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Cestiunea autonomiei bisericescl.
Brașovă, 20 Februaviu.

Ministrulă. de culte și de instrucțiune ungu- 
rescă, August Trefort, a adresată. Z^e^e acestea, 
cătră toți prelații romano-catolicl din Ungaria și 
Transilvania o scrisore circulară, care merită t6tă 
luarea aminte din parte-ne. Este vorba în acdstă 
scrisdre de cestiunea autonomiei bisericescl, care 
preocupă de (Jeci de ani și mințile catoliciloră 
din aceste țări. Autonomia bisericăscă, de care 
se impărtășescă calvinii și luteraniii, precum și 
cei de religiunea greco-orientală au deșteptată în 
sînulă credincioșiloru mireni ai bisericei romano- 
catolice dorința de a’șl regula afacerile loru bi
sericesc! în unire cu clerulă catolică pe temeiulă 
sinodalității.

Nu mai trebue să spunemu că hierarchia bi- 
sericăscă romano-catolică, care se conduce de pri- 
cipii absolutiste în biserică, nu este amică ideei 
de autonomiă. Asemenea și statulă ungurescfl 
de astătji, așa cum a eșitti elu din plămădăla cen
tralismului și a despotismului de rassă, nu se 
p6te împrieteni nicidecum cu idee» autonomiei, 
fiă ea și numai bisericăscă.

Dibaciu cum este elă dela fire, d-lă Trefort 
se pare că în cele din urmă a inventată moda
litatea, prin care să p6tă împăca și pe episcopa- 
tulă catolică și pe stată, și să pdtă astupa și 
gurile acelora din sînulă bisericei catolice, car! 
strigă mereu după autonomiă. Ministrulă găsesce 
în viăța publică a bisericei destule momente, cu 
privire la car! credincioșii mireni potă să pre
tindă o mai mare influințâ, fără ca prin acăsta să 
sufere vr’o scădere adevărata organisațiă a bise
ricei. „Asemeni momente“, Zice d-lă Trefort, 
„suntă, afară de scdla confesională, administra- 
țiunea averei comunei bisericescl și în legătură 
cu acăsta tacsarea sarcineloră comunale pentru 
membrii singuratici și eventuală incassarea aces- 
toră tacse prin corporațiunea autonomă, în fine 
alegerea de preoți în asemeni localități, unde 
acăsta nu depinde dela presentarea patronatului 
personală său maiestatică, său dela libera nu
mire din partea episcopiloră." Este dăr o auto
nomiă locală a comunei bisericesc!, de pildă ca în 
orașulă Pojonă (Pressburg), ce-o are în vedere 
ministrulă de culte.

Inițiativa d-lui Trefort este salutată ca ună 
evenimentă îmbucurători de cătră organulă ca
toliciloră „Magyar Allam,“ care felicită pe Esce- 
lența Sa, pentru că cu ună „tactă norocită" a în- 
degetată acelă „unum necesarium" pe tărâmulă 
nisuințeloră de autonomiă. Numita făiă speră, 
că venerabilulă episcopată catolică se va sfătui 
în cursulă lunei acesteia asupra scrisărei minis
trului și va răspunde în curându, așa ca minis
trulă încă în tămna acăsta să pătă presenta ună 
proectă de lege în acăstă cestiune.

Așadăr și romano-catolicii potă speră, că 
în anulă acesta li se va da celă puțină autono
mia, de care vorbesce d-lă Trefort. Cum ră
mâne însă cu autonomia bisericei române unite? 
Acăstă biserică posedă dreptulă de . autonomiă 
din vechime și ea nu numai că nu șl-a perdută 
acestă drepții, dăr elă a fostă din nou și pe de
plină recunoscută înainte cu câțiva ani de că
tră Sântulă Scaună ală Romei. De ce dăr nici 
astădi biserica româno-unită nu este încă pusă 
în folosința drepturiloră și instituțiuniloră sale 
sinodali ?

