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Joi, 20 Fevruarie (4 Martie). 1886.

Brașovu 19 Fevruariu 1886.
Suntă trei <|ile de când a espirată terminulă 

ficsată pentru armistițiulă sârbo-bulgară și încă 
n’avemă nici o scire positivă despre aceea, că âre 
încheia-se-va pacea său se va continua resboiulă. 
După o scire telegrafică a „Agenției Havas“ de 
alaltăerl amu trebui se credemă în eventualitatea 
din urmă.

Serbia, ni se spune, nu voesce să încheie o 
pace onorabilă și de aceea guvernulă bulgară a 
dată ordină, ca trupele rumeliote să se îndrepte 
spre Sofia, âr prințulă Alecsandru e hotărîtă și 
elu a merge la graniță spre a lua comanda tru- 
peloră. Telegramele biuroului de corespondențe 
austro-ungară ne presentă lucrurile într’o culâre 
mai pacinică, dâr prin acâsta contribue numai a 
ne aduce în și mai mare confusiune.

Să lăsămă dâr la o parte combinațiile, pen
tru cari astăzi nici u’amă avă vre-o basă, și să 
ne ținemu de ceea ce se pâte adi cu ârecare si- 
guritate constata. Din tâte resultă că Rusia e ne- 
mulțămită cu convenția separată ce a încheiat’o 
Bulgaria cu Turcia, negreșită la îndemnulă ca
binetului englesă. Este mai departe învederată, 
că Rusia nici astăzi încă nu s’a împăcată cu 
prințulă Battenberg, care a deviată așa de multă 
dela linia trasă de cei din Petersburgă, încâtă a 
dată ascultare infiuințeloră englese.

Scimă că arangiamentulu bulgaro-turcescă 
formâză obiectulă unoră înfocate discusiuni între. comitatulă Bistrița-Năsăudă ar ave numai pentru sine

ria, Grecia e hotărîtă a nu se astâmpăra pănă 
ce nu va primi și ea ploconulă ce-lu așteptă.

Și âre cine stă în momentulti acesta la spa
tele Greciei, cine o încuragâză, dâcă nu Rusia 
și care pâte fi scopulfi ei, dâcă nu acela de a 
zădărnici tote arangiamentele și convențiunile, ce 
s’ar face în peninsula balcanică, fără învoirea și 
concursulu ei directu, numai la îndemnulu și la 
avisulu altoru puteri?

Avemu în adevără cause de ajunsă spre a 
aștepta cu mare curiositate și încordare soluțiu- 
nea acestoru încurcături orientale.

Broșura d-lui Mocsary.
(A Kozmuvelodesi egyletek es a nemzetisăgi kărdăs. 

Ii ta X. Y. Budapest, Kăkai Lajos, 1886.)
(Urmare.)

Problema maghiarisării tuturoră celorlalte naționa
lități este în totă casulă o problemă uriașă, dâr chiar 
decă s’a ținută putinciăsă ajungerea scopului, ar fi tre
buită să se gândăscă mai 
tință a aduna colosalulă 
acăsta.
niunea ardelenă, e atâtă 
aceea se pâte răscoli icl-colea reacțiunea îu contra aces- 
toră nisuințe, der nu se pâte obține ună resultată po
sitivă, chiar dăcă ară voi să introducă în tăte comitatele 
aceea dare de ună procentă. Amă cetită observațiunea,

Ceea ce a incursă
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ântăiu, că ore va fi cu pu- 
capitaiă ce se cere pentru 
d. e. pănă acum pentru reu- 
de neînsemnată, încâtă cu

învăța în altele. Așadară nu învață nici limba maghiară 
și în limba sa maternă abia va învăța să cetăscă și să 
scrie câtă e măcară absolută necesară, necum să se 
lipâscă de elă ceva din elementele celorlalte ramuri de 
sciință. Că pondulă principală se va pune pe limba 
maghiară, acesta’i urmarea probabilă a acestui începută, 
deărece ministrulă nu va voi să facă fiasco și urmarea 
ulteridră va fi aceea, că copii voră învăța să cetescă și să 
scrie numai unguresce, 6r cărțile de rugăciuni ș. a. în limba 
loră maternă să nu le înțelăgă, și că apoi puțina lorii 
sciință câștigată cu chină nu o voră putd folosi nici
decum în viiță. Frumosă promovare a culturei e 
acfsta!

Băcă »reuniun>le de cultură* nu voescă să viă în 
contrasă isbitoră cu numirea loră, atunci să nu spriji- 
născă acestă pornire. E destulă de regretabilă deja, 
că statulă a călcată, cu art. de lege XVIII din 1879, pe 
acâstă cărare, celă puțină societatea să nu-lă urmeze 
într’acolo. Cu aceea că împovărămă massa scoleloră 
poporale, fără escepțiune, cu limba maghiară, amă dată 
naționalităților 0 motivă îndreptățită d’a se plânge, căci cu 
aceea le-amă închisă curată și simplu calea d’a păși 
înainte în cultură. Instrucțiunea școlară, anume în scălă 
poporală, numai atunci pote ave resultată, dică ea se 
zădărnicesce în limba maternă, dăcă scăla stă în con
sonanță și în legătură organică cu viăța. Observămă 
pretutindenea la naționalități viua nisuință d’a păși 
înainte în cultură, și noi le punemă pedecă în acista, le 
împedecămu d’a se ridica din posițiunea loră socială in- 
ferioră. Nu e âre acăsta de natură d’a le revolta pănă 
la sânge?

Și pentru ce tăte acestea? Dăcă celă puțină ar fi 
sigură succesulă, dăcă amă pută fi siguri de aceea, că 
pe calea scăleloră poporale s’ară pută obțină succese în
semnate în privința maghiarisării. După convingerea 
mea nu e posibilă nici ună succesă acolo, unde popo
rală țărână de naționalitate nemaghiară locuesce împreună 
neamestecată în masse mari. In astfelă de locuri acelă 
puțină de sciință maghiară va dispără așa fără de urmă, 
precum pămentulă setosă în toiulă verii suge lacomă pu
ținele picături de plâ'ă. Acasă în familiă nu’nțelege ni
menea pe copilă, dăcă elă vre să aplice ceea ce a învățat în 
scălă și îndată ce esedin scălă uită de timpuriu ce a învățat, 
multă mai de timpuriu decâtă pănă să devină bărbată și 
acum să ajute elă propriului său copilă când acesta va 
merge la scălă 1 In astfelă de locuri orice ostenălă e za
darnică și banii, ce-i cheltuesce statulă și reuniunile 
pentru instrucțiunea maghiară, suntă aruncați pe feristră. 
Și sfărșitulă e, că se'mpedecă succesulă generală ală in
strucțiunei școlare, se deșUptă o reacțiune dușmană prin 
nisuințele de maghiarisare $i se înăsprescă frecările 
naționale.

