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Brașovii 18 Fevruariu 1886.
Luni s’a începută în dieta din Peșta des- 

baterea proecteloru de lege asupra reformei ad
ministrative. Este vorba în aceste proiecte d’a 
se face ună pasă însemnată spre și mai mare 
centralisare a puterii în mâna guvernului. D-lă 
Tisza a inventată ună nou soiă de absolutismă 
cu forme esteridre constituționale. Dâcă i se voră 
primi proectele, elă va fi prin fișpanii săi stă
până absolută și în comitate, cum este stăpână 
peste parlamentă. Ori și câtă le voră combate, 
precum se prevede, cei din oposițiune, proectele 
d-lui Tisza totuși voră fi primite în cele din 
urmă de maioritate, cu puține modificări, mai 
alesă după ce primulă ministru a retrasă §-ulă 
54, prin care se concedea fișpaniloră și înrîurirea 
asupra tribunaleloră.

Etă cum esplică pe scurtă Franciscă Pulszky 
importanța proectului de reformă administrativă, 
în „Neues Pester Journal“ dela 28 Februarie: 

„Autonomia comitateloră, care a dată Un
gariei de dinainte de 1848 caracterulă său spe
cifică, fiindă legată cu istoria renascerii spiritului 
publică, s’a desvoltată numai încetulă cu înce- 
tulă. Pe vremea ocupațiunei turcesci și a rSs- 
bdieloră religionare, când reședința puterii cen
trale a fostă mutată dincolo de graniță, la Viena, 
a încetată mai de totă influința ei imediată 
asupra administrației. Chiar lipsa de mijldce 
grabnice de comunicare, pe când năcazurile și 
strâmtorările timpului cereau de multe ori grab
nice hotărâri și neamânata loră esecutare, con
tribui ca administrația comitateloră să fiă aprăpe 
independentă de puterea centrală, care primia 
numai târziu cunoscință despre hotărârile adu- 
năriloră comitatense. In aceste adunări domnea, 
firesce, nobilimea avută a comitatului, țăranulă 
era dependentă dela nemărginitulă arbitriu ală 
proprietariloră, burgesime nu esista de locă în- 
tr’o mare parte a țării. Unde totuși se mai gă
seau orașe, aceste erau nisce enclave străine cu 
propriă jurisdicțiune, nu erau supuse comitatului, 
aveau privilegiele loră și instituțiunile loră deo
sebite, dăr în administrația loră erau totă atâtă 
de independente de puterea centrală, ca și co
mitatele/4

„După gonirea Turciloră și după încetarea 
răsboieloră civile, locotenința (Statthalterei) a fostă 
ce-i dreptă stabilită în Buda ca autoritate cen
trală administrativă, dicasteriulă hotărîtoră era 
însă totuși cancelaria aulică ungară în Viena, și 
amândouă aceste foruri erau bune bucurdse, dăcă 
oligarhii din comitate le scăpau de sarcina și 
de grijile administrației, numai să nu se fi ară
tată acestea renitente față cu rarele ordine ale 
guvernului. O asemenea resistență se manifestă 
la 1823, când se cerii ca „dările să se plătăscă 
în „monedă convențională“, nu ca mai înainte 
în valută vienesă (Wiener Wâhnung), și când se 
ordonă recrutarea unui contingență drecare. Deși 
acăstă resistență a fostă ușoră înfrântă prin co
misari regesci, totuși ea facă să se redeștepte 
spiritulă publică, care în curândă primi o culdre 
democratică. Adunările comitatense deveniră cen
trală agitațiuniloră liberale, care cerea egalitatea 
înaintea legei și se străduia a estinde privilegiele 
politice ale nobilimei asupra întregei națiuni“.

„Marea reformă dela 1848 făcu finită au
tonomiei comitateloră în principiu, când acestea își 
perdură dreptulă de a mai trimite în dietă man
datari cu instrucțiuni positive, de care erau legați, 
și de a-i rechema drăși după placă. Țâra întrdgă 
fă împărțită în cercuri electorale. Adunările co
mitateloră (congregațiuni) încetară, prin urmare, 
de a mai fi o corporațiune politică așa numită 
„Universitas Praelatorum, Baronum etNobilium“, 
ele deveniră o autoritate administrativă; căci ună 
guvernă parlamentară nu pdte să sufere, ca fie
care comitată să se administreze după niște sta

tute proprie. Dăr abia după pactulă dela 1867 
a intrată în vidță acăstă reformă și congregațiu- 
nile fură din nou organisate pe basa representa- 
tivă a representanțiloru comunali și a instituțiu- 
nei viriliștiloră. Mai târziu s’a prelungită peri- 
odulă pentru alegerea funcț. mariloră comitatensi, 
s’a regulată dreptulă de candidare, s’au introdusă 
în organisațiunea comitatului și funcționarii ce-i 
numesce statulă : mediculă, inspectorulă școlară, 
inginerulă, numărulă adunăriloră comitatense a 
fostă redusă și în modulă acesta cerculu loră de 
activitate a fostă totă mai multă restrânsă. De 
altă parte maioritatea orașeloră a fostă încorpo
rată comitateloră. C’ună cuvântă din vechea au- 
tonomiă a comitateloră n’a mai rămasă decâtă 
numai o sdrdnță: alegerea periodică a fuucționa- 
riloră comitatensi. Administrația rămase într’aceea 
miserabilă, defraudațiunile se ’nmulțâu, plângerile i 
că posturile de funcționari în comitată au ajunsă! 
a fi numai niște sinecure pentru nobilimea scă
pătată a comitateloră, deveniau din ce în ce mai 
dese“.

„Acum pășește ministrul-președinte c’ună nou 
proectă de lege înaintea parlamentului spre a re
gula administrația. Este caracteristică, că ad
ministrația orașeloră n’a primitu ună capitulă 
deosebită în acestă proectă, ci a fostă aruncată 
într’o 61ă cu administrația comuneloră rurale. 
Acăstă împrejurare dovedesce, că burgesimea 
încă și astăzi este câtă de multă ignorată. Țî- 
țîna în jurulă căreia se ’nvârtesce reforma este 
fișpanulă (prefectulă>; elă este o persdnă de în
credere a ministrului de interne, se ’nțelege ună 
nemeșă, dela care nu se cere calificațiune. Elă 
controlăză tdtă administrația și nu este respon
sabilă adunării comitatului, care devine în fondă 
superfluă, ci numai ministrului. Este acesta sis- 
temulă celă mai personală prin care tdtă pute
rea se concentrâză în mânile ministrului, o strictă 
centralisațiune, în care însă alegerea funcționari 
loră comitatensi durâză mai departe, dâr ei, func
ționarii, trebue să se supună orbesce ordiniloră 
fișpanului Prin acăstă reformă administrația nu 
ajunge pe deplină în mănile statului; primimă 
numai desavantagele, nu însăși avantagele cen- 
tralisațiunei11.

Broșura d-lui Mocsary.
(A Kozmilvelodăsi egyletek ăs a nemzefisegi kărdăs. 

