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In oapulu numeralul penultimă alu „Gazetei" în 
loou de Nr. 38 este a se oorege Nr. 33.

BrașovtL 12 Fevruariu. 1886.
Lunea viit.6re espirft armistițiulfi încheiată 

între Sârbia și Bulgaria și nimicfl nu s’a făcutu 
pentru asigurarea păcii. Ba acum se constată, 
că nici măcaru peste articoluîă 2 din tractatulu 
de pace n’au pututu trece delegații întruniți în 
conferința din Bucuresci, cum se 4’cea ma^ 
înainte.

Așadâr până acum încă numai articolul^ 
primii s’a primită, care cuprinde următdrele cu
vinte: „De aici înainte va fi pace și amicițiă 
între regatulu Serbiei și principatulă Bulgariei* 1.*)  
Articolulu ală doilea vorbesce despre amnestiă. 
Sârbii ceru ca Bulgarii să amnestieze pe toți 
Sârbii din Bulgaria, cari în timpulîî răsboiului 
au luptatîi alăturea cu conaționalii loră, âr Sârbii 
în schimbă voru amnestia pe Bulgarii din Sârbia, 
cari au comisu același păcatu luptându alăturea 
cu armata bulgară. Nu pdte fi nimicu mai justă 
decătă acâstă cerere, cu tdte astea nici acestu 
articulu încă nu s’a primită.

*) II y aura dâsormais paix e amitie entre le 
royaume de Serbie el la principaute de Bulgarie.

Cea mai caracteristică aparițiune în cursulu 
îndelungateloră tractări de pace este, că nu se 
vorbesce atâtu de ceea ce voiesce Sârbia și Bulgaria 
câtă mai multă de ceea ce au de gândă său n’au 
de gândă marile puteri. Dâcă Sârbii și Bulgarii 
suntă înțeleși asupra vreunui punctă, nu suntă 
înțelese puterile și dâcă puterile suntă înțelese 
să facă câte o notă colectivă nu suntă înțeleși 
Sârbii și Bulgarii, ba nici Grecii? Așa mergă 
lucrurile f|i de 4*  Ș1 Dumnezeu scie câod o să 
iasă odată din acestă cercă vițiosă.

Intrâga acțiune a mariloră puteri pare a se 
învârti în momentele de față împrejurulă cestiunei 
Rumeliei orientale, precum și a cestiunei grece, 
care stă în legătură cu ea. De Bulgaria și de 
Sârbia înșiși diplomații puteriloră pară a se in
teresa a(|i mai puțină.

Câtă pentru cea dintâiu cestiune, ea s’a re- 
solvată deja, precum scimă, între Turcia și Bul
garia și acum e vorba ca și marile puteri să 
primâscă arangiamentulă turco-bulgară. In 
privința acâsta, soirile suntă tocmai așa de 
contratjicătâre ca în t6te celelalte privințe. 
Intâiu se (j^ceai ^usia se opune conven
ției din întrebare, mai târdiu s’a disă că 
guvernulă rusă primesce arangiamentulă turco- 
bulgară, dâcă se va delăturâ dintr’însulă punc- 
tulă privitoră la ajutorulă militară ce ar trebui 
se îlă dea Bulgaria Turciei în casă de răsboiu. 
Acum se (jice ^răși că Rusia nu primesce aran
giamentulă, decâtă numai cu mari modificări. Se 
mai adauge, că cabinetulă britanică ai' stărui 
tare pe lângă Pbrtă, ca să cedeze pretensiuniloră 
rusesci, ca nu cumva să se paraliseze întrâga con
venția prin oposițiunea Rusiei,

Totă cabinetulă Gladstone, se vorbesce, ar 
stărui și pe lângă guvernulă grecescă, ca să-și 
schimbe politica în favorulă păcii. Vă^urămă din 
telegrama de eri, ce iritațiune a produsă faima 
despre aceste stăruințe în sânulă poporului gre- 
cescă; văijurămă, că minitru-președinte Delyanis 
a declarată deputațiunei meetingului națională 
din Atena, că guvernulă regelui Georgios con
tinuă pregătirile de răsboiă și că nu-și va schim
ba politica. Vedemă totodată că și prințulă 
Bulgariei continuă bărbătesce cu pregătirile de 
răsboiă și că remâne în Filipopolă, numai ca să 
pdtă mobilisa și organisâ mai cu succesă și mai 
curândă armata în Rumelia.

La t6te scirile acestea, le pune vârfă însă 
scirea ce o primimă astăzi din Atena, că admi
rabilă flotei rusesci a <jisu sănătate bună cole
gului său englesă din Suda-Bai și a plecată
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spre Pireu, sub cuvântă că instrucțiunile 
lui nu se potrivescă cu instrucțiunile admira
tului englesă. Care va să 4* ca Rusia nu este 
de acordă cu Anglia și sprijinesce pregătirile de 
răsboiu ale Greciei, pe când cabinetulă englesă 
se vede constrînsă a declara, că n’are nici o 
speranță de a le pută paralisa în momentulă de 
față, dedrece Sultanul u nu s’ar îndupleca a face 
o nouă cesiune de teritoriu în favdrea Greciei.

Ce o să iăsă din acdstă încurcătură pdte 
că nici chiar miniștrii conducători ai mariloră 
puteri nu potă prevedd cu siguritate. In ase
meni împrejurări însă trebue să facă o impre- 
siune curidsă scirea, ce ni se telegrafdză dela 
Bucuresci, că delegatulu Serbiei Miatovici ar fi 
declarată, că pacea se va încheia în (filele mai 
de aprdpe.

De sigură că nu a fostă de prisosu, ca se 
se adauge la acdstă scire, că corpulă diplomatică 
n’a vrută să crddă în adevărată acestei declarări. 
Voră fi sciindă fdrte bine trimișii mariloră pu
teri de ce se indoescă. Ca mâne o se aucjimă că 
cu tdtă bunăvoința Sârbi ei de a încheia pace, 
nu s’a putută face nimica, pdte pentru că dele
gatulu Bulgariei nu va fi primită încă tdte in
strucțiunile de lipsă.

Să mai așteptămă însă câteva dile, căci ddră 
ddră se va face puțină lumină și vomă pută să 
distingemă măcară prirnulă stadiu ală desnodă- 
mântului evenimenteloră din peninsula balcanică.

Politica orientală a monarchiei Austro Un
gare a fostă tocmai acum obiectulă unei discu- 
siuni înfocate în dieta din Pesta. Săcniulă Ga- 
briel Ugron ia la refecă pe d-lă Tisza, pentru 
că vedi Ddmne a suferită ca din alianța celoră 
doi împărați să se facă o alianță de trei împărați, 
și-lă mustră, că nu scie să asculte decâtă de 
poruncile d-lui Bismarck și ale d-lui Kalnoky.

D-lă Tisza răspunse, că elă nu pdte face 
politică esteridră, decâtă numai în înțelegere 
cu d-lă Kalnoky și, respingândă insinuați unea, 
după care monarchia ndstră ar fi încheiată ună 
pactă cu Rusia pentru împărțirea peninsulei bal
canice, asigură că tdte puterile europene suntă 
conduse de intențiuni pacinice.

Nu-i vorbă voră fi avândă puterile asemeni 
întențiuni, ddr întrebarea este ddcă le potă 
realisa.