Ună pasă atâtă de nechibzuită și nenorocită a fostă 
introducerea instrucțiunei limbei maghiare în tăte scălele 
poporale, și ună bărbată de stată, ună ministru nu tre
buia să o propună, o legislativă nu trebuia să o primăscă 
niciodată. Nu cunâscerea necesară a lucrului, nu cum
pănirea matură a dictată art. de lege XVIII din 1819, 
ci numai și numai curentulă șovinistică maghiară. Cabi- 
netulă Tisza, care posede ună fărte nensemnată titlu de 
dreptă la popularitate, a vrută să facă odată ceva, casă 
se lingușescă pe lângă publiculă celă mare. Și dieta ? 
A introduce în tăte scălele poporale limba maghiară — 
acesta a fostă o parolă atâtă de sonoră, că nu putea ră
mână fără efectă asupra masei, cu tăte că acăsta constă 
din chintesența infeliginței țării...

Introducerea instrucțiunei limbei maghiare în scălele 
poporale, și cu acăsta și activitatea reuniuniloră de cul
tură, numai acolo ’șl au loculă, unde în adevără esistă o 
trebuință reală pentru acăsta și unde chiar poporală, po- 
porațiunea locală, o doresce și o cere. Și aci s’a trasă 
linia de demarcațiune, că ăre introducerea acestei instruc
țiuni însemnăza său nu pentru naționalități o vătămare. 
Volenti non fit injuria. Dăcă însă poporală vrea să țină 
strînsă la naționalitatea sa, atunci ună atacă asupra lui 
este din acestă temeiu cea mai mare nedreptate...

Articululă de lege XVIII din 1879 esprimă ca prin
cipiu, ca să se’nvețe pretutindenea limba maghiară și lasă

marile puteri. Rusia singură se opune acestui j nevoiă de o reuniune de cultură de estinderea reuniunei 
aranjamente, a căruia recunâscere secere ca con-; ardelene....
dițiune prealabilă pentru definitiva încheiare1 Așadăr asilurl de copii și scâle, și adecă scole po- 
a păcii. Oposițiunea Rusiei însă face imposibilă porale elementare! Chiar și reuniunile voescă să înte- 
recunâscerea, și ca să pâtă trece peste acâstă pie- meieze scole poporale, dăr acăsta, celă puțină deocam- 
decă celelalte puteri să se fi decișii a pronunța dată, nu va fi cu putință, de ârece le lipsescă banii 

în principiu “ pentru acăsta. Ba chiar voră întâmpina multe greutăți, 
lăsându ca ea să fiă. dăcă vrău să concureze pe acestă tăremă cu confesiunile 

1 și cu comunele. Dealtmintrelea hotărăsce deja art. de 
. lege XVIII din 1879, ca limba maghiară să se învețe în 
fiecare scolă poporală. Atâtă intențiunile statului, câtă 
și ale ieuniuniloră, cu primire Ia scolele poporale, este 

' numai maghiarisarea, ăr nu acelea d’a ușura fiecărui ce- 
______ ______ 7___ ________________  ______ (tățănă ală statului înaintarea în viața publică. Nu fie- 

numai părțile interesate, adecă Pârta și Bulgaria, care cetățănă ală statului vrea să înainteze în viața pu- 
De se voră adeveri tâte acestea, atunci potă trece' blică, — abia 1 pănă la 2 procente dintre copii scâle- 
încă luni întregi fără ca să se pâtă ajunge la o. loră dela sate suntă destinați de părinții loră pentru 
definitivă soluțiune a cestiunei Rumeliote.______ | «cariera de domnă,“ și respectivii părinți suntă deja în

Politica rusâscă fără îndoială că vrea săltare d’a îngriji, ca băiatulă să învețe unguresce, pentru 
amâne cu intențiune ori ce soluțiune definitivă, j aceea nu e nevoiă ca elă să învețe unguresce acaiă în

° 1 A 1 •’ sată la spatele lui Dumnedeu, ceea ce și fără de acesta
în împrejurimi curată slave și române nu va succede, 
dăr chiar dăcă ar pută succede, totuși e fără îndoială 
o măsură fărte întortochiată și falsă, ca de dragulă ce- 
lorh 1—2 procente să se tortureze cealaltă massă mare 
de copii cu limba maghiară. Pentru ce d. e. bietulă 
Slovacă din comitatulă Liptau seu Arva, care într’o pe
riferia de 10—15 milurî nu întelnesce nici ună sată ma
ghiară, are nevoiă de limba maghiară 1 Atâta cunoscință 
de limbă, ca să cumpere ună mânză, său ună vițelă, își 
câștigă elă ușoră, și acasă în sătulă său n’are nevoiă 
de limba maghiară, deărece legea îi permite să-șî înain
teze plângerile sale în limba sa și să informeze pe auto
rități și pe advocați despre afacerile sale, ba chiar să 
înmâneze hârtii scrise și concipiate în limba sa. Au 
dâră nu cumva se intenționăză, pâte, desființarea acestei 
legi?....

Dăcă vrea să ușureze comunicațiunea intre naționa
lități — și nici acăsta încă nu cu mare succesă — 
atunci acestă scopă în adevără nu merită, ca să ris- 
cămă succesulă instrucțiunei în scâlele poporale peste totă. 
Seim noi, ce mici sunt peste tot succesele acestei instrucțiuni, 
ce puțină învață copilulă bietului țărână în timpulă in
strucțiunei școlare de șăse ani. Dăcă introducemă limba 
maghiară ca obiectă de instrucțiune și nu destinămă 
pentru acăsta ună numără de ăre destulă de mare, nu 
obținemă chiară nici ună resultată. Dăcă din contră 
pentru instrucțiunea limbei maghiare răpimă școlarului 
ună însemnată numără de ore, cu atâtă mai puțină va | ministrului dreptulă d’a decide, când și unde să se’ntro-

deocamdată numai recunâscerea „ 
a convenției turco-bulgare, 
sancționată formală mai târdiă, după ce se va 
fi revisuitu statutulă organică ală Rumeliei ori
entale. Bulgaria la rândulă ei mai face și ea 
dificultăți, declarândă, că nu va suferi ca statutulu 
organică rumeliotu să fiă revisuită de o comi- 
siune internațională, căci acâstă revisiune privesce

Tendința ei pare a fi de a încurca lucrurile așa 
de multu, încâtă Bulgarii să se vatjă constrînșl 
a merge din nou cu jalba în proțap ă la Țarulu, 
rugându-lă să ocupe ârăși cu trupele sale Bul
garia și să o scâtă din conflicte și din încur
cătură.

Nu mai puțină se străduesce Rusia de a 
trage pe Sârbi ârăși pe partea sa nimicindă in- 
fluința austriacă în acâstă țâră. In sînulă Sâr- 
biloră este mare fierberea și manifestulu prin
țului Karageorgevici nu s’a pusă în scenă tocmai 
așa fără nici ună plană. Scirea, că Austria ar 
voi să ocupe Serbia, în casă când ar isbucni 
acolo vr’o insurecțiune contra regelui Milan, 
este a se pune asemenea în legătură cu eveni
mentele memorate.