Ii ta X. Y. Budapest, K6kai Lajos, 1886.)
Amă mai vorbită de acăstă broșură, care 

tractâză cestiunea reuniuniloră de cultură ma
ghiare în raportă cu aceea a naționalitățiloră. 
Amă simțită încă de atunci cine putea fi auto- 
rulă acestei broșuri, și de aceea amă susținută că 
este ună Maghiară de frunte, cu t6te că foile 
șoviniste din Clușiu se jurau, că n’a putută să 
scrie ună Maghiară acea broșură, ci numai ună 
Valachă. Acum însă, d. Ludovică Mocsary în
suși declară în răspunsulă său dată la adresa 
Sârbiloru din Neoplanta, că d-sa este autorulă 
broșurei din cestiune. Ajunge atâtă, pentru a 
justifica pe deplină interesulă ce-lă potă avă ce
titorii noștri d’a cunăsce cuprinsulă acestei scrieri, 
pe care-lă reproducemă aci:

In anulă trecută au luată mare sboră așa numitele 
reuniuni de cultură in patria ndstră și anume in Tran
silvania și în Sătmară. Cu mare solemnitate s’a cons
tituită reuniunea în Transilvania, celă puțină a esistată 
tendința d’a se constitui câtă se pote mai solemnă. In 
Sătmară însuflețirea a mersă atâtă de departe, că comi- 
tatulă a votată ună aruncă de ună procentă dare pentru 
scopurile reuniunei de cultură. Intrâga pressă maghiară 
a sprijinită mișcârea și așa a luată mare estindere. Dăr 
ce am vătjulă și am aurită de atunci nu pră se po'ri- 
vesce cu începutulă celă sgomotosă, nici cu uriașa 
problemă ce și-au propus’o reuniunile; causa nepotrivirii 
o aflu în păcatulă, originală în care s’au născută reuniu

nile și sub presiunea căruia fiecare pasă âlă loră a fostă 
caracterisată ca lipsită de curagiu și sinceritate.

Lipsa de curagiu și lipsa de onestitate au condusă 
dela începută fiecare pasă ală loră. Lipsă de curagiu 
au arătată ele, când ’șî-au ascunsă adevărata loră țintă 
și au asigurată la fiecare ocasiune în vorbiri și în arti- 
cule Ziaristice, că pentru lumea asta nu voescă să pă- 
șăscă agresivă în contra naționalitățiloră nemaghiare. Cu 
acăsta ele ’șî-au dată de golă consciința lorii, d’a fi 
căleată pe unii terîmu neiertată. Lipsă de onestitate se 
arată într’ună șiră întregă de frase și parole, ce s’au ros
tită și cu care s’au apărată reuniunile la înființarea loră. 
Chiar numirea «reuniune de cultură< este falsă. Cultura 
în totalitatea ei nu pote fi ună obiectă ală activității 
reuniuniloră.... Dăr ne dau lămuriri și ne spună, că e 
vorba de lățirea tculturei maghiare* între naționalități. 
Cultură maghiară! Ca și cum cultura ar avă o națio
nalitate!.... Cultura fiindă de natură cosmopolită... cu 
greu s’ar pută spune, ce e cultura specială maghiară. 
Deeă așa dăr reuniunile voiescă să răspândescă «cultura 
maghiară < între naționalitățile nemaghiare, acăsta nu 
p6*e însemna altceva, decâtă că ele voescă să lățăscă 
între acestea limba maghiară și să le aducă acolo, ca 
să pătă înainta în cultură numai prin mijlocirea limbei 
maghiare...

0 altă parolă este „deșteptarea spiritului patriotică* 
între naționalități. A învăța pe omă patriotismă pe ca
lea reuniuniloră — curiăsă întreprindere! Prin înteme- 
iare de scăle vrău reuniunile să lucreze cu deosebire în 
acăstă direcțiune, ca și cum patriotismulă ar fi o disci
plină, ce s’ar putea introduce, ca și matematica său din 
parte-mi fie și ca relig.unea, ca obiectă de învățămăntă... 
Dăcă sub patriotismă să înțelege alipirea cătră țără său 
cătră stată, atunci suntă cu totulă alte mijlăce d’a-lă 
întări — să îngrijimă ca naționalitățile să se simtă acasă 
în acostă patriă, să ne dămă ostenăla d'a-le garanta li
bertatea și bunăstarea ... Să reducemă dările, ăr nu să 
le mai punemă în perspectivă taxe nouă.

Mai dică reuniunile, că e vorba de întărirea ele
mentului maghiară, dăr nu în contulă celorlalte naționa
lități, ci prin aceea, că vreau se asigure maghiarismulu 
de pericululu slavisării sdu românisării și pe aceia, cari 
deja s'au slavisatu, său românisatu, se-i recuceriscă ma
ghiarismului. Ei bine, dăcă reuniunile voescă să șl măr
ginească activitatea loră în margini atâtă de modeste, 
să stea în defensivă, celelalte naționalități nu voră avea 
nimieă în contră, anume atunci, când ele nu suntă îm- 
pedecate d’a se ap&ra și ele din parte-le în contra peri- 
culului maghiarisării. Dăr se păte îndoi cineva macar 
unu momentă despre aceea, că urzitorii acestei mișcări 
cugetă in interiorulă loră majora conamur?...

Ceea ce se conchide din numele de familiă s’a 
combătută cu vredniciă de ilustrulă nostru compatriotă 
Ladislau Vajda, scriitoră maghiară escelentă, deși Ro
mână.... Nu se află în cerculă naționalitățiloră nici ună 
singură omă, care s’ar lăsa a fi amăgită prin aceste 
frase asupra adevărateloră scopuri ale acestoră reuniuni. 
Aceste tăinuiri și mascări, — una gândindă și alta vor- 
bindă — suntă 'nedemne de ună Maghiară și trebue să 
spună că smceritatea, cu care celă puțină una din aceste 
reuniuni, a comitatului Sătmară, își mărturisesce sco
purile sale, mi-a fostă binefăcătăre. Neaoșii Maghiari 
sătmăreni au aruncată josă masca ardeUnă „diplomatică14 
declarândă: „A fi Maghiară și a’șt împlini în orice di
recțiune chemarea, ce se Ugă de acestă conceptă. este o 
datoria sfântă a fiecărui fiu singuratică ală acestei teri*. 
Asta după mine, maghiaresce vorbită, nu este frasă, 
ci intențiunea și țînta suntă espuse pe față, sans phrase. 
Drepțiloră și nemăestrițiloră Maghiari sătmăreni nu le-a 
venită la socotălă să se joce d’ascunsele ; ei au despre- 
țuită a imita pe .1 alleyrandii universității din Clușiu, 
cari suntă de părere, că Dumnedeu de aceea a dată 
omului limba, ca să-și ascundă gândirile sale. Dăr me- 
ritulă acestei sincere. declarațiunl îlă nimicesce greșăla 
Sătmăreniloră, că au adusă înainte o înfricoșată grămă- 
dire de frase patriotice, din care nici a treia parte n’o 
poți reproduce fără să capeți sgârcituri de stomacă... 
S’a abusată de numele patriei, de sentimentulă curată 