Din camera ungară.
In ședința dela 22 Febr. a camerei s’a discutată 

întregulă proiectă de lege asupra bugetului pentru 1886. 
Hegedus Sândor ca raportoră recomandă cu căldură ca să 
se primâseă bugetulă. Olay Szilârd a vorbită mai pe 
largă despre neajunsurile în justițiă, declarândă că n’are 
încredere în guvernă. Nu primesce proectulă. Ugron 
Găbor voesce a vorbi despre politica esternă. Desvoltă 
indiferența guvernului față de afacerile esterne; amin- 
tesce convenirea din Kremsier a celoră trei împărați și ifice, 
că nimeni n’a representată la cea întâlnire interesele Ungariei. 
D-lă primă-ministru sâu că a desconsiderată aceea în
tâlnire, sâu că elă însuși a Lstă desconsiderată. A des- 
voltată alianța celoră trei puteri și a desaprobatu alianța 
cu Rusia. In Orientă Ungaria n'are nici unit respectă 
pentru că totdeuna numai proteyiații Rusiei învingă. Po 
litica guvernului trebue sâ țîntâsca a contrabalanța influință 
Rusiei în Balcani. Der fiindcă acestă scopă nu sâ păte 
ajunge sub alianța celoră trei puteri, trebue der ca Aus- 
tro-Ungaria sâ se desfacă de alianța cu Rusia. Vor
besce apoi despre cestiunea bulgară și desaprobă mi
siunea personală a Rumeliei cu Bulgaria, dicândă, că Un
garia este incungiurată de țerișâre inimice, și că Austro- 
Ungaria n’are nici o influință în Balcani, oratorulă ar 
voi, ca în Balcani sâ se formeze mici state independente. 
In sfârșită se intdrce la politica internă și dice, că sub 
guvernulă actuală Ungaria s’a ruinată materialicesce și 
moralicesce. Din căușele enumârate nu primesce proec
tulă. (Aprobări viue.)

Apponyi declară, că nu se încrede în politica gu
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vernului și nu primesce proectulă. In privința politiccf 
esterne e de o părere cu Ugron și crede, că cu elă e 
totă țâra, Mulțl susțină, că guvernulă actuală este tare. 
E dreptă, națiunea însâ nu e tare. (Aprobări viue). Cri
tică spiritulă guvernului și se provâcă la vestitulă pară- 
grafă 54, privitoră la ingerința fișpaniloră în justițiă, care 
§-ă astădi estejmortă, dovedesce însâ în destulă tendința 
guvernului.

Tisza face observări la vorbirile lui Apponyi și 
Ugron. Vorbindă despre politica esternă, cjice că e ușoră 
Iui Ugron, elă pote sâ vorbâscă liberă. Vorbele lui nu 
voră face nici râsboiu, nici alianță, ce vorbesce însă ună 
ministru maghiară, sbâră departe și se comentâză. Mai 
departe (jice, că dela regele Mathia, Ungaria n’a avută 
atâta influință, ca în 4‘lele de acum. Susține că în Krem
sier nu s’au pertractată cestiuni esterne, astfelă dâr n’a 
avută de ce să fiă și elă acolo. Mai departe cjice, că 
alianța celoră trei puteri stăruesce cu totă dinadinsulă 
pentru pace, și sperâză, că va fi pace în Balcani. Râgă 
camera ca să primescă proectulă de lege. (Aprobări în 
drepta). Helfy Ignatz într’o vorbire mai lungă desvâltă 
stările esterne, face observări asupra atitudinei Ungariei 
față cu cestiunile esterne, critică politica financiară a Un
gariei și nu primesce proectulă de lege. Au mai vorbită 
Orbân, Pulszky și Csanddy contra proiectului. Proectulă 
de lege se pune la votă și se primesce cu maioritatea 
voturiloră.

SCIRILE PILEI.
E vorba să se țină în Pesta la 25 Februariu o 

conferință a orașeloru cu magistrată regulată, cu scopă 
d’a-șl esprima orașele dorința loră față cu proiect dă de 
lege asupra municipieloră. Din 118 orașe, 30 voră 
lua parte, 18 au declarată că, deși nemulțămite cu pro- 
iectulă de lege, nu voră trimite representanțl; celelalte 
orașe tacă asupra acestei cestiuni.

—x—
»Kolozsvâri Kozlony» aduce scirea, că «Kulturegy- 

letiștii*  au făcută o cerere, ca cu ocasiunea „imposan- 
tului bală în favorulă „Kulturegyletuluif ce se va da 
în Pesta, sub patronagiulă aristocrației ardelene, să se 
scadă cu 50 percente prețulă bileteloră căiloră ferate din 
Ungaria, ca să se presenteze «toți adevărații fii ai Unga
riei la acelă bală, în favorulă epocalei reuniuni din se- 
cululă civilisațiunei.« — Păcată că n’au propusă ,KuI- 
turegyletistii « să se dea și câte ună aconto de 50 fi. 
bani de buzunară din fondulă »Kulturegyletului,“ căci 
acum pe la finea carnevalului, nu scimă cjeu, de unde 
voră mai cheltui „patrioții» ca să mârgă în masse la 
balulă „epocală.»

—x—
In urma unei telegrame a poliției din Sighișâră, e 

urmărită pentru omoră și furtă Ludwig Molnar, în etate 
de 24 de ani, calfă de țăsătoră din Remetea. Are pâră 
negru, față ovală, ochi suri, portă pălăriă nâgră, manta 
sură, pantaloni galbeni cu dungi negre, vorbesce gângavă.

—x—
In Oareii mari mai alaltăeri s’a întâmplată ună 

casă analogă cu casulă din Aradă. Ună locotenentă de 
honvezi și doi suboficert au tăiată în bucăți, cu ocasiu
nea unui bală, pe unu cetăUnă, anume losifă Schiff.

—x—
In comisiunea bugetară a dietei austriâce, minis- 

trulă instrucțiunei D-r. Gautsch a fostă interpelată în 
privința ordonanței d’a se înlătura din bibliotecile scâle- 
loră cartea «Die Heldenthaten des deutschen Volkes în- 
dem Naționalkampfe gegen Frankreich.» Ministrulă a 
declarată, că în adevără cartea s’a înlăturată. Pricină 
la acâsta a dată o pertractare judecătorâscă în Budweis, 
unde ună școlară astfelă a fostă fanatisată prin acâstă 
carte, încâtă pe stradă a ofensată pe Maiestatea Sa și a 
strigată: «Pereat Austria! Vivat Bismarck!»

—x—
Râspundândă Luni d-lui lepurescu, d. ministru ală 

afaceriloră străine Pherekide a dată sâ se înțelegă, că 
nu va reînoi convenția comercială cu Austro-Ungaria.

—x—
Din Odesa se anunță 4,aru^ui >Daily News,’ că 

s’au făcută negociațiunl între Rusia și România pentru
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libera trecere a armatei ruse pe teritorulă Regatului ro
mânii în direcțiunea Bulgariei, în casă când eventualită 
țile cestiunei balcanice, care suntă probabile, s’ar realisa. 
La Odesa lumea stărue a crede, că de primă-vâră, res- 
boiulă va isbucni iarăși în peninsula balcanică.

—x—
Se 4ice> c& trupa română de operete va pleca să 

dea ună numără de representațiunl la Iași, Odessa și Chi- 
șinevii, sub direcțiunea d-lui Stefănescu, șefulă orchestrei.

