
luată pe nenorociții părinți sub îngrijirea și ocro
tirea sa.) — Juliu Dariu din Hațegă, teologă, a repau
sată în 7 Februariu după o grea bâlă și s’a îmormân
tată în cimitirulă gr. cat., din Blașiu. Elă a lăsată în 
doliu pe văduva sa mamă, Julia Dariu n. Densușianu. 
Fiă-i țărîna ușâră! — I6nu Papfi, parochă gr. cat. ală 
Grăciunelului înferioră, după o bâlă grea, a repausată 
în 19 Ianuariu în etate 70 ani după o păstorire de 47 de ani 
A lăsată în doliu pe soția sa Veronica Papfi și numeroși 
nepoți. Fiă’i țărâna ușoră! — I6ne Tamașiu, parochulă 
din Jezvin, comit. Timișului, a repausată. Fiă’î țârîna 
ușoră. — D. Lautiană Berciană, notară în Câmpulă 
Pânei, a fostă lovită de cruda sârte, pei’Zându-și pe pă
rintele său Georgiu Bercianu, și pe fii săi Laurianu și 
Aureliu (cestia de difterită Fiă-le țărîna ușâră!

Editară : lacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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UursaJii la bursa da viena
din 17 Februariu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 102.90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.30 
[mprumutulă căiloru ferate 

ungare......................... 152.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostu ung. 
(2-a emisiune) .... 121 25

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostfl ung. 
(3-a emisiune) .... 113.50

Bonuri rurale ungare . . 10150
Bonuri cu cl. d6 sortare ICI 25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................10150
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale transilvane 10125

Bonuri croato-slavone . . 103 75
! Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................99.25
împrumutul»! cu premiu

ung................................. 118 75
Rosurile pentru regularea

I Tisei și Segedinului . 123.75 
Renta de hărtiă austriacă, 81.55 
Renta de arg. austr. . , 84.10
Renta de aurtl austr. . . 113 50 
Losurile din 1860 . . . 140 20
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  868.—
Act. băncel de credită ung. 310.— 
Act. băncel de credită austr. 300.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.91
Napoleon-d’orI .... 100.250

I Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge'126.40

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

Bwsii de BucurescI.
Cota oficială dela 5 Fevruarie, st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). . 90— 91—
Renta rom. amort. (5%) 94 V2 95l/a

> convert. (6°/o) 87— 88—
fmpr. oraș. Buc. (20 fr.). 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) • 102— 103—

» „ „ (5%) - 85Va 86V4
» urban (7°/0) . . 851/a 97i/a

> » (6°/o) • 91— 92—
» > (5°/o) • 82— 83—

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

« » > Națională — —
Auiă contra bilete de bancă . . 15.V 16l/<
Bancnote austriaco contra aură. . 2.01 2.03

Cursttlu pieței Brașovâ 
din 18 Februariu st. n, 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.58 Vând. 8.62
Argint românesc . . , . 8.50 • 8.55
Napoieon-d’orI................. t ♦ * 9.98 » 10.1'3
Lire turcescl..................... . . * 11.22 » 11.32
Imperiali......................... 10.20 » 10.30
Galbeni............................. 5 88 > 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» 100.— > 101.—
Ruble RusescI . . . . . 122.Vi » 123.8/4

| Pivniță și terenu liberu |

se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtl ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

w w
în cari se primescu totu felulu de mărfuri, pe cari w 
la casă de lipsă, se voru da și împrumuturi, $

Condițiunile se se întrebe la „Albina^ insti- m 

XX tutu de creditu și de economii, filiala Brașovu. XX 
M ’ 5-8 J D XX

pe trei luni .................................... 3 fi. —
„ șese luni . .................................... 6 fi. —
„ unii anu . ................................ 12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni
„ șese luni . ...........................20 „