Celă mai viu documentă pentru aceea, că 
lucrurile în Orientă nu voră să iea nicidecum 
o direcțiune pacinică, sunt și rămână însă pre
gătirile neîntrerupte de resboiu ale Bulgariloră 
și ale Greciloră.

Bulgarii fortifică dâlurile din jurulă Trnului, 
unde sunt concentrate 6 bataliâne de infanteriă, 
fortifică și granița în munții Rui, unde se lu- 
crâză la o nouă șosea militară.

Grecii se armâză mereu și după scirea tele
grafică ce o primimă astăcjl dela Atena ei au și 
începută să înainteze trupele la granițe. Chiar 
dâcă se va încheia pacea între Sârbia și Bulga-
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cu focă. Pe cunoscuta axiomă de limbă și naționalitate 
a regelui Sf. Ștefană nu se pâte pune mare greutate; 
cine scie ce popă evlaviosă i-a pus’o în cele din urmă 
în gură. Dăr despre persecuții contra limbei tacă și pa
ginile istoriei alloră țări. Acăsta e invențiunea, dăr și 
partea umbrăsă a secuiului XIX — căci nimică nu e 
perfectă sub sâre. Naționalitățile domnităre nici n’au 
visată odiniâră, că sub firma naționalității voră pretinde 
vr’odată egalitate de dreptă, n’au visată că va esista 
vr’odată cestiune de naționalitate, de care ar li trebuită 
se mântuiască pe urmașii loră, luândă măsuri preventive 
precalculate. Poporulă de rândă de altă rasă nu numă
ra, căci era poporă, afacerile țării și tâte afacerile pu
blice le isprăvia naționalitatea domnitâre însăși; banii cei 
contribuiau cei de altă rasă n’aveau peri de lupă, servi- 
ciulă ce-lă făceau ei n’aveau mai puțină valore ca celă 
făcută de poporulă maghiară de rândă, tirănia impune- 
rei limbei cu forța era primită ca de totă superfluă . . .

(Va urma.)

SOIRILE DILEI.•
Aflămă că se voră 'continua * întrunirile literare* 

și se voră începe în prima săptămână a postului mare. 
Prelegerile se voră țină totă în sala gimnasului română 
și voră fi de totă instructive. Sperămă că publiculă 
brașovenă va lua parte cu același zelă ca și pănă acum.

—x—
♦ Kolozsvâri Kozlony» și »Ellenzâk« întoneză ♦im

nuri de gloriă» ministrului președinte Tisza, că a dată 
ordină, ca de acum încolo numai insignii maghiare să 
se întrebuințeze la tâte ocasiunile. »Acum josă cu tri
colorele streine (?) ce le pârtă studenții sași și valachl 
din Brașovă,* sbiâră minunățiile loră, care n’ar strica să 
fiă trimise la clinica de observațiune.

—x—
Pique nique-aXâ din Clușiu, aranjată în folosulă 

„Kulturegyletului,“ după cum mărturisesce „Ellenzek,» a 
suferită ună strajnică fiasco. Rele semne!

—x—
Kornya Lorincz, preotă gr. cat. din Szovâta, co- 

mitatulă Murășă-Turda, s’a înscrisă ca membru Ia ,Kul- 
turegyletulă» din Clușiu. Ce-ai făcută »cinstite“ părinte 
Cornea? ȚI bați jocă de cei ce-țl dau pânea de tâte di- 
lele? Ce dică parochienii despre acâstă năsdrăvăniă a 
preotului loră ?

—x—
Necioplitulă .Ellenzâk' a primiță din Hațegă o co

respondență, în care i se comunică, intre altele următâ- 
rele: „La 27 Februariu n. s’a dată în Hațegă balulă Ca- 
șinei. Membrii ei suntă în mare parte proprietarii din 
giură și a treia parte suntă Maghiari. Amu trebuită să 
facă trista esperiență, că în fruntea aranjatoriloră, cari 
erau mai toți Maghiari, a fostă ună »Valahă.» Sala, 
împodobită de altmintrelea cu destulă gustă, a fostă des
figurată (?) cu multe stâgurl roșu-galbenă-venătă, care 
au ocupată loculă stăgului națională roșu-albă-verde. Dăr 
trăcă-mergă. Ciardașulă însă s’a înlocuită cu Hațegana, 
ba încă și super-ciardașulă s’a înlăturată. Cadrilulă era 
comandată când unguresce, când valahesce. Der ce e 
mai multă, în timpulă ciardașului s’au retrasă demon
strativă Valahii ș. a.< — Năsdrăvanulă ellenzekist s’a 
supîrată, că între arangiatorl a fostă ună Valahă, deși 
maioritatea membriloră casinei suntă Valahi! Dușuri cu 
apă rece i suntă de recomandată, i-ar pute face acestă 
bine »ElIenzâk,« care i-a publicată năsdrăvăniile „patrio
tice,» ce negreșită că-și voră primi bobârnaculă. Lui 
♦ Ellenzâk» i se întâmplă desă acâstă nenorocire. ,

ducă în faptă acestă instrucțiune. înainte de ce minis- 
trulă a ordonată introducerea aceleia în singuratice lo
curi, trebuia să se informeze, că ore în respectivul^ locă 
e trebuință reală de ea și că 6re se cere acolo. Și a- 
câsta evitândă cu precauțiune orice pressiune. Pretutin- 
denea acolo, unde naționalitățile locuescă împreună în 
mase mai mari și aparțină sărmanei classe țărănescl, se 
putea introduce instrucțiunea limbei maghiare numai ca 
obiectă estraordinară...

împărțirea de premii la învățători pentru merite la 
instruirea limbei maghiare s’a pusă deja în lucrare de 
unele reuniuni și, considerândă miserabilele relațiuni ma
teriale ale învățătoriloră școlari, p6te că acăsta este par
tea cea mai practică a activității loră. Dâr dăcă reuni
unile nu procedă circumspectă, ușoră se pâte întâmpla, 
ca autoritățile școlare să răspundă Ia premiarea învăță
toriloră cu alungarea acestora. Nu e de contestată, că 
autoritățile, care susținu scălele potu considera aceste pre- 
miări ca o lovire în cerculă loră de drepții și ca unii 
amestecă în afacerile loru interne și de aceea e neapă
rată de lipsă, ca să se procedă în înțelegere cu ele...

Dăcă maghiarisarea generală a celorlalte naționa
lități se ține de posibilă, atunci acăsta e o ilusiune în 
adevără dămnă de compătimită. Că o jumătate a lo- 
cuitoriloră unei țări ar pută impune limba ei celeilalte 
jumătăți a locuitoriloră, să i-o impună într’ună timpă, ce 
e de considerată tocmai ca perioda de nascere a ideii 
de naționalitate, astăzi, când nu se mai păte procede cu 
focă și sabiă, într’o țără, care nu are nici măcară in- 
dependința de stată și prin urmare nici deplină libertate 
de acțiune, în fine între împrejurările ce domnescă aci, 
unde aceia, cari au de faptă puterea în mâni, procedă 
după principiulă divide et impera și vădă celă mai bună 
mijlocă d’așl asigura puterea în aceea, ca o naționalitate 
să țină în frâu pe cealaltă: acăsta e o amăgire, care 
n’are de graniță decâlă halucinațiunea.