|și nobilă ală patriotismului...
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De unde ’șl ia reuniunea sătmărână basa de dreptă, 
ca să silâscă pe fiecare fiu ală acestei patrie a fi Ma
ghiaro? Unde esistă o lege divină sâu omenâseă, care 
a întemeiată acâstă datoriă? Nu cumva este o pată 
morală, dâcă unO omO s’a născută Slovacă seu Română 9 
Ce vină pârtă Slovaculă sâu Românulă, dâcă a suptă 
cu laptele mamei alipirea de naționalitatea sa! Douăzeci 
și mai multe de generațiunl a făcută elă acâsta bona fide 
și deodată se trezesce într’o bună diminâță ca să afle 
că s’a zămislită în pecatulă nepatriotismului, Va primită 
și s’a născută în elă. Și dâcă ar întreba omulă, că 
pentru ce ar fi datoria sa ca să fiă Maghiară, nu-i pu- 
temă răspunde nimică altceva decâtă: fiindă că așa 
vremă noi. In totă casulă e mai bine a-i da acestă răs
punsă, decâtă a*i spune, că de aceea trebue fiecare omu 
să fiă Maghiară, fiindă că în Ungaria numai Magiarulă 
pite fi ună bună patriotă. E periculosă a spune acăsta, 
căci cu acesta recunâscemă, că nepatriotismulă celorlalte 
naționalități ar zăce în natura lucruriloră și Nemaghia- 
rulă se va considera in foro interno dispensată de da
toria d’a fi patriotă. Dăr afirmațiunea nu e drâptă, de- 
orece în timpă de pace naționalitățile și-au împliniWt! 
totdâuna datoria cătră patriă și stată.

S’a numită „propunere strălucită11 acea propunere 
a contelui Ștefan Karolyi, d’a jimpune comitatele ună aruncă 
de 1% dare directă pentru reuniunile de cultură. Dăr 
gânditu-s’a cineva ce însemnăză acea «propunere stră
lucită» ? Ea însemnăză, că în fiecare comitată, unde 
trăescă membrii d’ai altoră naționalități^ Nemaghiarii si 
se desnaționalisese cu] proprii loră bani, ea însemnăză, 
că noi Maghiarii n’avemă destui bani pentru acestă 
scopă, că din colectele făcute în mijloculă nostru aștep- 
tăină numai o mică sumă, că de aceea noi luămă bani 
de acolo, unde aflămă.

In adevără, acăsta nu e nici cavalerescă, nici creș* 
tinescă. Acăstă procedere amintesce pe aceea a păgâniloră 
și Evreiloră: au pusă pe Domnulă și Mântuitorulă nostru 
Isusă Oristosă ca elă însuși se’și terască la Golgotha 
crucea, pe care l’au pironită. Chiar cu cele mai grosolane 
sofisme nu se pâte contesta, că maghiarisarea se face 
numai în interesulă nostru,? ală Maghiariloră și nu în in- 
teresulă naționalitățiloră, că e vorba așadară de unu 
interesă de rasă specifică maghiară, când se facă Ma
ghiari câtă mai mulți Nemaghiari, fiindă că pe altă cale 
nu ne putemă îmulți. Pentru ună interesă specifică ală 
rasei maghiare însă, acăsta însăși să aducă jertfe dăcă 
socotesce necesară: dir a face Maghiari din Valachi cu 
bani valachi, precum vrea comitatulă Sătmarului, este o 
procedere, la ale cărei consecințe în înferbințăla patrio
tică de sigură nu s’au gândită mai adâncă. Este o 
procedere, care e în stare nu numai să deștepte îngrijiri 
și să întărite la resistență, ci să și provâce cea mai 
adencă amărîciune.

Dăr negreșită, în magazinulă de frase și sofisme, 
ce le are ca provitjiune mișcarea reuniuniloră de cultură, 
este gata și la acăsta .ună răspunsă fârte frumușelă. 
Se cjice: Cu aceea, că mijlocimă naționalitățiloră cunoș
tința limbei maghiare, nu vremă să le răpimă naționa
litatea — ferăscă Dumnedeu, ci le facemă numai ună 
serviciu, căci vremă se le dămă ocasiune, d’a înainta 
mai bine în viița publică; deărece limba, statului este 
cea maghiară, cunoștința ei este neapărată în ori ce ca
rieră publică. Și acestă argumentă este chiar legală 
inarticulată în art. de lege XVIII din 1879, prin cară s’a 
introdusă în scolele poporale instrucțiunea limbei maghiare, 
Ei bine, asta ar fi forte frumosă din partea elementului 
maghiară — dăcă ar fi adevărată!.... Dăr naționalitățile

i nici nu ceră dela noi mărinimiă estremă; în acăstă pri- I 
vință să le lăsămă loră astă grijc, să măture fiecare 
dinaintea ușei lui.

Că aceste reuniuni pășescă în viăță fără nici ună 
plană clară desemnată pentru activitatea loră, fără ună 
programă de lucru bine determinată, este forte semnifi
cativă. Reuniunea ardeleană a edată ună lungă proiectă 
ală comisiunei, dăr și acela, în amesteculă său de frase, 
idei și pii dorințe mai curândă e o disertațiune, dccâfă 
ună programă de lucru. Natura lucruriloră ar pretinde 
ca loțl părtașii să fiă în curată cu sine și adecă nu nu
mai urzitorii mișcării, ci și toți aceia, cari plătescă, facă 
fundațiuni seu contribuescă cu sume anuale. întocmai 
ca și când totă afacerea ar fi o demonstrațiune și ni
mică mai multă. A maghiarisa cu ori ce preță, indife
rentă în ce modă!....

Acăstă mișcare tradeză două lucruri: intențiunea 
d’a contopi naționalitățile si neputința d’a ajunge acăstă 
intențiune. (Va urmă.)

SOIRILE PILEI.
O ordinațiune a ministeriului de honvedi aviseză 

jurisdicțiunile cu privire la esecutarea recrutării din a- 
cestă ană. Suntă chemați la recrutare tinerii născuți în 
anii 1866, 1865, 1864 și 1863, pentru complectarea con
tingentului armatei permanente, reservei întregitâre și 
honvetjimei. Contingentulă întregă ală țării se suiă în 
acestă ană la 39,552 recruți și 3955 reserviștl de în
tregire.

—x—
Ministrulă de finance ungurescă a adresată luturoră 

direcțiuniloră financiare o circulară, prin care le provocă, 
aducendu ună casă concretă, să evite încasarea de două 
ori a competințeloră dela partide. Gontravențiunile se voră 
pedepsi cu bani și pe cale disciplinară.