—x—
♦ Liberalulă*  din Iași publică următârele două ca

ruri de vieță lungă: Nastasia Ursu din comuna Larga, 
județulă Iașî, a încetată din viăță avăndă etatea de 110 
ani. Ea s’a născută la 1776. In 4'le'e acestea la spi- 
talulă Sf. Spiridonă (Iași) a încetată din viață Petrache 
luțu în etate de 120 de ani, muncitoră văduvă, fiu ală 
lui Gheorghe și Catinca Tuțu, cari suntă încă în viiță 
și locuescă în orașulă Iași. Ei au durerea să-și înmor
mânteze copilulă la o verstă atâtă de înaintată, ăr acesta 
nenorocirea de a fi înmormântată de părinții săi la 120 
de ani dela nașcerea sa.

—x—
Prințulă Grigorie Ipsilante, fiulă lui Ipsilante, ca- 

pulă eteriei din 1821, ministrulă plenipotențiară ală 
Greciei în Viena, a murită în Parisă.

—x—
După o scire a diarului .Kolnische Zeitung,*  câțiva 

profesori dela universitatea din Marburg s’au înțelesă a 
țină o scria de conferințe, ală căroră venită va servi ca 
stipendiu pentru ună ană, ce se va da unui Sasu arde
leană la universitatea din Marburg.

—x—
In Marsilia, cu ocasiunea recrutării, trei frați ge

meni au fostă recrutați, unulă la cavaleriă, altulă la in- 
fanteriă, ală treilea la geniu.

—x—
Poliția din Galați, cjice ,Românulă,“ a prinsă pe 

conductorulă poștală Popovici, celă care dispăruse cu o 
sumă de 20,000 franci.

aprobă acțiunea parlamen- 
o aprobămu

„Acțiunea1' părintelui Gurbanâ.
Brașovu, 23 Februariu.

Suntă vre-o (|ece 4^e când. unulă din 
fiarele române de dincdce ni-a insinuată, că or- 
ganulă nostru ar fi aprobată „acțiunea parlamen
tară^ a părintelui Gurbană. Părintele Gurbană 
e representantulă cercului Buteniloră din comi- 
tatulu Aradului, care a vorbită deunăijile în 
dieta din Pesta după Sârbii: Sabovlievici și Gyur- 
kovicl. A vorbitu cu „multă moderațiune" și a 
votată pentru d. Trefort.

Și dedrece este din nou vorba de o tenden- 
țidsă insinuare la adresa ndstră, âră nu de o 
imparțială, obiectivă și clară interpretare, ceti
torii noștri nu voră fi surprinși, dâcă le vomă 
împărtăși, că „Tribuna" din Sibiiu e diarulă 
care a făcut’o, „Tribuna", care încă nici pănă 
ai|l nu și-a împlinită datoria de a răspunde la 
articulii noștri din trecută privitori la atitu
dinea ei.

N’amu fi mai luată în sâmă cele scrise de 
„Tribuna" în fruntea numărului ei dela 31 Ia- 
nuariu stilu vechiu, ddcă nu ne-ar sosi mereu 
plângeri dela dmeni de bine din Ardâlă despre 
„acțiunea" ce o desvdltă încă și adi unii agenți 
și acționari interesați ai acestei foi, rătăcindă cu

FOILETONU.

PigmaliontL
Pigmalionu, regele Tirului, fu fiulă lui Matgen, seu 

Matană după cum spune istoria, său fiulă lui Belus, 
după cum <jice Didona cătră Enea, în Eneida lui Virgiliu. 
După mOrtea părintelui său, Pigmalion și sora sa Didona, 
sub tutela unchiului loră Sicheu, marele preotă ală lui 
Baală și ală lui Melcart, și care era în acelașă timpă 
și soță ală Didonei, domniră împreună câtva timpă asu
pra Tirului și Sidonului, adică asupra litoralului Asiei 
Minore, cunoscută în vechime sub numele de Fenicia, în 
Bibliă, țâra Canaanului.

După datele istoricului Sanchuniaton Fenicianulă 
după cele culese de logografii și istoricii“Greci din tradi- 
țiunile populațiuniloră din Asia Minoră, Virgiliu însem- 
nâză în cartea primă a epopeei sale o parte din viața 
lui Pigmalion, eroulă tragediei în cinci acte pe care cu 
frumosă și recunoscută succesă Teatrulă Națională o dede 
în prima representațiune, Marți săra, publicului bucu- 
resceană.

Pigmalion, spune legenda și istoria, precum și feri- 
citulă autoră ală tragediei de Marți săra, d. colonelă 
Bengescu, Pigmalion, îndată ce eși de sub tutela lui Si
cheu, să arată pe dintregulă ce avea să fiă, adică ună

pută să simțimă, că ceva să lucrâză pe după 
culise, că s’a pornită o „acțiune," cu scopă d’a 
răsturna programa conferenței dela Sibiiu, eu care 
programă de altmintrelea nu s’a sfiită nici pă
rintele Gurbană a se înrola în partidulă d-lui 
Tisza. Ori ddră vrea d-sa să formeze unu nou 
partidă hermafrodită, în vorbe și programe na
țională, dr în fapte guvernamentală, „casă putemă 
merge înainte f-

Avândă informațiuni așa de exacte 
pretindă ei — despre tdte, g..... il" 2.
buna," ca să pdtă și ei merge înăinte cu pă
rintele Gurbanu, urmărescă o politică fdrte prac
tică, căci cu o lovitură vrdu să omdre două 
musce: ântâiu voescă să ainăgdscă pe aceia, 
dela cari pretindă câ’șl primescă inspirațiunile, 
asupra atitudinei „Gazetei Transilvaniei;" ală 
doilea vrdu să-i amăgdscă asupra atitudinei „Tri
bunei," făcându-i să crd(j.ă, că ea numai de aceea 
aprobă „acțiunea parlamentară" a părintelui Gur
bană, fiindă că o „aprobă" și „Gazeta."

„Tribunei" îi ardă călcâele d’a merge înainte.. 
Ei bine, mdrgă cum o împingă „inspirațiunile" 
ce și-le primesce, ddr când agenții ei agită în 
secretă, în tdtă țdra, în contra „Gazetei Transil- 
silvaniei", pricinuindă desbinări între Români, 
atunci ce noimă mai are să vină ea cu atâta cute
zanță și cu atâta fariseismu și să declare, că ea 
merge după „Gazetă" și că aprobă numai ceea 
ce aprobă „Gazeta" ? Ba 4>ce mai multă: că 
„decă n’ar fi voindă „ Gazeta*  cu nici unu, prețu 
să mfrgă cu „Tribuna* , merge „Tribuna*  cu „Ga
zeta*  („Tribuna" Nr.17 din 1886).

Cum se caracterisdză între dmeni cinstiți fap- 
tulă, că cineva insinuă altuia ună neadevără, ca 

pdtă (jlce, că lucră în armoniă cu elă ?

■ cum 
despre tdte, gentilii dela „Tri-

„liste de aderare" pe la casele dmeniloră, cum 
rătăcdu sufletele vechiloră Egipteni, ca să-și is- 
pășdscă păcatele.

Ddr afară de acdsta amă fostă declarată 
sărbătoresce, că vomă combate cu tdtă energia 
purtarea nesinceră și șovăitdre a „Tribunei" , și 
ce promiteam suntemă dedați a și țind.