Adeseori se aude plângerea, că strămoșii noștri ară 
fi negligeată a maghiarisa naționalitățile. Să nu fimă 
nedrepți cătră străbunii noștri, căci decă naționalitățile 
s’au susținută, acăsta a zăcută în natura lucrului și n’a 
fostă urmarea unei negligențe a străbuniloră noștri. Is
toria ne’nvață, că străvechii locuitori ai nnei țări numai 
atunci și-au perdută naționalitatea, cănd poporulă cu- 
ceritoră a avută o cultură mai înaltă. Raporturile etno
grafice și mai alesă cele culturale ale Huniei pe timpulă 
cuceririi suntă, ce-i dreptă, fdrte puțină lămurite, dăr 
după tdtă probabilitatea se arată, că acele poporațiuni, 
pe care strămoșii noștri le-au aflată aci, le erau multă 
preponderante în cultură. Nu e nici o îndoială, că pe 
acelă timpă esistau aci cetăți (întărite), fără îndoială că 
aci locuia ună poporu agricultoră, pe când strămoșii 
noștri erau nomadi asiatici: după numără n’au fostă pu
ternici și tocmai de aceea au fostă avisați să rămână 
compacți, așa că nu s’au putută amesteca de ajunsă 
printre celelalte popâre. In urma probabilei superiorități 
culturale a popdreloră aflate aci, Maghiarii au împrumu
tată multă din comâra de cuvinte a popâreloră de aci 
și astfelă se pâte tjice, că mai multă limba acestora a 
esercitată o influință modificătâre asupra limbei maghiare, 
decâtă din contră. De putere de contopire n’a putută 
der nici vorbă să fiă. Dăr nici nu găsimă urmă în 
istoriă despre aceea, că naționalitățile domnitâre din tre
cută ară fi nisuită în specială să contopescă limbile ce
lorlalte popâre și că pentru scopulă acesta s’ară fi fo
losită de mijlâce ale forței.

De unitatea limbei și națională nici n’au visată, pe 
când unitatea religionară voiau să o stârcă cu feră și

Antonă Bulbucă, primarulă Lăpușului românescă 
fu decorată de cătră Maiestatea Sa cu crucea de ar
gintă cu corână, pentru meritele câștigate în serviciulă 
publică.

—x—
♦ Kronstădter-Zeitung» dela 27 Februariu publică în 

frunte ună articulă ce-lă primesce din publică în afa
cerea ordinațiunei ministeriale, prin cari Nemaghiariloră 
li se interzice purtarea altoră însemne decâtă cele ma
ghiare. »Interdicerea va întări poporulă nostru în sim
țămintele naționale, autorulă articulului. D. Tisza 
de sigură, că nu șl-a înmulțită amicii între Nemaghiari. 
Așa dâră să renunțămă la colorile nostre naționale. Ei 
bine, fiă! In afară să nu le purtămă, însemnele ndstre 
să nu ne mai amintâscă marele trecută! Dâr cu atâtă 
mai multă simțire și cugetare săsâscă! Fiece ocasiune, 
ce ne va aminti oprirea coloriloră — Dumnezeu să ne 
dea multe ocasiunl — are să întărâscă și va întări în 
inima nâstră simțămăntulă națională, iubirea și credința 
cătră poporulă nostru! Colorile săsescl suntă oprite — 
cine ne pâte opri a simți și lucra săsesce ? Albastru-roșu 
să nu mai împodobâscă peptulă nostru; bine! — albas
tru-roșu vomă rămână totdâuna în inimă. Cine ne păte 
nterdice acăsta?»

—x—
In săptămâna trecută s’a împușcată studentulă dela 

technică din Pesta luliu Veitzner din causa miseriei. 
Sârmanulă omă, în vârstă de 20 de ani, n’avea nici mă
cară ună paltonă de ârnă. £tă Kulturegyletiștiloră te- 
renă de lucrată destulă de întinsă! Ajutați pe cei lipsiți 
dintre voi, și nu umblațî cu utopii 1

—x—
Esportulă de cai din Ungaria a luată mari di

mensiuni din tămna trecută. S’au esportată 13,000 de 
cai, mai cu sâmă în țările balcanice.

—x—
In Vesprimă o bandă de hâțe comite numerâse 

furturi. Acâstă bandă este compusă din mai multe fete 
de 10—12 ani. Mai deunătjile au pătrunsă într’ună 
atelieră de haine femeiesc!, de unde au furată mai multe 
rochii prețiăse.

. —x—
Aprăpe totă sătulă Pantelimonă, de lângă Bucu- 

rescl, a arsă. Au fostă distruse vr'o 40 de case, scrie 
„Epoca.»

Dieta prusiană, și Polonii.
In ședința dela 23 Februariu a dietei prusiane, con- 

tinuându-se discujjiunea asupra proiectului guvernului con
tra Poloniloră, a luată mai ântâiă cuvântul deputatul Wehr, 
funcționară superioră, care a mersă așa de departe cu 
apărarea proiectului în câtă a renunțată și la garanțiile 
constituționale.

Stablevski (Polon), a combătută legea cu cea mai 
mare înverșunare. Fructele politicei de colonisare ale 
ui Flotwell le-a putută cine-va vedâ la atentatorulă No- 
oiling, care a fostă fiulă unui arândașă ală statului în 
partea dela resărită. Procederea guvernului este lipsită 
de orl-ce fondă morală. Polonii protestanți din Prusia 
răsăritână suntă lăsațl în pace, âr cei catolici suntă 
persecutați.

Windthorst: —Guvernulă voesce să facă pace, dâr 
pacea ce o voiesce este pacea unui cimitiră. Mai ân
tâiă să calcă în piciâre promisiunile date Poloniloră și 
după aceea li să decretâză mârtea. Polonii să fiă isgo- 
niți cu banii luațl în parte din pungile loră. Acâstă pro- 
cedere este nedrâptă și anticonstituțională. Cumpărase-

FOILETONU.

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

gimnasiului română gr. or.
(Urmare.)