—x—
La congresulă orașeloru, ce s’a ținută în Pesta, au 

fostă representate 51 de orașe. Din Ardeală au fostă 
representate Abrudulă, Bistrița, Brașovulă, Alba-Iulia, 
Mediașulă, Aiudulă, Sibiulă, Sepsi-Sân-Georgiulă, Orăștia, 
Sebeșulă, Reghinulă-săsescă, Sighișora. Scopulă congre
sului a fostă, să ’și formnleze orașele dorințele loră cu 
privire la legea municipală ce se va desbate în curândă 
în cameră. Ună memorandă se va adresa ministrului de 
interne și dietei, care va cuprinde dorințele orașeloră.

—x—
Ministrulă de finanțe ungurescă face printr’o ordina

țiune cunoscută, că tâte edificiile căiloră ferate ale sta
tului, ce nu suntă închiriate, suntă scutite de dare și 
chiar dintre cele închiriate nu suntă supuse dării acelea, 
care suntă închiriate pentru poștă și telegrafă.

—x— >-■
In săra de 27 Februariu n. poliția din Brașovă a 

avută de lucru, din causa unoră scene ce din norocire 
cam rareori se întâmplă aci. O fată din Cohalmu, ce 
se află de presentă în serviciulă unei ospătării din locă, 
a stată mai nainte în legături de dragoste cu calfa de 
cismară Carolă Simonă din Brașovă. Fata rupse în 
fimpulă din urmă relațiunile cu cismarulă și găsi cu cale 
să facă dragoste cu calfa de brutară (pâneră) luliu 
Teutsch totă din Brașovă. Cismarulă jură răsbunare și 
în săra de 27 Februariu n. urmări părechia nou îndră
gostită, care voia să cerceteze o petrecere cu danță în 
Brașovulă vechiu. Aprăpe de localulă petrecerei, cisma
rulă dă două împușcături de revolveră asupra urmări- 
țiloră, vătămândă ușoră ânteiulă glonță fața fetei, ăr ală 
doilea glonță nimerindă pe rivalulă în spate, fără însă

ca să-i pătrundă în corpă, din care causă nici nu fu 
greu rănită. Ună ală treilea glonță și-lă trimise aten- 
tatorulă în capă pătruntjendu-i creerii și transportată 
fiindă la spitalulă civilă, după ună chină de două âre 
muri.

—x—
In aceeași seră, locuitorii de aci Mihailă W'agner, 

Mihailă Reimer și Ioană Muller se presintă în locuința 
lui George lartler din Gacimaier Nr. 567, cu scopă 
d’a-lă face atentă asupra deseloră furturi ce le comite 
soția lui în paguba lui Mihailă Wagner. George Tartler, 
indignată de observațiunile ce i le făcură cei trei venițl 
puse mâna pe cuțitulă ce din întâmplare se afla pe masă 
și cu iuțâla fulgerului îi străpunse pe toți trei; fugindă 
apoi pe ferestră, rabiatulă se presentă însuși la polițiă, 
care Ta dată pe mâna judecătoriei competente. Gei trei 
greu răniți se află în îngrijirea spitalului.

—x—
In fine totă în aceea nenorocită seră, în hotelulă 

«București» de aci fu arestată agentulă Wilhelm Pfeifer 
urmărită fiindă, prin organulă ungurescă polițiană, de 
cătră tribunalulă din Cinci biserici pentru înșelătoria. 
Escroculă s’a dată pe mâna procurorului de aci. — Avisă 
aceloră membri ai representanței orășenesc!, cari au 
pledată cu atâta focă pentru neînmulțirea organeloră 
poliției.

—x—
Partida independențiloră și dela 1848 din dietă a ți

nută o conferință în 22 Februariu și a hotărîtă a adresa 
ună apelă cătră alegetorii acestei partide. Apelulă, care 
este subsemnată de Danielă Irănyi ca președinte, rogă 
pe alegători să-șl asigure drept ulă de alegere, plătindă 
tită darea loră pe anulă 1885 pănă la 15 Aprilie st. 
n. anulă curentă și îngrijindu-se pentru aceea, ca nu
mele alegătoriloră îndreptățiți să fiă primite în lista ale- 
gătoriloră, valabilă pentru alegerile dietale din 1887, âr 
numele alegătoriloră neîndreptățiți să fiă ștersă din aceea 
listă. Membrii partidei suntu provocați afară de acesta 
d’a se organisa și d’a alege âmenl de încredere, cari să 
controleze listele susă memorate.

într’o mulțime de comune din comitatulă Pestei 
bântue de multă vreme difterita. Scolele suntă închise 
în localitățile visitale de acestă epidemiă.

—x—
Ni se scrie, că în comuna Șerbenl, — comitatulă 

Mureșă - Turda, cerculă de josă ală Reghinului 
săsescă — a născută soția lui Mitra Zlătară cu 
numele Mar ia (amândoi Țigani) în 20 Febr. a. c. o fată, 
în 21 Febr. înainte de amâ(|I ună ficioră și totă în acea 
di după amedi iarăși o fată, adecă în 2 tjile susnumita 
a născută doue fete și ună ficioră, toți trei bine desvol- 
tațl și deplină sănătoși. Ei trăescă toți, dăr mama a 
murită. Mitra Zlătară a rămasă văduvă cu 8 prunci.

—x—
Din comuna Na da și a română ni se scrie aseme- 

hea, că o femeiă de acolo a născută trei prunci, 
cari trăescă împreună cu mama loră.

—x—
Din jurulă Reghinului săsescă ni se raportâză: 

„Vremea pe la noi e totă frumâsă. Secetă mare. Bu
catele, fânulă, precum și carnea de vită și de porcă nu 
suntă scumpe. Mai scumpe suntă ouăle de găină, cari 
se vândă 5 pentru 10 cr. Și Jidovii âmblă din sată în 
sată ca turbați de sțringă ouăle de găină și de rață. 
Nunți încă totă se mai facă, măcar că âmenii suntă cam 
săraci, mișcă însă în susă și ’n josă, facă ce facă și 
mai în urmă tinerii se căsătorescă.

FOILETONU.

Publicitatea la Romanii cei vechi.
(Prelegere publică ținută la 12 Decemvre 1885 în sala 

gimnasiului română gr. or.
(Urmare.)