]£tă ce scrie „Tribuna" în memoratulă 
articulă :

♦ Gazeta Transilvaniei*
tară a părintelui Gurbanu, și dăcă o aprobă, 
si noi, ca se puternic merge înainte*

„Ca să putemă merge înainte", 
ce amă 4’9u noi despre părintele 
Arătându ce mare bucuria a simțită 
președinte Tisza în urma debutului guver: 
taliloru sârbi, amă scrisă:

♦ Ceea ce mai lipsea, ca se p6tă d. Tisza 
efectic racheta, era unu discursă naționalistă, 
fiă pe placulă obștei parlamentare maghiare, 
după câtva timpă..,. se și ridică deputatulă Constan

tină Gurbană, de care uitasemu cu totulu că se mai află 
și elu în dietă, și pune cestiunea întrebuințării bugetului 
instrucțiunei publice.*

„D. Gurbană este unulă din acei deputațl români, 
cari au fostă aleși, în comitătulă Aradului, cu concursulu 
fișpanului Tabajdi, declarândă că țină la programa na
țională din Sibiiu. Gurbanu n’a pledată pănă acum, pe 
câtă scimă, nici odată pentru acostă programă, și nici 
acum nu s’a ocupată de ea, der cu tote astea a desfă
șurată înaintea dietei nisce adevăruri nimicit ore, ară- 
tândă că guvernulu nu dă nici ună bană pentru instruc
țiunea poporului română 
mai cultiva chiară și cu 
din 1886.)

Unde se află în 
bare" a 
bană ?

Calea-valea, ddcă ni s’ar fi insinuată că amă 
aprobată discursulu părintelui Gurbană, asta celă 
puțină pănă la ună punctă drecare ar fi avută 
înțelesă, căci adevărurile din discursulă părinte
lui Gurbană le-amu aprobată, și ddcă și șefulă 
de partidă ală d-sale, d. ministru-președinte Tisza.
âi -iw i * mi v p i uv • iniHiuc, uuvuuubuti uu. guvcniu, va ue io—amnicvctJvorbitu adevăruri, le-amu fi aprobatu și pe Ungaria a făcută pentru tâte naționalitățile sale atâta, 

acestea. Dăr nu putemă pricepe, ce ’nțelege „Tri- câtă a făcută și face pentru mititelulă Fiume, pentru 2 ’Oa

să vedemă
Gurbanu. 

ministrulu 
■namen-

cu
nu
că

slobodi 
care să
Și ătă

și că acum ne’mpedecă d’a ne
banii noștri.*  (,G. Tr.‘ nr. 23

aceste rânduri vr’o „apro-
„acțiunei*  parlamentare a părintelui Gur-

să

Diseursultl d-lui V. Băbești dela
6 Februariu a. c.

(Urinare și fine.)

întreabă on. d. ministru-președinte, să-i arătămă un 
o țeră în lume, unde pentru naționalități s’ar face 

’i voiu cita cașuri de tolfl 
’i voiu arăta litoralulă dela Fiume. 

L’ Afirme, dovedescă on. guvernă, că de 18—20 ani încoce

deva
mai multă, ca aici la noi.

■ aprâpe de noi,

buna" sub „acțiune parlamentară" a d-lui Gur- de Italieni, căroră mai mare grije le pbrtă în t6tă privințe 
bană, căci noi scimu că d-sa a ținută numai unu decât miliOneloră de Români, Șerbi etc. Dar afară de 
discursu parlamentarii, și dela discursu pănă la 
acțiune e multă.

Dâcâ „Tribuna" a voită să <j.ică prin acți
une parlamentară", că d. Gurbanu a, dată, cu 
intențiune ori fără intențiune — căci acâsta noi 
n’o putemă sci — ocasiune d-lui ministru Tisza, 
ca să facă faimdsa sa declarația pentru „întipări- 
rea caracterului maghiară", atunci trebuia să vor- 
băscă de acțiunea parlamentară a d-lui Tisza, âr 
nu de a părintelui Gurbană. Ori pdte că cei dela 
„Tribuna" voră fi sciindă ceva ce noi nu scimu, 
mai alesă că se laudă, că „ei sciu înainte" totă 
ce are să se întâmple „în cercurile hotărîtdre" 
din Budapesta ? Atunci se cădea să lămurâscă 
„acțiunea" ce se pregătesce, pdte, cu d. Gur
banu în frunte, dr nu să ne insinue, că amu a- 
probată ceva, de ceea ce noi n’avemu cunos- 
cință.

Ce’i dreptă, noi ca dmeni pățiți amu înce-

------------------ j --------------------- ------------- *

1 decât miliOneloră de Români, Șerbi etc.
|acesta, Ore Croato-Slavonii nu aparțină statului nostru? 
Cum putemă da acelora pentru scopurile loră de cultură 
națională pe fiecare ană miliOne, de ce n’amă pută face 
acâsta într’o măsură Orecare și pentru Români ? îmi stri
gați că aceia îșl au autonomia loră propriă. Dar cum o 
au? O au, căci legislațiunea d-vostră a găsită cu cale a 
li-o recunOsce. Ei, de ce nu recunOscețl și a Transil
vaniei? (Strigări energice: >Transilvania nu există 1 Acolo 
este Ungaria*.)  Dar — domniloră, eu țină că naționali
tatea română puteți s’o sprijiniți și fără de a’i acorda

i vr’o specială autonomia, numai să voițl!
Este o doctrină cu totulă nouă la noi, că în prin- 

cipă recunOscețl drepturi naționale, în faptă insă le de- 
negațl. lini place și aprobă, că guvernulă maghiară sus
ține și propagă limba sa națională ; dar v’o spună aici 
limpede, că eu, dăcă așă fi născută maghiară, nici de 
cum nu m’așă învoi, nici când n’așă face-o ca să ’ml 
ridică cultura, să ’ml propagă limba, cu banii altora.

Eu nu așă sci să ’ml împacă cu acestă procedere 
mândria maghiară, firesce și mai puțină așă sci să îm
pacă acestă mândriă cu denegarea m’jlOceloră de cultură 
pentru celelalte popOre ale țării.

Mai aduce on. d. ministru-președinte, că pretutin-

i

felă de Nerone feniciană, care lua înainte lui Nerone i 
imperatorulă Romei, cu vr’o 881 de ani, — de ore ce 
acțiunea tragediei d-lui Bengescu se petrece cam acum 
2713 ani.

Pigmalion a omorită pe tutorulă său, adică pe 
cumnatulă său Sicheu, âr Didona, urmată de sora sa 
Anna și de vr’o câțlva FenicianI, a fugită din Tiră și 
s’a dusă să fundeze Carfaginea pe câstele mediterane ale 
Africei vechi. Pigmalion, orbită de poftirea-i nemărgi
nită de bani, a pusă tesaurele lui Sicheu pe lângă acelea 
ale regiloră Feniciei și strînge mereu prin crime, nedrep
tăți și omoruri. Tofa, soția lui, Fadael și Baleazar copii 
lui, suntă nenorociți din causa ăstei firi a stăpânului 
loră, și cu atâtă mai multă nefericiți, cu câtă regele 
se lasă, nu totdâuna — căci pofta blestemată a banului 
întunecă în elă orice sentimentă — dăr destulă de desă 
a fi dominată de o curtezană, șirâtă, prefăcută și pri- 
mejdiâsă, Astarbea, favorita... iubita lui.