,, unu anu . ................................40 „

Âdmmîstrațiimea „Gazetei TransîSvanîei.“

Mersulu trenurilor!!
pe linia ff’redeaiîi-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradfi-IBiidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredealîi-Budapesta Budapesta—Predealit
Trenă 

de 
peradne

Tren 
accelerat

Trend 
omnlbua

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldibra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

( 
(

Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșft 
Aiudă 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cueerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușin

Nedeșdu 
Ghirbgu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin ă 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56 

’ 1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58

7.37
8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
912

10.23
12.32
12.59

Viena £

6.00
6.35
3.00

10.37
12.59
4.45 

1ă05 
10.50

6.0b

susă

Fredealu

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnlbus

Tren 
accelerat

Trenă 
de 

pemOne

Trenă 
omnlbus

8.00
11.4t

2.31

Brașovă
Timișă

Apahida 
Ghiriș 
Cueerdea

6.02
6.40
7.00
-03

8.22
10.30

!

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbgu 
Nedeșdu

Clușiu (
(

6.47
10.37

1.44
5.33

3.15
7.29
8.27

9.59
10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

9.11
11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

Uidra 
Vințulă de i 
Aiudă 
Teiușfi 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
flopșa mieii 
Modiașă 
Hlisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldibra

BucurescI

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile gr6se.

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41

6.02
6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

Teiușâ- kradft-Bndapesta

Trenă
. omnlbuB

Trenă 
omnlbua

Trenă de 
peraâne

Teîușii 11.09 _ 3.56
Alba-Iulia 11.46 — 4.27
Vințulă de josă 12.20 ■— 4.53
Șibotă 12.52 —. 5.19
Orăștia 1.19 — 5.41
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08
Deva 2.35 — 6.39
Braniclca 3.04 — 7.04
liia 3.36 — 7.29
Gurasada 3.50 — 7.41
Zam 4.25 — i<12
Soborșin 5.09 — 8.49
Bărzova 5.56 — 9.29
Conopft 6.18 — 9.49
RadnaLipova 6.57 6.14 10.23
Paulișă 7.12 6.30 10.37
Gyorok 7.27 6.47 10.52
Glogovațfi 7.56 7.17 11.18
Aradtfâ 8.10 7.32 11.32
Szoluok ■■ 2.39 12.00 4 5V

3.16 12.14 5.10
Khsdapesta 7.100 2.10 8.16
Viena - 1 8.00 6.05

BisdapesEa- radii-Te inșii.

Trenă de 
persdne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnlbun

Viena
Budapesta,

11.00 7.15
1.45

—
8.0b 8 00

Szoluok 11.02
11.12

3.44
4.02

11.40
12.00

Arsdft 3.37 7.53 5.35
Glogovață 4.13 — 6 19
Gyorok 4.38 — 6.46
Paulișă 4.51 — 7.00
Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Conopil 5.38 — 7.51
Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 6.42 — 5.58
Zam 7.14 — 9.28
Gurasada‘ 7.43 — 9.56
Ilia 8.01 — 10.17
Braniclca 8.21 — 10.38
Deva 8.47 — 11.05
Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Orăștiă 10.10 — 12.24
Șibotă 10,43 — 12.53
Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Alba-Iulia 11.19 — 1.40

12.05 2.24

Tipografia A LEXT Brașovu.

Sfiwcria (Piski) PetroșaniiAradife~'3,feaiș6rft

Trenă 
omnibuH

Trenă de
perfiâne

Trenă de 
peraine

Trenă de 
persâne

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnlbus

Arad ii 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Araaulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifaiva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 936 Banița 10.11 3.35 6.07
T Imigra 8.42 3.40 10.06 Petffoșes&I 10.43 4.04 6.39

Timiș^ra- Ar ad fit PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de 
perafine

Trenă de 
perafine

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibuH

Trenă 
de pers.

Tinaiș6ra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6 49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifaiva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.4b
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradfi 7.50 3.10 7.40 SiBacxia 10.53 1.35 9.15