Locurile seu stradele acelea de întâlnire seu po
vestire se numiau stațiuni (lat. stationes.) Viâța și 
circulațiunea, ce domnia în aceste locuri, ne aducă 
aminte de socialitatea, de vioiciunea sâu viâța din 
piața lui Marcus din Vineția și, până la ună gradă 
âre-care, de aceea ce domnesce în Praterulă și Stadt- 
parculă Vienei și Cismigiulă Bucuresciloră, cu aceea 
deosebire, că pe când în Roma se aflau noutățile mai 
totă din graiă viu, la noi se află mai totă din presă. 
Locuri de întâlnire, «stațiuni14, cercetată mai alesă de pu- 
bliculă de rândă, mai are și astăzi cetatea eternă de pe cele 
șâpte coline, numită astfelă, fiind-că este așe4&tă pe șâpte 
coline (nemțesce: die Siebenhugelstadt). Piața-Panteo- 
nului și Piața- Golona, cum se numescă ele astăzi, bâș- 
băescă de cetățeni din clasa mijlociă, și char și de ță 
răni din apropiere, în tâiă Dumineca și sărbătârea, cari 
formâză grupe sâu stândă, sâu preumblându-să de colo 
până colo și povestescă și discută cu multă vioiciune în
tâmplările dilei, comentându-le în totă chipulă și care 
cum îlă ajută puterea combinațiunii , . .

riloră, unde, după ce cetiau, ca era de cetită, sâu se sătu- 
'rau de cetită, se apucau de discutată, de regulă despre 
cele cetite, âră mai pe urmă și despre întâmplările (Jilei. 
Usulă ace -'a mai esistă chiar și astăzi în întrâga Italiă. 
Mai populare, mai plăcute, mai desă cercetate și prin 
urmare mai atrăgătâre însă erau oficinele bărbieriloră (ca
binete de tunsă, rasă și frisată, lat. tonstrina, sâu taberna 

i tonsoris). Intr’acestea se adunau âmenii, cari nu purtau 
i bărbi și cei spîni, ca să audă din gura unui »Figaro“ 
' (bărbieră glumeță, căci așa suntă de regulă bărbierii chiar 
' și în cjilele nâstre, mai alesă cei din Italia, sâu peste totă 
din părțile sudice, altfelă n’ar juca ei o rolă mare chiar 

1 și în poveștile arabice întitulate «o miiă și una de nopți*) 
' ca să audă din gura unui , bărbieră glumeță, clasică 
i vechiu (Brașovulă nu credă să aibă vr’unulă asemenea,) 
, dăcă a ploată în Egiptă, dâcă au sosită buletine despre 
învingeri nouă ale armatei dela Rină, dela Istru adecă 
dela Dunărea de josă, în contra Daciloră, ună poporă, 
care a locuită înainte de noi în părțile aceste. Modulă 

1 acesta de publicitate a fostă firesce de fârte mare im
portanță, căci cei, cari aflau noutățile în cabinetele sâu 

’ tabernele bărbieriloră, alergau după aceea și le duceau 
' la celelalte locuri de întâlnire, firesce schimbate, esage- 
rate sâu micșorate. Stațiunile și tabernele erau adevăra
tele locuri, unde se forma opiniunea publică; aici se de- 

1 cretau triumfuri beliduciloră victorioși, sâu se ridicau

Afară de pomenitele localități și locuri mai 
erau fârte multe localități, cari în privința fisiono- 
miei loră s’ar putea asămâna cu cafenelele nâstre, sân 
cu așa numitele locande, sâu foișorele tealreloră nâstre. 
jntr’acestea s’adunau cetățeni mai din tâte clasele și dis
cutau cestiunile de totă felulă, numai pâte cu mai multă 
chibsuință sâu aprofuncjime, de cum să făcea în Piața- 
Panteonului și Colona. — Apoi locurile răcoritâre ale 
termeloră (băiloră calde), arenele de luptă, porticele (foi- 
șârele) d. e. porticului celă imposantă alui Agripa de pe 
Câmpulă lui Marțiu, ba chiar templele erau tare cercetatei 
ba chiar îndesuite de âmenl, mai alesă, când Romanii 
cei vechi se adunau la poveste și discutau cestiunile, ce 
aveau să se pertracteze în senată sâu în adunările popo
rului, în adunările de alegeri (cum erau așa numitele 
comitia centuriata, tribuna adunări de alegeri, unde sâ 
vota după centurii, triburi, despărțăminte ale cetățeni- 
loră) sâu cele petrecute în adunările senatului, poporului 
etc., sâu buletinele sosite dela comandanții, cari purtau 
răsbâie cu popârele barbare, — ba senatorii mai cu in- 
fluință, după multă discuțiune, după multă împărtășire 
de idei stârniau în răcoritârele foișâre ale băiloră chiar 
proecte pentru organisarea provinciiloră, ce aveau să se 
cucerâscă. Sciința și literatura încă nu erau mai puțină- 
considerate. — Omenii setoșl de sciință și de literatură 
să întâlniau în bibliotecile publice și în magazinele libra-
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merenti“ clasa I, scrie -Răsboiulă", pentru prețioaele sale 
scrieri archeologice asupra României.

—x—
O nouă dovadă de alipirea Regelui României cătră 

țâră o aduce -Curierulă financiară» : .Ni se comunică 
de ună corespondentă ală nostru, că M. S. Regele Ro
mâniei are intențiunea d’a destina tâtă averea mobiliară, 
ce ’i-a revenită din moștenirea Augustului Său Părinte, la 
cumpărare de pământă în țâră. Acâstă scire ne-a făcută 
o impresiune din cele mai plăcute: 1. pentru că ună nou 
capitală intră în țâră pentru a se pune la disposițiunea 
pământuriloră nostre, și ală doilea, pentru că cu modulă 
acesta tâte interesele materiale ale Regelui se concen- 
trâză în România, faptă, care va contribui puternică d’a 
accelera propășirea și desvoltarea nostră e jonomică pe o 
scară sistematică și după cele mai nuoă modelurl. Când 
ne gândimă, că administrația Regelui este o administrația 
modelă; când vedemă nu mai departe decâtă la Broș- 
tenl, unde dificultățile esploatării păduriloră sunlă din 
cele mai mari, că s’au făcută instalațiunl unice în țâra 
românâscă; când observămă, că administrația Domeniului 
Coronei, care funcționâză numai d’ună ană, are deja for
mată ună personală silvică și o organisațiă silvică din 
cele mai înaintate, cu pepiniere chiar de păduri și plan- 
tațiunl pe mai multe Domenii; când ne gândimă, eternă, 
că două din Domeniile Corânei, expirândă contractele de 
arenduire. s’au luată deja a se exploata în regiă, cu pers
pectiva d’a deveni în curândă niște firme modelă; când 
vedemă, că chiar biserica și școla au devenită pe aceste 
Domenii nisce adevărate altare, construindu-se, reparân- 
du-se și înzestrându-se cu totă ce Ie trebue peste 27 bi
serici și scoli, și când ne amintimă, că mai toți Suveranii 
din Europa îșl plasâcjă averile în fonduri străine și în 
imobile situate în țări streine, scirea ce o dămă mai susă, 
de se va adeveri, nu pâte decâtă să ne bucure, deorece 
ea dovedesce o încredere și o afecțiune deplină a Suve
ranului în țâra acâsta, de care s’a alipită cu mintea, cu 
inima și cu tâtă averea sa<.

—x—
,,Reuniunea română de gimnastică și cântări" de 

aci va da obicinuita convenire colegială Joi 20 Februariu 
v. în sala hotelului Nr. 1.

O interesantă descoperire s’a făcută deunăZilo în 
Varhely. Luc"ându-se la nisce gropi s’a dată peste 
ună centaurii de bronzit, ciungărită însă, deârece îi lip- 
sesce brațulă dreptă, capul ti și trei piciore. Se pare că 
e o lucrare a primeloră vâcurl după Cristosă. înălțimea 
statuei e cam de 40 centimetri. Proprietarul^ a dăruit’o 
museului din Bekes-Gyuda.