Totă din anunțurile aflate la desgroparea Pompeii- 
loră mai aflămă că anumite corporațiunl facă cunoscută 
numele aceluia, pe care-lă țînă de bună de a fi Edilă 
dintre mai mulți candidați sâu petențl, așa corporațiunile 
hamaliloră (sărcinariloră), catârariloră, teslariloră (tâm- 
plariloră), precupețiloră și altele se declară energică 
pentru bărbatulă încrederii loră, aurarii pretindă în una
nimitate, ca să se alegă Photinus. Ba chiar programele, 
afișele teatrale și de amfiteatre se desemnau cu pene- 
lulă pe tablele de albumă, așa aflămă anunțulă:“ Mâne 
mare representațiune — gladiatorii aceia și aceia voră 
păși așa și așa; doul-deci, treideci, patru deci de [tigri, 
de lei siu alte animale răpitâre stau la disposițiune-, în
contra arșiței sârelui publiculă este aperatu printr’ună la trupă, frumosu la chipă, cu numele „Gitonă. 
cortă prețiosă și nou de nouță, ce întreprindetorii l’au care-lu va aduce înapoi, 
făcută cu jertfe necredută de mari, afară de acista din 
timpă în timpă se mai face și câte o sparsiune (sparsio), 
stropire cu apă parfumată pentru recorirea privitori-
loră*

Ună altă inserată din desgropatulă orașă Pompeii

sună din cuvântă în cuvântă cum urmeză; „Ună ul- 
cioră de vină (urceus vinarius) s’a perdută dintr’o ta- 
bernă [șatră). Acela, care-lu va aduce înapoi, primesce 
o remunerațiune de 65 de sesterții (camll1^ cr.,v. a)\ 
iră d&că va pute descoperi pe fură așa, ca se pâtă fi 
dată pe mânile judecătoriei, primesce suma îndoită (adecă 
130 de sesterții — 23 or. v. a.). — Varius.

într’o comediă de ale lui Plaută se dice la ună 
locă: „Cu litere gigantice voiu anunța pretutindinea: 
Dică cineva a perdută o corfă de drumu cu mulă aură 
și argintă, se vină la mine.<

Gill, ună autoră de anticitățî romane și grece pri
vate, pe care l’am urmată și eu în punctele principale 
ale acestei espuneri, citâză ună pasagiu caracteristică din 
Trimalchio: „In ospătăriă întră ună heroidă cu ună 
sclavă publică și cu ună numără mărișoră de âmenl, și 
strigă avântândă o făcbă (torță), ce mai multă fumega 
decâtă lumina: „Nu de multă s’a perdută într’o bae 
unu sclavă cam.de vr’o 16 ani, cu perulă crețu, gingașă 

Acela 
seu va puți areta, unde se 

află, primesce suma de 1000 de sesterții [— cam 1 fi. 
751/a cr. v. a.)!

Totă cam așa se urma și mai urmâză și în 
diua de astăzi în orașele provinciale germane, unde așa 
numiții „clopoțari* umblă sunândă cu clopoțelulă pe 

strade, fiindă urmați de o mulțime mare de copii și de 
flăcăi perdevară lărmuindă și ascultați cu mare luare- 
aminte de mamele bune îngrijate, ale căroră fețe seriâse 
se arată în tâte ferestrele. Dobașii noștri, cari anunță 
strămutarea târguriloră, sâu alte lucruri, cari trebuescă 
curândă aduse la cunoscința publicului, încă nu stau 
mai pre josă în privința importanței ca clopoțarii ger
mani,

Afară de numitele moduri de publicitate mai esista 
>n Roma, capitala imperiului romană dela anulă 59 îna
inte de Christosă, ună diuariu, care eșia regulată și se 
numia „Acta populi Romani diurna,* pe românesce ar 
însemna „lucrările, faptele dîlnice ale poporului romană,“ 
noi însă îlă vomă numi pentru scurțime >diarulă po
porului romană. * Acestă (jiuariu a fostă Întemeiată de 
Gaiu luliu Cesară, care era consulă pe timpulă acela și 
care a dispusă regularea calendarului așa precum îlă 
avemă noi, adecă creștinii ortodocși, care se chiamă 
„călindarulă luliană.* Suntemă fârte norocoși, că din 
acestă 4*ar*u s’au păstrată mai; multe fragmente, 
ba aprâpe numeri întregi, din cari putemă cunâsce des
tulă de clară, ce cuprinsă și ce direcțiune a avută.

^Diarulă poporului romană» avea o parte prin
cipală, parte politică. Procesele de stată, desbaterile se
natului, legile și măsurile administrative de totă felulă 
nu numai se aducâu la cunoscința publicului din tâte 

cam.de
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voră și moșiile Danesiloră, Alsacienilor^ și Valoniloră? 
Mai pe urmă voră veni, firesce, la rândă Guelfii. Mai 
ântâiă eu. (Ilaritate.) Der eu portă cu mâridriă numele 
onorabilă de Guelf. Fondulă de o sută de miliăne nu 
este decâtă ună fondă de corupțiune. Elă este menită 
să îmbunătățâscă prețurile moșiiloră în raportă cu ur
carea prețuriloră spirtuoseloră. Nu colonisare, ci pro- 
testantisare voițl d-v6stră prin alungarea nenorocițiloră 
proprietari poloni. Insemnâză acâsta îngrijire părințescă? 
(O voce: morală?) AbusațI de puterea d-v6stră. Fondulă 
este condamnabilă, nerațională și-, repetă, ună fondă de 
corupțiune. (Aplause viul în centru).

Hănel (liberală): Proectulă guvernului este resul- 
tatulă patimei, defectuosă și anticonstituțională. Pâte 
cineva acum să ia în nume de rău centrului, pentru că 
refusă banii pentru protestantisarea provinciei Posenă ? 
Nici o partidă nu este datâre să ’șl dea singură lovitura 
de mârte. Proiectele suntă menite d’a înființa starea de 
resbelă la răsărită, acestă lucru nu’lă voră pută împedica 
cu tăie intențiunile cele bune de germanisare. Blăste- 
mulă espulsăriloră neomenescl și nepolitice se resfrănge 
asupra actualei procedeii. Cunoscemă noi atâtă de bine 
agitațiunea periculâsă a Poloniloră și de aceea o con- 
damnămă; dăr cu multă mai periculosă este separatis- 
mulă, la care ’i împinge însuși guvernulă. Orice s'ar 
Z’ce, Polonii au dreptulă, ca cetățeni ai statului, să fîă 
tratați în modă egală cu noi; nici nu ne găsimă în po- 
sițiune d’a-i lipsi de drepturile constituționale. Dăcă gu
vernulă, crede că fără măsuri energice și întinse nu pote 
face nimică, atunci să aibă și curagiulă d’a propune sus
pendarea constituțiunii pentru provinciile răsăritene. A 
umbla pe căi peZișe, cum se face prin acestă proiectă, 
nu se cuvine (Aplause viui în centru și în stânga). Ger- 
manisarea forțată nu corespunde stărei năstre de cpltură. 
De ce nu se încercă politica de asimilare? Nuesteade- 
verată că Polonii alungă pe Germani după ună plană 
ărecare. Darea înapoi a Germanismului la răsărită re- 
sultă din afluența poporației la apusă. Creeze-se pentru 
Germani condițiunl mai bune pentru locuință, și atunci 
nu voră mai emigra, făcendă locă Poloniloră. Proiectulă 
privitoră la șcâlele din provinciile răsăritene va înstrăina 
și pe cei mai buni prieteni. Ore numai statuia merită 
monopolulă colonisațiunii ? Dăcă voițl colonisarea în 
modă seriosă, atunci desființați fideicomisele. Măsurile 
violente au scurtă vieță și chiar dăcă ați acorda mai 
multă de o sută milione, peste (}ece ani veți recunăsce, 
că totulă a fostă în zadară, ba încă periculosă. (Aplause 
viui în stânga).