Iubirea lui Pigmalion, accesele lui de spaimă, de 
sgârceniă și de furiâse și copilărescl bănuell au ostenită 
și desperată pe Astarbea. Favârea și trecerea de cari 
se bucură la curtea înverșunatului tirană potă fi într’o 
clipă perdute pentru veclniciă, er ea, puternica favorită, 
dată morței într’ună minută. Ș’apoi, Astarbea iubesce 
și iubescea cu aceea neînfrânată pasiune a femeii per
dute, care vă(|endu-șî cu nepăsare trupulă, își înfige în 1

inimă cu neîntrecută putere junghiulă iubirei pentru ună 
omă, care adesea ori nici nu merită să se scalde în o- 
ceanulă amorului de curtesană. Acestă omă, iubită cu 
amoră de curtezană, de Astarbea, este Ioazar. Pentru 
elă, Astarbea își pune viața în jocă în fiece momentă; 
pentru iubirea ce simte că o înalță la vederea lui Joazar, 
Astarbea înfruntă și dobâră pe Regina Tofa, împinge pe 
rege a-șl blăstăma copii, se vinde Ia primulă venită și 
în speciă lui Malachon, pe care îlă omâră, — și în mij- 
loculă ăstoră nelegiuiri, a căroră privire și consciință ar 
trebui s’o trăsnâscă, Astarbea rămâne în piciâre, nebi
ruită, invulnerabilă, căci zaua care o apară și care o 
înfașă e iubirea ce a jurată lui Joazar, palidului 
Joazar.

Pentru elă și numai pentru elă Astarbea ne spune 
în actulă ântâiu că va face totulă; nimică nu o va re
ține ; Astarbea ne spune și ne lasă să înțelegemă, că va 
înfrunta totulă. Va începe prin a dărîma pe regina și 
pe fii ei, și în urmă va dărîma pe odiosulă tirană, pe 
Pigmalion. Ocasiunea i se presintă priinciâsă. Mala
chon, unulă din Feniciană fugiți spre săre apune cu Di
dona, vine trămisă cu solia la Tiră să ceră lui Pigma- 
lionă averile răpite dela Sicheu, soțulă Didonei. Pe 
acestă tenără, Astarbea îlă îmbătase odiniăra cu vrajele 
iubirei; vederea ei l’amețesce din nou; elu îi spune 
totulă și îi descopere gândurile Didonei, Acțiunea tra-
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denea prin țările mai mărișore există diferite naționali
tăți; der acestea nici într’o țâră nu se bucură de mai 
mari drepturi, ca în Ungaria. Negă și acesta; chiar 
în-ă de ar Pi așa, pentru noi n’ar dovedi nimicO. Bine
voiți numai a cugeta, cum marea Germaniă, astăzi prima pu
tere de pe acestă globii, câtă năcasă are, pentru că vrea 
să amalgamiseze pe cele două milione de Poloni din 
Posen, și d-voitră vă siliți a maghiarisa pe cele aprâpe 
cjece milione de diferite naționalități netnaghiare! (Stri
gări: «Unde suntă acele Zsce milione? Nu ne silimă a 
le maghiarisa!*)  Bine este și mă bucură, că respingeți 
dela d-vostră acesta, der atunci întrebă : Dăcă Maghiarulă, 
care este la putere, este mai cu avere decâlu Românulă 
și Slavulă, dăcă elă tâte mijlocele bugetare le ia pentru 
înaintarea culturei sale naționale, de unde, din ce mij- 
lăce să se cultive Românulă și Slavulă? Și — dăcă 
pentru cultura maghiară puneți în contribuțiune pe 
sârmanulă Română, ăr cultura lui i-o împedecațl cu felă 
de felă de argumente, anume cultura secundară, care 
păte să fiă scopulă și consecința, dec-âtă ca o mare 
parte a țării să rămână necultă și săracă, ca atare pradă 
maghiarismului, său — să piără; său dâră să se prepare, 
a deveni mâne germană, poimâne muscală ? Mârturisescă 
on. casă, că eu acesta circulă vițiosă în care astăzi se 
frământă Ungaria, nu mi-lă potă esplica și credă că 
abia esistă omă cugetătoră cu mintea întrăgă, care să 
nu vadă pericolele ce din tote părțile amenință specială > par0Jă de Z>, spre a întâmpina acâslă dorință, îuA 
popbrele cele mici, pie când noi în locă de a ne pune ]jj,ei.fa(ea a conchema o conferință preliminară 
în posițiune de apărare, ne certămă și sfășiămă asupra l ' '
cestiunii că — cui compete și cui nu compete dreptulă 
și favorulă de cultură națională în patria comună.

Ori ce, numai patriotismă nu pâte fi tendința și 
străduința, ca prin împedecarea culturei, progresului 
concetățeniloiă de altă naționalitate, să ne întemeiămă 
și asigurămă stăpânirea, viitorulă nostru — în patria, 
comună. Cine nu va recunâsce, că greșită politică e 
acâsla?! Și de aceea nu pricepă pe d. ministru-președinte I 
când pretinde, ca naționalitățile nemaghiare, prin faptă 
să dovedâscă, cumcă necondiționată aderează la statulă 
maghiară, pentru ca apoi să li se pâtă acorda favo
ruri în specialulă loră interesă. Va să Z'eă: renun- 
ciați la pretensiunl naționale pentru idea de stată ma-1

CONVOCARE. Despărțământulă I ălă reuniuneiîn- 
. - . , vățătoriloră rom. gr. or. din districtulă ală X-lea, Bra-

ghiară*  ca^^ ceva'flvoXî sovfl-, va adunarea sa generală Duminecă în 9 (21)

speciale.
Eu nu credă că d. ministru-președinte va fi în stare a ’ 

dovedi vr’odată, cumcă cetățenii români ai țărei unguresc! 
infideli ar fi acestui stată. Dreptă, că cum s’a rostită la o j 
altă ocasiune, d-sa alergă după soboli pe sub pământă, 
atarl insă nici n’a prinsă, nici nu va pute prinde dintre 
Români, pre când intr’aceea perde din vedere cele mai 
mari trebuințe pentru patriâ.

Nu sciu, dâeă d-lă ministru-presidentă s’a întrebată 
vr’odată: âre politica ce o urmâză de 1.0 ani față cu 
naționalitățile nemaghiare, posibilă e să fie cualificală de 
a câștiga pe aceste naționalii ăți cu inima pentru țâră, 
pentru timpuri grele? Atâta cu durere trebuesă spună, că 
prin frase prin vorbe'găle, naționalitățile nu mai potă să fie 
mulțumite. Dăcă după judecata celoră dela putere pa- 
triotismulă nu prin pretențiunl, nici prin promisiuni, ci 
numai prin fapte se pole dovedi din partea naționalită- 
țiloră, apoi încă mai puțină bunele intențiunl, iubirea 
de dreptate, din partea celoră dela pu'ere, față de nați
onalități se păte dovedi altfelă, de câtă prin fapte și 
anumita prin respectarea în deplinătate a legiloră 
existente în favorulă acelora. Până atunci, până 
când asemenea fapte nu voră grăi, orl-ce înstrăinare, 
orl-ce nepăsare din partea naționaliiățiloră, nu acestora 
li se pâte împuta, ci celoră de susă, dela putere, cari 
prin vorbe frtimâse, ba prin legi chiar promită binele, 
der prin fapte facă numai rău poporului. Fiindă eu prin 
esperiență convinsă, că susă la guvernă lipsesce bună
voința și seriozitatea față de popârele nemaghiare, nu 
potă să-i voteză budgetulă, (Mișcare.)