—x—
Sigismund Kollanyi, notarulă comunală din Csuz, 

comit. Comaromă, a fostă condamnată de viceșpană la 
200 fl. amendă, pentru abusurî comise în afaceri de moș
tenire. Comisiunea municipală a comitatului însă l’a 
destituită din funcțiune.

—x—
Viceșpanulă comitatului Neutra a ordonată urmă

rirea individului Alois MMdorfer, care se dă de misio
nară, pdrtă costumă preoțescă, e provăcjută cu scrisori 
bisericesci de recomandare false și colectâză fără auto- 
risare bani, întrebuințându’i negreșită pentru sine. Șar- 
latanulă are și cărți de visită false cu testulă: „St. 
Aloisius Muhldorfer, ord. S S. cruciș rom. cath. din 
BucurescI.* Urmăritulă nu ’și-a făcută nici serviciulă 
militară și stă în clasa a treia de etate.

—x—
„Bud. Tgbltt." e informată din Vi en a, că între mi- 

nistrulă de esterne contele Kalnoky și între contele 
Iuliu Andrassy esistă o animositate, care îșl aruncă 
umbra asupra contelui Khevenhuller. Acesta a con
ferită pră desă cu contele Andrassy și a lucrată mai 
multă după instrucțiunile acestuia, decâtă după ale lui 
Kalnoky. Dăcă misiunea lui Khevenhuller ar fi fostă no ■ 
rocâsă, acâstă împrejurare n’ar fi fostă așa băgată ’n 
sâmă, der deârece răsboiulă sârbo-bulgară a luată ună 
sfârșită, care a compromisă acțiunea orientală a Austro- 
Ungariei, contele Khevenhuller trebue sacrificată. „Koln. 
Ztg. < dă contnlui Andrassy sfatulă ca, dâcă sufere de 
urîtă, să se ocupe cu lucruri mai puțină seriâse decum 
este politica.

—x—
Cu privire la convențiunea de comerciu cu Elveția 

cetimă în „Gurierulă financiară din BucurescI: »La 10 
(22) Ferbuariu curentă espirândă cele 40 tjile ce se acor
dase Elveției, după cum se acordase Franciei, pentru 
mărfurile ce se aflau în cursulă călătoriei când au espi- 
rată convențiunile loră, d. Pherekide, ministrulă de 
esterne ală României, a informată oficială pe consululă 
generală ală Elveției la BucurescI, că de acum îilhinte 
tarifulă autonomă va fi aplicată tuturora mărfuriloră, 
provenindă din Elveția. Cu acâstă ocasiune trebue să 
adaugemă aci că, răspunejândă la o interpelare ce i s’a 
adresată în Cameră, d. Pherekide a declarată, că va a- 
plica tarifulă automă la 1âte țările, care nu voră în
cheia convențiunl de comerciu cu România. Acâstă de- 
clarațiune a ministrului de esterne a făcută cea mai fru- 
mâsă impresiune în publică. Se știe, că convențiunea de 
comerciu cu Austro-Ungaria expiră definitivă la luniu 
viitoră. Dăcă Austro-Ungaria nu va renunța la pre- 
tențiunile sale esagerate, pretențiunl care, prin convențiu
nea în vigOre, făcuseră din România o provinciă, pe care 
o esploata economiceșce, fiecare înțelege că nu va mai 
fi posibilă încheerea unei nouă convențiunl. In acestă 
casă, ministrulă de esterne, în dorința sa d’a asigura Ro
mâniei independența economică, se vede hotărîlă a aplica 
și pentru acea țâră tarifulă autonomă, după cum 
îlă aplică la celelalte țări. <

—x—
S’a acordată d-lui Dr. Schuchhardt medalia -Bene-

Biblioteca poporală din Betleanft.
Betleană, 20 Faură 1886.

Dela trimiterea spre publicare a raportului generală 
despre starea bibliotecei poporale din Betlână (vecjl 
Gazeta N-rii 4 și 5 ex 1886) averea aceleia s’a mai 
înmulțită prin următOrele donațiuni: 1) 1 fl. v. a. dela 
d-lă Florea Beudeană propr. în Rușii Betleanului. 2) 
„Inimiâra," dela d-nulă aut. Ioană Popă Reteganulă. 3) 
-Elemente de zoologia pentru scâlele sec inf.« 4) Ele,-, 
mente de botanică" 5) -Elemente de mineralogiă* 6) 
„Compendiu de istoria naturală pentru scâlele primare 
de ambe sexele* 7) „Migrațiunea animaleloră* 8) -Ele
mente de geologiă" dela d-lă autoră Simionă C. Mihă- 
lescu, prof. de sciințele naturale la liceu în Craiova prin 
Tipo-litografia Samitca în Craiova. 9) -Despre necesitatea 
promovării și protecțiunei meseriiloră între Români de 
Baiulescu* dela Asociațiunea transilvaniei. 10) -Studiu 
asupra epistoliloră lui Cicero* dela d-lă autoră Basiliu 
Rocueanu prof. Ploiescl.

Din sînulă junimei beiușane cu lista d-lui colectante 
Ioană Costea. stud. octavană, amă primită: 11) -Despre 
legume* 12) „Economia câmpului* dela d-lă Ignată Va- 
siliu, advocată. 13) „A român (olâh) nerazel râmai ere- 
dete* 14) -țtiorile Bihorului* 15) -Mărgăritare,* dela 
d-lă Georgiu Papp, prof. pub. ord. 16) „Poesii și prosă* 
17) -Acrosticon* 18) -Salutatio d-no Michaeli Pavel* 
dela d-nulă Teodoră Fâșie, advocată. 19) Raportulă lui 
Iancu* dela d-lă Teodoră Bub ă, teologă. 20) -Femei

celebre" dela d-lă Ioană Papp. 21) „Memorialulă de 
Sibiiu* dela d-lă Georgiu Cherecheșiu. 22) „Prisonierii 
Comanhiloră" dela d-lă Simeonă Cornea, sextană. 23) 
„Plutașiulă* 24) -La Plevna* 25) «Horațiu traged.* 26) 
.Conspectă de statistică* 27) -Descrierea globului te
restru t. I « 28) „Îndreptară de Teodoră Roșiu.* dela 
d-nulă Emanuilă Popă, sextană. 29) -Horațiu traged.» 
dela d-lă Ionă Domiană, octavană 30) ,Două raporturi 
ale legiuniloră române* dela d-lă Andreiu Bogdană octa
vană. 31) „Amiculă familiei ex 1884 12 Nr.* 32) .Fa
milia jumătate din 1882 și jumătate din 1883* , 
dela d-lă Avramă Corcea, secretară. 33) .Istoria 
Transilvaniei, de Rusă* 34) .Introducere în eco
nomia* 35) -Numa Pompiliu" 36) -Biografiile celoră mai 
vestiți Romani și Romane*. 37) -Muguri,* dela d-lă 
Teodoră Roșiu, qu.intană. 38) -Elemente de istoria na- 
turei și fisică" 39) „Elemente de geografie," dela d-lă 
Teodoră Puiteră septimană. 40) -Robinsonă după Campe* 
dela d-lă Emiliu Cășolțană, septimană. 41) -Poesii de 
Vulcană* 42) »Nu-i nimică,* dela d-lă Georgiu Papp 
prof. publ. ord. (A fostă ună lapsus calami, că aceste 
două cărți nu s’au amintită mai susă, unde figurâză încă 
odată numele d-lui profes.) 43) -Stâua magiloră,* dela 
d-lă Gavrilă Cosma. 44) „îmbunătățirea culturei țăra- 
niloră, bros. IV. “ 45) „Românii la Plevna de Dr. Alexi“. 
46) „Istoria resbelului romano-ruso-turcă 1875—78. 
p. 1. ed. II.“ 47) „Poesiile lui Andreiu Murășiană dela 
d-lă colectante Ioană Costea octavană.