Ministrulă Lucius pune în vedere periculele agita
țiunii polone, atâtă de strînsă organisate de 30 de an^ 
încăce. Se ceră remedii grabnice. Dăcă colonisarea s’ar 
prepara de cătră comune și districte, ar dura mai multe 
decenii. Guvernulă nu voiesce să profite de strîmtărea 
vr’unui dintre proprietarii poloni. Ministrulă combate 
părerea cumcă proiectulă ar conțină o călcare a consti
tuțiunii; dăr dăcă maioritatea cere garanții speciale în 
acăstă privință, guvernulă este gata să le dea.

Habrecht (liberală națională): Trebue să combatemă 
pe Poloni, câtă vreme ei nu voră lua față cu noi o ati
tudine ca a Sașiloră din Transilvania. Sașii nu ceră de 
câtă ocrotirea limbei loră; dică ei ar voi se se desfacă 
de Ungaria, ca Polonii de noi, atunci nimenea n'ar lua 
în nume de reu guvernului ungurescu, dică ar lua cele 
mai aspre mesuri.

Proiectulă s’a dată în studiulă unei comisiunl de 
21 membrii.

Principiulii autorității în educațiunea 
modernă.

Gonferințiarulă de Joi săra, la Ateneulă din Bucu- 
rescl d. C. Dumitrescu, ’și-a începută cuvântarea vor- 
bindă de popăre — vechi și nouă, — cum trece cultura 
dela unele la altele ca moștenire drăptă și cum, pentru 
a o face să trăcă acăstă cultură, e nevoiă de educațiune- 
Spunendă că ea s’a născută dela începutulă omenirei, 
arată cum, pasă cu pasă, alături de mersulă omenirei, 
s’a perfecționată din ce în ce.

Dăr adl, când au învățată ămenii mai multe, dăcă 
se vede, că direcția ce o ia educațiunea într’ună timpă 
e greșită, mulțl încărcă a o îndrepta, a face vre-o re
formă. Astfelă de lucruri însă încărcă greutăți mari, 
căci a spune unui omă, că educațiunea pe care a pri- 
mit’o e greșită și că copiiloră săi trebue să dea o alta, 
este a-lă lovi în elă însuși, pentru că omulă trăesce așa 
său altfelă, după cum a primită educațiune.

Noi adl ne plângemă mereu că lipsescă caractere 
(și aci oratorulă a fostă multă aplaudată, căci de! avea 
multă dreptate)Jprin urmare, ca să nujmai esistejrăulu acesta 
trebue să reformămă, să schimbămă educațiunea. Tocmai 
aci e greutatea. Cu ce și cum o modifici? Educațiunea, 
propriu Zisă, e sistemulă de crescere ce se dă lineriloră; 
atinge elă scopulă de mai susă?... De sigură că nu, 
căci misiunea profesoriloră e rău înțelăsă. Ei n’au numai 
să predeze materii eleviloră, dăr au, ce e mai greu și 
ce mai |rară se vede, să le formeze caracterulă, căci 
orice sistemă de educațiune are de scopă a pregăti 
pentru viăță pe educați. Ea resultă dintr’ună anume 
felă de viăță și numai într’acelă sensă se îndreptăză, 
care se potrivesce cu dânsulă și primulă lucru, pe care 
trebue să-lă aibă în vedere educațiunea este a face pe 
copilă să se adapteze cu felulă vieții ămeniloră între cari 
trăesce. Așa într’ună stată, în care puterea unuia e 
totulă, acolo educațiunea se va îndrepta cătră ținta de a 
face pe totă omulă să fiă câtă se pote mai supusă acelei 
mașine, acelui puternică dela care depinde sărtea tutu
rora — depinde pentru că ei o voescă, pentru că educațiunea 
îi face săjvoăscă astfelă. Său într’ună stată cd totulă preo- 
țescă, în care religiunea ar fi totulă, care ar fi ca ună purga- 
toră, din care poți merge său la infernă său la para- 
disă, acolo idealulă, ținta vieței ămeniloră ar, fi să facă 
fapte prin cari să mărgă mai susă, într’o regiune mai 
fericită și educațiunea loră le-ar da o frică, o sfială de 
acea ființă înaltă, care îi stăpânesce. Și într’ună casă 
și într’altulă, frica trebue să domnăscă, individulă ca ele- 
mentă în stată său în biserică trebue să plece fruntea, 
să se supună fără să scie la ce.

Acăstă este educațiunea basată pe frică. Câți nu-șl 
mai aducă aminte de bătrânulă dascălă, care cu nuiaua 
în mână intra în clasă ca să-și impue autoritatea prin 
vârfulă nuielei, așa pricepea densulă. Adl se înțelege că 
lucrurile numai mergă așa; dăr severitatea — pe care 
unii profesori o ducă cătră frică, pentru că n’au altă 
ceva ca s’o înlocuiască, — severitatea, Z'ch, a rămasă, 
cu dreptă cuvântă, păte, în scolă și regularitatea cea 
mai mare se recomândă. Dăr ună școlară, care ar avă 
orele lui regulate, hotărîte de sculare, de meditare etc.. 
căruia nu i s’ar da să cetăscă decâtă cărți de șcălă, și 
acelea aprobate, <|ice Conferențiarulă, și avemă destule 
esemple la noi, care n’ar pută eși afară din regulă și 
ar fi priveghiată în tăte mișcările lui, ca să nu ur
meze decâtă conformă regulamentului .... ce felă 
de omă ar deveni în societate? Și mai largă, ce ămeni 
s’ar pregăti și s’ar da societății, țărei prin astfelă de 
educare? De sigură nisce ămeni, cari sciu se asculte, 

să se supună reguleloră, dăr cari nu sciu, nu suntă în 
stare să-și comande loră! Ună omă liberă lucrăză pen
tru sine, din propria sa voință, dăr totă din propfia sa 
voință scie să lucreze și pentru ceilalți. De pildă, ună 
școlară cu câtă respingere și cu câtă silă traduce în 
scălă — unde o face pentru că i se impune — nisce 
autori clasici, pe cari mai târdiu, când ocupațiunile lui 
literare îlă pună în posițiune, le citesce și le gustă fru
musețea, de care habară n’a avută în scălă.

Și dăcă conferențiarulă combate estrema acăsta a 
autorității, apoi nu recomândă nici estrema libertății 
complecte, ci Zice că înțelepciunea în acăstă privință e 
să găsesc! mijloculă, să te strecori ca barca printre două 
stânci și să scoți ămeni cari să dorăscă, să vrea să lu
creze și pentru ei și pentru ceilalți.