După ce Szilâgyi Dezsâ, cu furie s’a sculată asupra 
lui Babeșă, mai vârtosă că ar fi pretinsă autonomia Ar
dealului, și l’a apostrofată specială cu aceea, că strigă
rile și mișcările naționalităților^ nu provină din massele 
poporului, ci suntă apucături ale unoră indivizi ambițioși, 
vânători de interese personale, Babeșă s’a mai sculată 
odată, reflectândă lui Szilâgyi, că acesta, tocmai căci l’a 
atacată cu mânie, a dovedită că dreptatea nu este în

partea sa, n’a avută ni I o causă de a se înverșuna 
pentru autonomia Transilvaniei, deârece Babeșă nici n’a 
propus’o, ni 1 n’a cerut’o, și ni< I n’a fostă locuia de-a 
face acesta, ci obieclându-i-se autonomia Croației, a 
atinsă că, dacă spre a fi drepți cătră Români și a ne 
asigura viitorulă s’ar recere autonomia Transilvaniei, chiar 
și aceea ar trebui decretată. £r în ce privesce afirmarea 
lui Szilâgyi, că nu massele poporului, ci numai unii in
divizi suntă cari ridică gravamine și facă dificultăți con
tra statului maghiară, Babeșă a răspunsă simplu, că a- 
câsta și la naționalități se întâmplă întocmai ca și la Ma
ghiari; bărbații adevăratei inteligențe dau expresiune 
sentimenteloră poporului; de unde însă nu urmâză, ca 
atarl bărbați se fie desconsiderați și acusați, ci tocmai 
stimați și ascultați; căci tocmai ridicarea din poporă de 
astfelă de âmenl dovadă eclatantă este, că acelă poporă 
are vieță, are viitoră

în

Apelti.
Cătră onărata inteligința de tâtă classa, locuitore 

Alba-Iulia și suburbii.
Considerândă, că ideea înființărei unei reuniuni de 

lectură în Alba-Iulia s’a manifestată de multă și în modă 
perseverantă, ba a devenită o dorință așa (Jicândă o

1. îmi per-
I

I

;spre a discuta modalitatea punerei în «lucrare a aces- 
I tei idei, eventuală spre a desbate statutele înființândei 
‘ reuniuni,

Loculă și timpulă conferinții e la 27 lanuariu a. c. 
în holelulă ,1a Tnrcu,“ după ame^ă la 3 6re în odaia Nr 8. 

22 Faură 1886.
Mateiu Nicola 

advocată.

i

I Martie dela 10—12 âre a. m. și dela 21/2—51/1 ore p.
I m, în șcâla rom. din comuna Derste.

Obiectulă: 1) Se va discuta tema propusă de co- 
i rnitetulă centrală ală reuniunei: „Disciplina în scâliP în 
i specială mijlocele positive de a o susține. 2) Propuneri 
de sine stătătâre.

Deci on. membrii ai acestui despărțământă precum 
și alte persone amice ale scâlei suntă prin acâsta invi
tați cu totă stima a lua parte.

Satulungă 8 Februariu 1886 st. v.
Domețiu Dogaru,

vice-președinte.
I. Barili, 
notarii.

SC1RI
(Serv.

BERLINtJ, de*

TELEGRAFICE.
part, ală »Gaz. Trans.«)

24 Februariu. — (Camera 
putațiloră prusian!.) După o lungă discusiune,
ce s’a încinsă asupra proectului privitorii la co- 
lonisarea prowncieloră de Ostii din Prusia cu Ger
mani, acestă proectă de lege a fostu. trimisu spre 
studiare la unii comitetil, ce s’a alesă anume 
ad hoc.

LONDONO, 24 Februariu. — In camera 
comuneloră a făcută secretarulu de stătu Bryce 
împărtășirea, că guvernulu englesu consideră mo- 
mentulă de față ca nefavorabilă pentru de a do- 
bendi dela Sultanulă o ceștii inc de teritoră în fa
vorul® Greciei.

BUCURESCÎ, 24 Februariu. — După o 
declarare ce a făcut’o delegatulu Serbiei la con- 
ferența de pace Mijatovicl, care declarare n’a fostă

credută mai ânteiu de cătră corpul ă diplomatică 
de aici, se așteptă ca pacea să se încheie în (Și- 
lele cele mai apropiate. Probabilă, că tractatulă 
de pace va conțină și o disposițiune, ce prevede 
demobilisarea armatei serbe și bulgare pe lângă 
fixarea unui termină de 3 săptămâni.

ATENA, 24 Februarie. — Flota rusâscă a 
părăsită Ludabai și a navigată spre Biraeu Jpen- 
tru că instrucțiunea, ce a dat’o guvernul® rusesc® 
eomandantelui acestei flote, nu conglăsuesce cu in
strucțiunile, ce le-a dată Anglia flotei sale.

. DIVERSE,
■

Cununia coutelui Herbert Bismarck. — Herbert 
Bismarck în sfârșită șl-a arangiată treburile, cari înainte 
cu doi ani au produsă mare sensațiune în «cercurile aris
tocratice morale*  din Berlină; în Zilele trecute și-a luată 
de soțiă pe principesa Elisa Hatzfeldt-Trachenberg. Acăstă 
cununiă are precedențe forte interesante. La anulă 1878 
a fostă espusă o fotografiă de femeiă în salon ulă Berli- 
neză. Frmnseța acelei fotografii, respective a femeei, a 
esercitată o influință deosebită asupra tuturoră visitato- 
riloră salonului Herbert Bismark, fiulă cancelarului Ger
maniei, care astăZl ocupă postulă de secretară de stată 
la niinisterulă afaceriloră străine, mergândă și elă să 
vâZă multă lăudata fotografiă, fu fermecată de frumsețea 
răpitâre a femeei. In urmă s’a aflată, că aceea femee 
era soția principelui din Silesia, Karolath-Benthen, năs
cută principesa Hatzfeldt. Eventualitatea a adusă cu sine, 
că principele siles'ană, ca representantă ală națiunei, în 
ârna anului 1878 a venită la Berlină, aducândă cu sine 
și pe soția sa. Principele silesiană se interesa fârte 
multă de afacerile politice, și pe cândă elă era adâncită 
în studiarea cestiunei socialiste, soția lui cerceta regu
lată t6te balurile și seratele danțanfe, primindă neîntrerupta 
curtenire a contelui Herbert. La anulă 1881 s’a scan- 
dalisală totă aristocrația din Berlină, auZindă, că princi
pesa a fugită singură în Florența, ca să cerceteze pe 
amantulă ei, pe contele Herbert, care în acelă timpă 
era alașafulă ambasadei germane pe lângă Quirinal. 
Numai ună omă s’a aflată, care nu s’a scandalisată de 
acestă casă și care nu și-a perdulă presența de spirită, 
acesta omu a fostă principele silesiană, soțulă princesei 
fugare. Prințulă silesiană a dată soției s’ale se înțelăgă, 
că-i va înlesni divorțulă și-i va pregăti calea pentru ca 
să se mărite după amantulă ei. Infuriatulă părinte ală 
amantului, cancelarulă de feră, s’a opusă la tote aceste 
și a Zisă : „Nu, nici odată nu-țl voiă permite ca s’o 
iai pe soția prietenului tău! Și după aceea l’a trimisă pe 
fiulă seu dintr’o stațiune într’alta ca să învețe a iubi 
frumsețele holandeze, ruse și engleze. Tote însă în za- 
dară. Fiulă pare că a moștenită voința de feră a pă
rintelui său, că n’a putută să uite pe frumâsa sa Elisă. 
Acăstă fermitate a învinsă opunerea părintelui, care încă 
s’a bucurată, că frumăsa moșiă a principesei va fi moș
tenită de cătră nepoții lui, și elă singură a înlesnită di
vorțulă princesei. Cununia ei cu Herbert Bismarck s’a 
serbată în luna trecută în cea mai mare liniște Prin
țulă silesiană și elă a asistată la cununiă și a felicitată 
fără vr’ofeupărare noua părechiă fericită. E de însemnată, 
că miresa e de 40 de ani și are o fetiță de 15 ani! 
astfelă e mai bătrână cu vr’o trei ani ca mirele; pe 
lângă totă vârsta înaintată, ea și astăZl se consideră ca 
Andalusiana Berlinului.