Primescă marinimoșii d-nl donatori și brava junime 
beitișiană pe astă cale cele mai ferbințl și cordiale a-le 
nâstre mulțămirl pentru sprijinulă morală și materială, 
ce ni-lă dau.

Recomândămă și de astă dată atențiunii și ma- 
rinimosității p. t. publică română sacra causă sus- 
cepută.

In numele comisiunii administratore.
Ioană H. Boteană, 

not. bibi. pop.

ULTIME SCIRÎ.
Termenulu fixată pentru armistițiu expirândă, 

și cu tâte concesiunile făcute de Bulgaria, Serbia, 
departe de a voi să încheia o pace onorabilă 
pentru cele două țări, dându-se la neste demons- 
trațiuni militare de-a lungulă graniței principa
tului, guvernulă bulgară, precum ne-a comuni
cată telegrama de erl din Sofia, a dată ordinulă 
de a îndrepta spre Sofia tdte trupele Rumeliei. 
Prințulă Alexandru se intdree ș’ elă, pentru a 
merge să ia comanda trupeloră la fruntarii.

Se anunță din Constantinopolu (farului „Daily 
News,“ că Pdrta a fostă informata despre con
centrarea trupeloră austriace în Bosnia și Her- 
țegovina. Austria ar fi dispusă să ocupe Ser
bia în casulă când ar isbucni o insurecțiune con
tra regelui Milană.

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

BUDAPESTA, 2 Martie. — Comisiunea 
militară, a camerei a primită legea pentru gldte, 
ca basă a desbaterii speciale. Ministrulă honve- 
cliloră Fejărvâry a declarată, că organisarea 
gldteloră, care este condiționată de situațiunea 
militară, nu va pricinui mari cheltuell.

BELGRADU, 3 Martie. — Representantulă 
înaltei Pdrte a declarată, că Turcia e gata de a 
șterge din propunerea ei pasagiulă privitoră la 
restabilirea relațiuniloră amicabile. Serbia a pri
mită acâsta și așa s’a efectuită identitatea amân- 
duroră propuneri.

Editoră : Iacobă Mureșiauu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu.

monumente celoră favorițl, sâu furci celoră urgisiți; aici 
se deslila așa cjicendă disposițiunea poporului, care dispo- 
sițiune apoi cu ocasiunea representațluniloră din circă și 
alte asemenea ocasiunl se descărca în torenle periculâse 
asupra capeteloră guvernului împărăteseă. Și acâstă dis- 
posițiune era atâtă de puternică și se manifesta cu atâta 
violență, încâtă împărații următori lui Augustă, cari de- 
veniau din ce în ce totă mai despoțl, ținâu sâma de ea 
cu mare seriositate, ba chiar mai multă decâtă de so
lemnele hotărîrl ale -părințiloră adunați" (patres con- 
scripti, așa se numiau senatorii la Romani.) Acâsta se 
întâmpla nu numai în Roma, ci într’o măsură mai mică 
dâr destulă de bine simțită, și în celelalte orașe, mai cu 
câmă din Italia, cari formau centre mai mari politice.

Pe lângă modulă acesta de publicitate neganată mai 
esista ună felă de publicitate sistematică. Acâsta servia 
mai vârtosă spre mulțămirea aceloră trebuințe ale publi
cului, cari trebuințe în filele nâstre îșl află satisfacțiune 
în partea aceea a (fiuareloră mari moderne, cu titula 
-înserate* sâu ^anunțuri' (nemț. Anzeiger.) Dâcă se 
perde vre-ună obiectă, posesorulă îlă reclama în publică 
printr’ună erold, va să cjică strigătoră său vestitoră, ceea 
ce și la noi (și de bună sâmă și la alte popâră) în <}iua 
de astăcjl se întâmplă atâtă prin sate câtă și prin orașe, 
prin sate, dâcă se pierde vre-ună lucru, sâu este să se 
vestâscă ceva, se face acâsta la biserică, de regulă după 

slujba dumnecjeâscă, înaintea bisericei, de unde s’a năs
cută Zicerea: „s’a dată înaintea bisericei," eră la orașe 
la noi Românii se dă de asemenea înaintea bisericii ori
ce este de a se împărtăși poporului, sâu se anunță prin
tr’ună herold provă^ufă cu o dobă, pe care o bate din dis
tanță în distanță și apoi cetesce de pe o hârtiă tipărită, sâu 
numai scrisă aceea ce are să vestâscă; — aci în Bra- 
șovă dobașulă acela cu doba cea hodorogită, care anunță 
licitațiunile etc,, nu este alta nimica decâtă ună felă de 
heroidă. — Reclamațiunea obiecteloră perdute se mai 
făcea la Romanii cei vechi și prin așa numitele anun
țuri de albumă, arareori însă prin espunerea de table 
de lemnă, pe cari erau descrise 
adecă lucrurile perdute. Albumă e 
albă, se numiau nisce table pătrate 
chisă, une-orl chiară albă de totă,
nicipalitatea sâu autoritatea orașului, sâu chiară între
prinzători privați pe la colțurile caseloră și le închiriau 
în parte sâu cu totulă celoră interesați. Cam ună felă de 
albumă pentru anunțuri suntă și tablele bătute pe pă
reți aici în Brașovă, de proprietarulă biuroului de infor- 
mațiunl I6nă Bolim, cari se închidă preste nopte.

respectivele lucruri, 
dela cuventulă albuș- 
spoite cu colâre des- 
pe cari le pune mu-

VytALX AU UMU UIUIIV IVUUUH O (AU. YGlCdlU V l V UI

Un mare numără de anunțuri de părete de felulu < frumâsele câmpii și orașe ale Italiei. — Dovadă ne este 
; Roma, unde din multele monumente de artă romană- 
grâcă numai columna lui Traiană a rămasă nestinsă de 

la o aden- furia barbariloră. (Va urmâ.)