Relativă la voință, oratorulă face o mică digresiune, 
vorbindă de faptele omenesc!, cari pornescă său din 
voință seu din acțiunea reflecsă și cum resoluțiunile se 
iau în arma unoră motive, unoră convingeri.... dăcă nu 
cumva motive externe — despre care avemă exemplu 
pe tătă Ziua — nu le schimbă.

Intorcându-se la subiectă face o comparațiune în
tre sistemulă de educațiune autoritară și autocratică, a» 
rătându-le ca extreme și ca două erori în cari cineva 
păte cădea și spunândă că copilului trebue să i se im
pună voința educatorului pănă într’atâtă câtă elă nu 
șl-o păte avea singură, dăr când și-o are, atunci voința 
educatorului să se dea la o parte și conchide Zicendă, că 
în vechime educația se basa pe autoritatea fisică, dăr 
acum se basăză pe autoritatea morală!

(»România.") Gheorghe dela Plevna.

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

ATENA, 3 Martie. — Scirea „Agenției Ha- 
vas.“ Inclieiarea păcii între Serbia și Bulgaria, 
dăcă cum-va se va aduce la îndeplinire, nu mo
difică în nici ună modă starea lucruriloră în Gre
cia , de drece între Grecia și Serbia nici odată 
nu s’a stabilită vr' o înțelegere în acdstă privință. 
înarmările se continuă. S’au înaintată trape spre 
graniță. Regele a inspectată arsenalele de pe 
insula Salamina.

DIVERSE.
Cuuuniă. — D-lă ingineră D. Cepescu și d-na Ma- 

ria O. Constantiniu îșl voră serba cununia în 20 Fe
bruarie v. în biserica Dămna Bălașa din Bucurescl. Le 
urămă viăță fericită!

* *
Ospe neașteptată. — In Kempen, Germania, s’a 

întâmplată în Zilele trecute o scenă grăznică. In sala de 
așteptare a nouei gare din Kempen ședeau mai mulțl 
domni, așteptândă sosirea trenului. Unulă mânca la 
ferăstră liniștită, ăr alții erau adânciți într’o discuțiune 
fărte interesantă, cu privire la espulsarea Poloniloră. Deo
dată însă liniștea fu întreruptă printr’ună strigătă a so
ției hotelierului, care leșinase la momentă. Ospeții îns
păimântați voiră să-i ajute, atunci însă spre marea loră 
suprindere, au observată, că o locomotivă cu mai multe 
vagăne, care a alunecată de pe șine, vine cătră sala de 
așteptare. Ună'tunetă înfricoșată se aude și pareții ca, 
sei se sfărîmă, locomotiva întră în sala de așteptare- 
unde se opri. Călătorii din vagăne strigau după ajutoră, 
domnii din sala de așteptare au leșinată 6r, mașinistulă 
se afla în ală șăptelea ceră, adică, durmea. De altmin
trelea nu s’a întâmplată nici o nenorocire.

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

clasele societății în acâstă parte principală a »Ziarului,« 
ci erau și discutate și comentate firesce din partea cea 
bună. Ba de multe-orl se anunțau încă dinainte proiecte 
de legi, procese de stată și altele, parte pentru a pregăti 
opiniunea publică pentru aparința loră. parte, pentru a 
sonda părerile unora său altora în privința acelora, dăcă 
ar fi și cum ar fi primite respectivele legi, măsuri etc, 
— Ascaniu Pedronu, comentatorulă lui Cicero, scrie fiu
lui său în următorulă chipă: Pentru a-țl mulțămi cu 
îngrijire pofta de sciință am culesă chiar fiarele timpu
lui aceluia întregă. Din acestea vădă, că la ultima Fe- 
bruariu s’a adusă o holărîre din partea senatului, de 
cuprinsulă următoră; »Că uciderea lui Publiu Clodiu, 
arderea Curiei și dărâmarea casei lui M. Lepid sunt 
privite ca atentate îndreptate în contra statului însuși. 
Altceva nu s’a mai Zisă în Ziua aceea în »<J.iaru< des
pre acâstă afacere. In c|iua următăre, adecă în 1 Mar- 
țiu, a esplicată Munațiu într’o adunare a poporului cele 
ce se desbătuseră în cjUua premergătdre și a citată din 
cuvântă în cuvântă și alt. etc.«

Așa-dară vedemă, că x^iarulă poporului romană* 
se bucura de o trecere mare ca isvoră istorică tempo
rală. Și într’adevără partea lui politică era ună felă de 
archivă, în care se depunâu tăte lucrările ce avâu ăre- 
care însemnătate pentru viața de stată și urbană a Ro
mei. Dăr nu numai afaceri eminentă politice, ci chiar

și cestiunl de natură mai multă comercială și economică 
erau discutate în partea politică parte anticipativă, adecă 
mai nainte de a fi aduse pe tapetă, cu alte cuvinte le 
stârnia chiar „diarulă poporului romană'1 însuși, parte 
ulterioră, va să după ce se săverșiau. Ba chiar
idei de cuceriri se stârniau în partea politică „a Zia
rului."

De aceea se înțelege de sine, că chiar acâstă parte 
polițică a diarului „Acta populi Romani diurnau era 
plină de simpatiă și de devoțiune. La începutulă vâcului 
ală doilea după nascerea lui Cristosă se manifesta acâstă 
simpatiă pentru capulă statului în niște esclamațiunl cu totul 
particulare, cari erau pe jumătate cântate pe jumătate rostite 
cam în modulă acela ca espresiunea francesă „air des- 
lampions^ — „O te felicem! 0 vos felices\a murmura 
și bombănia spre esemplu cea mai înaltă corporațiune a 
statului, adecă senatulă și „acta diurna" la rândulă său 
nu lipsia a face cunoscută acâstă entusiastică manifesta- 
țiune la cercuri câtă se păte mai întinse, primindu-o, 
descriindu-o cu de-amăruntulă și apoi comentându-o în 
totă chipulă favorabilă în partea sa politică, tocma pre
cum facă și în dilele năstre foile guvernamentale din 
staturile monarchice, când ună ministru ține vre-o cu
vântare, prin care combate oposițiunea, respective presa 
oposițională,

încetă încetă se încetățeni obiceiulă de a aprecia 

gradulă de simpatiă și de entusiasmă după numărulă 
repețiriloră astoră-felă de apostrofe, tocmai în modulă 
scriitoriloră și poețiloră noștri dramatici, cărora le bate 
inima cu atâta mai tare și mai desă, cu câtă suntă mai 
desă aplaudați și chemați pe scenă după finea actului; 
dâr mai alesă după ce cetescă în diminâța următăre în 
fiarele locale recensiunea amănunțită și favorabilă și 
mai suntă și felicitați personală afară din teatru. După 
ce a devenită modă acestă felă de manifestare de sim
patiă și entusiasmă pentru cei mari și puternici, „Z>a- 
rulă poporului romană" nu întârzia firesce a arăta 
acâsta chiar cu cifre. — Cetindă ună pasagiu din Tre- 
beliu Polliu, autorulă unui opă întitulată „istoria împă- 
rațiloră," trebue să ne înehipuimă, că a avută ună efectă 
comică, căci celă puțini abia ș’ar putâ țină cineva 
rîsulă Pasagiulă acela se referă la ședința senatului, 
în care Claudiu II comunică părințiloră adunați faptulă 
suirii sale pe tronă. Elă sună în traducere românâscă 
în chipulă următoră: „Ascultândă autografulă împără- 
tescă se diseră următârele: „Augustă Claudiu, deii se-lu 
țină! (disă de 60 de ori), Claudie Auguste, pe tine s&u 
pe unu bărbatu ca tine ne-amu dorită noi \totu de una 
de principe! (rostulă de 40 de ori.)