La numSrulă acesta să alătură ună pros
pectă pentru mașini agricole din fabrica 
d-loră Tfinrat.li Comp, la Prag- 
Bubna.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

gediei se lâgă și face primulă pasă spre desfășurarea 
peripețieloră următârea prin destăinuirile Astarbeei ș’a- 
poi prin visulă ce ea murmură în somnă prefăcută, când 
Pigmalion se plimbă chinuită de spaimele lui obicinuite 
înaintea ușei sale.

Malachon, adusă în fața regelui, îi dă ș’apoi ci- 
tesce singură scrisârea Didonei. Când Pigmalion aude 
că Didona îșl cere bogățiile, furiile lăcomiei sale de bani 
l’apucă. Dreptele și frumâsele cuvinte ale lui Fadael, 
fiulă său, cadă ca oleulă pe jăraticulă turbăcei lui. Is- 
bucnirea acesteia nu mai are margini; regina, fii săi, 
suntă goniți cu rușine; pe tronulă lui Hiramă și ală lui 
Celus se suiă curtesana Astarbea.

Fadael, Malachon și alții mai mari ai Tirului ho- 
tărăscă mârtea tiranului. Prin Benaida, bătrâna sa con
fidentă, Astarbea află totulă, și noptea pe malulă mărei, 
ea surprinde secretulă conjurațiloră. La luptă drâptă 
aceștia uu alesă pe celă ce va înfige junghiulă în inimă 
lui Pigmalion. Fadaelă, care păruse întâiă favorisată de 
Zei în luptă, e îngenunchiată de Malachon. Lui să dă 
sarcina de a scăpa Fenicia de monstrulă ce o turmenta. 
Conjurații plecă, Astarbea apare și prin meșteșugitele și 
iresistibilele farmece ale firei și frumseței sale, ea îm- 
bâtă și prăbușesce la piciâre-i pe slabulă Malachon. O 
nâpte de plăcere, sorbită pe sânulă Astarbeei, înlănțuie 
pe Malachon de capriciulu și voința curtesanei. Acâsta 

după ce află fotulă chemă pe sateliții regelui, cari omâră 
pe Malachon. Junghiulă care va omorî pe Pigmalionă 
trece în mâna lui Fadael, fiulă tiranului.

In timpulă acesta, durerea de mumă, jalea și ruși
nea de soțiă și de regină aducă pe nefericita Tofa 
înaintea altarului lui Baal, ori Melcart, ori Astartea, ori 
nu sciu mai care. Aci în templu, după cântările preo- 
țiloră și sacerdoteloră, Narbală, credinciosulă reginei și 
copiiloră săi, sfâtue pe Tofa să caute prin surîsulă, fru
musețea și aventurile sâle de iubire, să recâștigă inima 
lui Pigmalion, să’lă înduplece a ierta pe Fadaelă, a goni 
pe Astarbea, a’șl relua soția. Lucvulă, dice Narbală, e 
cu putință. Și așa și este, căci, notați bine acestă punctă 
asupra căruia vomă reveni mai la vale, Tofa, soția lui 
Pigmalionă și muma lui Fadaelă, nu pâte avea de câtă 
35—40 de ani. La asta vârstă femeea, și mai cu sâmă 
femeea adâncă sfâșiată și sângerată în firea’i și în fru 
musețea’i de femeeă, pOte încă să reușâscă a fura 
inimele.

Sfatulă lui Narbală e ascultată. Tofa se’mbracă în 
haine scumpe — ba încă una atârnată de altarulă lui 
Baal și Astartei, are pâte o virtute supraumană pentru 
a sufla amorulă. Regele vine, Tofa întipăresce pe buze i 
surîsulă condamnatei; Pigmalionă o ascultă și destăinuirile 
soției asupra purtării favoritei suntă gata a convinge pe 
rege, dâcă Astarbea n’ar veni să spulbere cuvintele ne

fericitei Tofa cu probele cele mai plăcute 'tiranului: ca- 
davrulă lui Malachonă și grămeZI de aură și pietri 
scumpe. Scenele, și ’n speciă scena acâsta, suntă su
perbe.

Furia lui Pigmalionă condamnă pe Tofa să fiă sfâ
șiată. in așteptare, ea e ’n lanțuri și aude — nu scimă 
de ce — pe Astarbea, care spune amantului său Joazară 
vitejiile pănă acum săvârșite. Curtesana plecă pentru 
a ’ntinde nouă curse. Regina scie că Fadaelă va omorî 
pe rege, pe tatălă său, și cu tâtă sdrobitârea ei nenoro
cire, Tofa voiesce să oprescă acâstă crimă, care ar face 
să se întunece lumina Z'fe’- Narbală și muma cu ru
găciuni și țipete se ’ncârcă să disuade pe Fadaelă. Scenă 
magnifică, care a sguduită adâncă publiculă. Cu tâte 
rugăciunile mamei, Fadaelă plecă se ucidă pe părin
tele său.

In actălă finală Pigmalion este în cămara bogă- 
țiiloră sale, bâtă de poftele și de veseliile ce-i inspiră 
aurnlă și petrele scumpe. Fadael intră, după elă, Tofa: 
lupta începe; nu fiulă pe părinte, ci părintele îșl omâră 
fiulă. Astarbea apare și profitândă de spasmele ce 
l’au apucată de Pigmalion, îlă otrăvesce, îlă sugrumă. 
Feniciană. cari străbată pe scena omorului, dau Astarbeei 
răsplata, ce merită crimele și grosnicele sale omoruri.

(«Românulă») Gion.
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GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nr. 35.

Oursulfi la bursa de Vieaa.
din 23 Februariu st. n. 1886

Bursa de BueurescI

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

vină ung............................99.25
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 119 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de bărtiă austriacă 86.20 
Renta de arg. austr. . . 88.30
Renta de aură austr. . . 113-75 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 873 —
j Act. băncel de credită ung. 307.50

Rentă de aură 4°/0 • • • 104 25
Rentă de hârtiă 5°/o • • 95.85 
împrumutul^ căiloră ferate

ungare..........................153.70
Amortisarea datoriei eăi-

lorti ferate de osW ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.20

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de osttt ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 113.50

Bonuri rurale ungare . . 104 50 ' Act. băncel de credită austr. 301.90 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 50 i Argintulfl —. — GalbinI 
Bonuri rurale Banat-Ti- împărătesei................ 5.96

miști............................ 104.25 ( Napoleon-d’orI .... 100.42
Bonuri cu cl. de sortare 104 25 i Mărci 100 împ. germ. . , 6185 
Bonuri rurale transilvane 104 60 | Londra 10 Livres sterlinge 126.30

Renta 
Renta

> 
împr. 
Credit

>

Cota oficială dela 8 Fevruarie, st. v. 1886.