acesta ne oferă orașulă Pompeii, care în anulă 70 după 
nascerea lui Christosă a fostă împresurată, sâu mai bine 
Zisă Îngropată, și încă adâncă îngropată, 

cime de 100—150 de urme de lava Vesuviului și des- 
gropată in (filele nâstre. Acestă desgropare s’a făcută și 
se mai face încă și în ahe locuri ale Italiei din apro
pierea Vesuviului la îndemnulă învățațiloră, cu spesele sta
tului. In acestă orașă s’au aflată și se mai află încă 
publicațiuni în favorulă unuia sâu altui candidată pentru 
alegere, așa pentru esemplu aflămă între altele ună 
anunță, prin care ună anumită Filipă recomândă de 
candidată pentru aiegere pe unulă Gaiu Aprasiu Jelise, 
și altulă cu numele Parată propune pe unulă Pansa. 
— Eu cuteză a Z'-ce, că împresurarea orașeloră Pompeii, 
Herculanulu și Stabia prin lava Vesuviului, — ună munte, 
care varsă focă, în partea Italiei despre mâZăZb nu de
parte de orașulă Neapolă, — a fostă pentru noi de mare 
importanță din punctă de vedere sciențifică. Pentru că 
sub scârța formată din lavă, adecă vărsătura aceea 
materii topite, care a eșită din interiorulă muntelui 
o gură, ce se numesce crateră, s’au păstrată obiectele 
artă și de totă felulă minunată de bine, ceea ce
altă chipă nu s’ar fi putută păstra în contra distrugerii 
lungimii timpului, a elementeloră și a furiei barbariloră, 
cari în mai multe rânduri s’au vârsată potopă peste

de 
pe 
de 
în



GAZETA TRANSILVANIEINr. 40. 1886

Cursul u la bursa de Viena
din 1 Martie st. n. 1886

Rentă de aurfi 4% . . . 104 55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.40 
împrumutul^ căilortt ferate

ungare......................... 153.60
Amortisarea datoriei eăi- 

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma em isiune) . . . 100 70

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . .127 —

Amortisarea datoriei căi-
lorâ ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 114.80 

Bonuri rurale ungare . . 104 75 
Bonuri cu cl. de sortare 104 75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104 75 
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
Imprumutulâ cu premiu

ung................................. 119 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.75 
Renta de hărtiă austriacă 85.75 
Renta de arg. austr. . . 85.85
Renta de aură austr. . . 113 60 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 303.50 
Act. băncel de credită austr. 294.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.95
Napoleon-d’orI . . . 10.011/8 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.75

I Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 15 Fevruarie, st.

Renta română (5%). . .
Cump.

91—
Renta rom. amort. (5°/0) . . 951/a

> convert. (6°/0) 87 Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102 Va

> r » (5%) - 85Va
» » urban (7°/0) . . 97Va
> » (6°/o) ■ 92—
> > (5°/0) ■ 82Va

Banca națională a României 500 Lei
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

« » > Națională
Aură contra bilete de bancă . 15 Va
Bancnote austriace contra aură. . 200.—

1886.
vend.

92—
96—
88V<
32—

102 l/a
86Va
98Vs
93 —
83 Vs

Cursulu pieței Brașovâ
din 1 Martie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.65 Vând. 8.68
Argint românesc . . . . > 8.50 ♦ 8.55
Napoleon-d’orI................. * - * 9.97 » 10.02
Lire turcescl..................... b 11.22 > 11.32
Imperiali......................... > 10.20 > 10.30
Galbeni............................. . . » 5.90 » 5.95
Scrisurile fonc, »Albina < • . > 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!................. 123.— * 124.—

' Discontulă ... » 7—10 ’/0 pe ană.16—
2.02

Dicționar germano-roinânu
de (FJieochar (Alexi

in 8° c= 320 pagini, prin urmare îndoitu atâtu de mare ca edițiunea primă, va apăre la finele lui Aprilie 
viitoru. Prețuit! fi. 1’50 seu 3 lei 50 b. de esemplaru.

Cu referință la prospectul^ ce am publicată în luna lui Septembre din anulă trecută 1885 privitori la aparițiunea unei a doua 
edițiunî a dicționarului Alexi, venimă a însciința pe m. o. publică, că tipografia Thiel & Weiss din Bucuresci, fără scirea și autonsațiunea 
autorului, după cum însuși D. Ioană Weiss a mărturisită in deposițiunea sa făcută dinaintea Domnului jude de instrucțiune la parchetulă 
tribunalului de Ilfov, camera Nr. 3, a publicată două edițiunî, adică edițiunea a doua și a treia, din care a doua s’a epuisată, 6r a treia 
se află sub oprire judecătorăscă.

Pentru ca on. publică să recunăscă esemplarele autorisate și să nu le confunde cu cele contrafăcute, nu vomă mai arăta pe titlu 
dicționarului nostru, că este a doua edițiune, ci după numărulă esemplareloră eșite până acum de sub presă, vom indica cifra loră și adică: 
„a opta miiă. de esemplare," „a noua miiă etc.a

Brașovu, 1 Martie nou 1886. Tipografia AIjEKI.

MersulU trenurilor^
pe linia I*redealii-Budapesta și pe linia Teiiișii-Aradii-ISsidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

I*redealîi-Budapesta Budapesta—JPredealia

Bucuresci

Predealu

Timișii

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

((

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaștf 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințultt de susfi 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușin 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedintt 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezfl-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Nota:

Trenă 
do 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

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

7.45
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

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.05

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

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Ciulin

Apahida 
Gliiriș 

Cucerdea

s
Ui6ra 
Vințulti de i 
Aiudîi 
Teiușfi 
Grăciunelfl 
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaștt 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Ilomorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă
Timiști

Predealu

susti

(
(

6.00
6.35
3.00

Orele de n6pte sunttt cele dintre liniile grâse.

Bucuresci

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbu

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibua

— —
3.15

7...
1 *"* —

6.47 — 6.20 8.00
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 2.31 —.
— — 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 - -
6.02 — — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 12.36 —
-ih — — 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.

'ffefiușfi-Aradfi-Budapesta Budapesta.-Aradft-'S'eiușfi.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenfl Trenă
Ir omnibua omnibua persane peraâno accelerată omnibuj

Teiușfi 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 81'IJ
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 3.44 1140
Șibotă 12.52' — 5.19 ozoiuoBl 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradtt 3.37 7.53 5.95
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Iiia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bfirzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 -— 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Iiia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațft 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Senili ftk ( 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă T1.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 | TeSușfi 12.05 — 2.24

AradiWMMatșdra Sîmaeria (Piski) Petroșani

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbun pcrdâne peraâne peraone omnibug omnibua

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă 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
Orczifalva 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

8.42 3.40 10.06 Petroșeni 10.43 4.04 6.39

Tlmiș6ra>  Ar ad fi Petroșeni—Simneria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
perflâne persâne omnlbna omnibun omnlbua de pers.

Timiș6ra 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 6.081
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.45
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 Bimeria 10.53 1,35 9.15

i