(Va urmă.)



Nr. 41. GAZETA TRANSILVANIEI 1886

Gursulă la bursa d® Viana
din 1 Martie st. n, 1886

Bursa de Bneuresel.

Rentă de aură 4°/o • • • 104 55 
Rentă de hârtiă &°/0 . . 95.40
ImprumutulQ căilorît ferate

ungare......................... 153.60
Amortisarea datoriei căi-

lorfi ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.70

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostâ ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
loril ferate de ostâ 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

vinii ung............................99.75
ImprumutulO 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 aurii austr. . . 113 60 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 874 —
Act. băncel de creditil ung. 303.50 
Act. băncel de creditil austr. 294.50 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesei................ 5.95
Napoleon-d’orI . . . 10.01 V2 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Cota oficială dela 17 Fevruarie, st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5%). . . 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 95V, 96—

> convert. (6%) 87Va 88^4
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fone. rural (7°/0) . 102— 103—

)> » (5°/o) ■ 857a 86Va
» » urban (7%) . 98— 99—
’ ’ » (6°/o) • 92— 93—
’ . » (5%) ■ 82*/a 831/4

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

< » > Națională —
Aură contra bilete de bancă • • 15 ‘/a 15—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursulu pieței Br aș o vă
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 turcesci......................... . » 11.22 > 11.32
Imperiali............................. . > 10.20 » 10.30
Galbeni.................................. . » 5.90 > 5.95
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100.— » 10L—

i Ruble RusescI..................... . > 123.— • 124.—
Discontulă ... » 7—10 ’/o Pe ană.

Nr. 235, 1886.
a. f. sc. c. d.

Pnblicatiune de licitatiune.
5 3

Posesiunea nemișcătăre ce au în comunitatea Ceanulu-mare fon
durile scolastice centrali din districtulu Năsăudului, carea are estensiunea 
de 1035 jughere 538EJ0 și constă din arătură, cosăștină și pășiune, dim
preună cu edificiele de locuită și economia, ce se află pe ea, cu casa 
de cârcimă și cu dreptulu de cârcimăritu se dau în arândă pe dece ani, 
încependu din 24 Aprile 1886 cu prețulu de strigare de 3000 fl. v. a. 
la 11 bre înainte de amedi în fața locului în Ceanulu mare Ia cancelaria 
comunală de acolo.

Voitorii de a licita suntu datori a depune vadiulă de 10°/o. Până 
la începerea licitațiunei să primescu și oferte scripturistice închise, făcute 
după prescipte și provădute cu vadiulu prescrisă.

Condițiunile specaiali să potu vedb la subscrisa comisiune și la 
antistia comunală din Ceanulu mare. Din ședința comisiunei administra- 
tdre de fondurile scolastice centrali din districtul^

Năseudă, 24 Februariu 1886.
Președintele: Secretarulă:

Ioană Ciocauu. Ioachimii Mureșianu.

— OOASIBWB —
pentru a cumpăra eftinu o parte din mărfurile, ce le desface firma

în marele Magazinu de Mode și Confecțiuni pentru Danie
- - - In Brnșovâ, Piața marc ~ —

Mare alegere în stofe de rochii pentru Dame s. a. Beige, Lo
den, Feullăe, C a c h e m i r ă , P r e t o n ă de spălat, Satinu, 
Wattmulu și Postavuri, precumă și Mantile pentru plbiă 
și Palt6ne (Hăinuțe) pentru

„sesomilu de
ce să apropie.

Din causa comandeloru mari ce amu făcută pentru mărfuri 
indigene și streine, și a lipsei de spațiu în locală suntemă siliți a 
vinde cu prețuri forte eftine.

MersulU trenurilorU
pe linia JPredealîi-Budajpesta și pe linia Teiarad-Aradâ-JBudapesta a calei ferate orientale de statti reg. ung.

I*redealii-Badapesta Budapesta—JPredealâ

BucurescI

Predealu

Timișâ

Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teiuști 
Aiudti 
Vințulă de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriștt 
Stana 
HuiedinS 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susâ

(
(

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok
Bnda-pesta

(
(

Viena

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Tronu 
omnibus

Trend 
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
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

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.05

8.22
10.30

6.05

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

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

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Uiâra 
Vințulti de ; 
Amdft 
Teiușfi 
Grăciunelii 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mieă 
Mediașâ 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Predealft

((

sustt

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

(
(

Trend 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibu

Trentt
• de

persbne

Trend 
omnibus

— — — 1

6.47 — 3.15 6.20 8.00
10.37 — 7.29 9.11 11.4C

1.4-4 — 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 *. L_
— — 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
6.03 — — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 12.36 --

— — 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

_ — — 4.66
9.40

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teinștt- liratlft-Buitapesto Budapesta" Araclft-TeiușA.

Trend Trend Trend de Trend de Trend Trend
>< omnibua omnibus perabne peradne acceleratd omnlbuB

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00;
Vințulă de josă
Șibotă

12.20
12.52

4.5d
5.19 Szolnok ( 11.02

11.12
3.44
4.02

11.40'
12.00

Orăștia 1.19 — 5.41 AradA 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46)
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 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
Bărzova 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 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Airadfi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Svnlnok \ 2.39 12.00 4.53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 | Vințulă de josă
Alba-Iulia

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

Sfimerfia (Piski) Petroșeut

Trend Trend de Trend de Trend de Trenfi Trend
omnibufl persdne perHâne peraâne omnibua omnibus

6.00 12.55 Simeria 6 30 11.50 2.23Ar ud A 8.25
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 8.60 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vlaga 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
Merczifaiva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
’ffîsttîsdra5 8.42 3.40 10.06 PetroșenI 10.43 4.04 6.39

Petroșeni—Simeria (Piski)

Trend de Trenă de Trend Trend Trend Trend
peradne peradne omnibus omnibufl omnibus de pera.

TimișAra 6.07 12.25 5.00 PetroșenI 6.49 9.33 5 28
Merczifaiva 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 6.4^
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-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
AvadA 7.50 3.10 7.40 Ktawfa 10.53 1,35 9.15