Cump.
89 Va
94>7
87—
30— 

101’7
8517
97VS
90—

■ v>,0/ ■ 81-
națională a României 500 Lei------

română (5%). 
rom. amort. (5%) 
convert. (6%) 
oraș. Ruc. (20 fr.) 
fonc. rural

»
5J 

urban
»
>

(7°/o)
(5°/o) •

(6°/o)
(5°/o) ■

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

< » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 16.—
Bancnote austriace contra anrtt. . 2.01.

vend.
90Va
95 Va
88—
32— 

102^4
86—
981/»
97—
82’7

161/*
2.04

KOlgflOHgl fc

„Albina Institutu” de credită și economii în Sibiiu.

(2-3) CONVOCARE e
Domnii acționari ai „Institutului de credită și de e onomii „Al

bina" se invită prin ac As ta, în vertutea §-lui 20 alo statuteloru societății la 

a HIH. adunare generala ordinară
care se va țind la Sibii u în 30 Martie 1886. st. n. înainte de amdtțl Ia 
10 6re în casa institutului (strada Baier Nr. 1,)

Obiectele:
1. Raportultt anuală alO direcțiunei, bilanțultt anului 188 ) și raportultt co

mitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului realisattt conformă bilanțului.
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de bine-facere.
4. Ficsarea prețului marceloru de presență pe anulă curentă.
5. Propunerea din partea direcțiunei referitttre la pensionarea văduvei și 

orfanilortt rămași după fostultt directorii esecutivii Visarion Roman.
6. Alegerea alor doi membrii în consiliultt de Direcțiune în lo :ultt acelortt 

doi, alti cărortt mandată a espirattt în sensulă §-lui 36 din stătută și substituirea 
definitivă prin alegere alorii doi membrii tottt în consiliu de Direcțiune cari au de
misionată dela ultima adunare generală în coce (§. 37.)

Domnii acționari, cari în sensulă §§. 22, 23 și 24 din statutele societății 
voesctt a participa la adunare în persănă său prin plenipotenți sunttt rugați a-și de
pune la cassa institutului acțiunile lorii și eventualii dovedite de plenipotență cel ii 
multti până Sâmbătă la 27 Martie st. n. 6 ore p. m.

Sibiiu) 18 Februariu 1886. Direcțiunea institutului.

(a8)1 Animciii.
Societatea de împrumută și păstrare „Aurora" din Năsăudă va 

ținea adunare generala în NăsSudîi la 28 Martie st. n. 10 ore 
a ni. în edificiulă scdlei normale.

Obiectele.
1. Raportultt directorului, casarului și comisîunei censurătdre.
2. Alegerea directorului, casarului, controlorului și secretarului, 

apoi a doi membri de consiliu și a comisiunei censurătdre pe basa statului.
3. Pertractarea propunerilorfi relativă la modificarea statuteloru 

eventuelu reformarea societății în acționarie și desbaterea proiectului de 
stătută în privința acăsta.

4. Pertractarea altoru propuneri de interesă pentru societate. 
Năsăudu, la 6 Februariu 1886. Consiliu administr.

OISU.
Subsemnatulă recomandă on. p. t. publică carne pi’OSpetă Șl 

eftină:
de Vită ă 34 or. — de Porcu ă 34 or. K°

Nicolae Orgidan 
în brândărie. alături cu birlultt : 

3—3 „Gaura dulce64 (Nr. 231).

Mersulu trenurilorn
pe linia JPredeaîă-Bsadaipesta și pe linia Tei ușii-AradflL-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredealii-Bsidapesta Budapesta—IPredeală

BucurescI

Timiști

Predealt»

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(

Trenă 
de 

puraâne

Tren Trenă 
accelerat omnibus

Trenă 
omnibus

Sighisâra
Elisabetopole

(
(

Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiuștt
Aiudtt
Vințulti de 
Uiâra 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

susfl

Clușiu
Nedeșdu 
Ghirhău
Aghiriști 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia
Bucia 
Bratca

(
(

Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Văsdrhely 
Vărad-Velințe

/■

Oradia-mare )
P. Ladăny
Szolnok
Suda-penta

Viena ( 
(

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
6.00

6.35
3.00

7.45 —
12.50 —

1.09 —
1.40 —
2.27 —
2.55 —
3.38 —
4.17 —
4.47 —
5.42 —
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 —
9 12 —

10.23 —
12.32 —
12.59 —
— 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
— 4.08

10.37 —
12.59 —
4.45 8.22
10.05 10.30

10.50 —
6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsdrhely 
Mezo-Telegd 
Rtiv 
Bratca. 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

(
Clușiu )

Apahida 
Gliiriș 
Cncerdea

Uiâra 
Vințulti de susti 
Aiudti 
Ueiușă 
Crăciunelti 
Blaști 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigișfca 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Timiști

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grâse.

Trenă 
omnibus

Tron 
accelerat

Trenă 
omnlbu

Trenă 
de 

perBâno

Trenă 
omnibus

— —
3.15

1
—

6.47 — 6.20 8.03
10.37 — 7.29 9.11 11.40

1.44 — 8.27 11.26 2.31
5.33 — — 1.28 —

— — 9.45 2.00
— — 9.59 2 11 —

— — 10.28 2.34 —.
— — 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— — 1.31 4.26 —
— — 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— — 5.05 6.43 —

12.05 — — 7.03 —
12 31 — — 7.26 —
2.16 — — 8.51 —
3.12 — — 9.31 —
3.32 — — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4.25 — — 10.24 —
4.50 — — 10.44 -
5.41 — — 11.28 - -

fi.Oi* — — 11.44 —
6.40 — — 12.18 —.
7.00 — — 12.36 --
-ib — — 1.22 6.01

— - - 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — 3.02 8.01
— — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — .— _ 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă.

TeiușA- ^radâ-Budapesta Budapesta- Aradd-TeiușA.

Trenă Trenă Trenă de Trenă do Trenă Trenă
omnibus omnibus persăne persâne accolerată omnibus

Viena 11.00Teiușft 11.09 — 3.56 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8 (i0|
Vințultt de josă
Șibottt

12 20
12.52 —

4.53
5.19 Szolnok / 11.02

11.12
3.44
4.02

1140
12 00

Orăștia 1.19 — 5.41 Aradd 3.37 7.53 \“5
Sinieria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.1Î5 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Pauliștt 4.51 — 7.00
!lia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conoptt 5.38 — 7.51!
Zâna 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Gonoptt 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Pauliștt 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațtt 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Arad A 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok •. 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințultt de jostt
Alba-Iulia

11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 TeSușfi 12.05 — 2.24

Sîiaaeria (Piski) Petroșeiifi

Trenă Tronti do Trenă de Trenă de Trenă Trend
omnibus parsâne persdne persâno omnibus omnibus

12.55 SImerî® 6 30 11.50 2.23Aradft 6.00 8.25
Aradultt nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.001
Nănaeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegtt 7.53 1.19 3.49
Viaga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orezifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
T.Smîșdra 8.42 3.40 10.06 IPeitroșeiiiI 10.43 4.04 6.39

'Omișâra-Aradăt Petroșeni—Sinneria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peraâne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiștira 6.07 12.25 5.00 Betroșeni 649 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4*'
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nemeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegtt 9.31 12.17 8 02
Aradultt nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Aradife 7.50 3.10 7.40 10 53 1.35 9.15