Scimă, că capulă provinciei bisericesc! unite 
a stăruită timpă de vr’o 6 ani (dela 1879 pănă 
la 1875) pe lângă scaunulă Romei nu mai puțină, 
ca pe lângă guvernă, pentru ca biserica să se 
pătă folosi de drepturile ei autonome prin Intro
ducerea de faptă a sinodalității. Scimă, că și 
congresulă școlară ținută în Blașiu la 1873 a 
adresată tronului o petițiune pentru restabilirea 
drepturiloră inherente autonomiei bisericescl. Mai 

scimă că în anulă 1875 s’a mai făcută o în
cercare, convocându-se la Blașiu „congresulă bi- 
sericescă ală archidiecesei greco-catolice românescl 
de Alba-Iulia și Făgărașă" compusă din 1 parte 
clerici și 2 părți mireni. De aici încolo însă 
nu s’a mai simțită nici o mișcare pentru sino- 
dalitate, luândă afară câte ună memoriu, ce s’a 
adresată de ici de colo capului Metropoliei său 
episcopiloră.

Astăzi domnesce în biserica română unită 
o tăcere adâncă, neliniștităre, care numai din 
când în când este întreruptă prin câte ună nou 
actă de feloniă, de călcare a vechiloră institu- 
țiunl bisericesc!, de încercări sinistre d’a unguri 
ritulă orientală și d’a alunga limba românăscă 
din bisericele române unite la punctele cele mai 
espuse.

Mirenii bisericei unite dormă somnulă celă 
de mărte, dăr a sosită ora^a unsprezecea, în care 
trebue să se deștepte I

lei, dăr de câteorl nu s’a schimbată disposițiunea și au 
dispărută frumăsele Zile dela Aranjuezl

Dispunemă noi de aceleași mijlăce, cu care pro- 
cede d. e. Prusia d’a germanisa provincia Posen? Acolo 
Germanii voescă să încăpă a cumpăra tăte proprietățile 
polone și ale lua în mânile loră, și acăsta le succede în 
măsură măricică, fiindcă Germanulă este mai cruțătoră 
și mai dibaciu. E așa ceva cu putință la noi? Zacă în 
sângele nostru însușirile necesare pentru o astfelă de 
procedere? Nu este âre tocmai rasa maghiară mai multă 
espusă periculului d’a-și vedi proprietatea ei trecăndă în 
mânile elementeloră, care în privința naționalității celă 
puținu suntu dubii ? In Prusia d. e. espropriază guver- 
nulă sub pretextă d’a planta păduri pe mari întinderi 
ale țării și le colonisăză apoi cu Germani, — fire-ar cu 
putință o asemenea operațiune la noi? Dăcă noi amtt 
yrea să întreprindemă o colonisare, care, pentru ca să 
fiă de ărecare însemnătate, ar trebui să se esecute în- 
tr’o măsură ceva mai mare, atunci întrebămă: de unde 
luămă materialulă de dmenl, de unde pământulă? Căci 
din moșiile statului acum abia rămâne ceva și încercarea 
făcută cu Ciangăii nu pră promite multă și dovedesce, 
că acăstă problemă e împreunată cu pră mari greutăți.

Și ăre succesele, ce le-au obținută pănă acum atâtă 
Germania câtă și Rusia față cu Polonii, suntă de natură 
a ne încuragia la o asemenea procedere? Său să ur- 
mărnă invențiunea cea mai nouă a Prusieniloră și a Ru- 
șiloră : espulsiunile în masse ? In contra acestora s’ar 
indigna întrăgă țăra, și acăsta numai atunci ar avă la noi 
prospecte de răușită, când s’ar face în măsură mai mare. 
Cu tăte că cele două imperii urmăză acăstă politică de 
aprăpe ună seculă și au pentru acăsta la disposițiune tăte 
mijlăcele puterii statului și le aplică chiar și fără cruțare, 
națiunea polonă nu numai că stă neînfrântă ca naționa
litate, ci nici nu s’a împuținată.

Să renunțămă deci la deșarta speranță, d’a maghia- 
risa pe tăie celelalte naționalități ce trăescă în acăstă 
țără, să ’nțelegemă că ună asemenea lucru e cu nepu
tință și că fără nici ună succesă provocămă o luptă, care 
ar pută fi' fatală pentru acăstă țără. Se Zice, că în po
litică singură succesulă dă măsura. Bine — fiă și așa l 
Din parte’mî afirme-se, că în acăstă cestiune orice apelă 
la simțămăntă, la dreptate, la cuviință, la umanitate tre
bue pusă Ia o parte în interesulă marelui scopă, fiindă 
că crearea unității naționale în acăstă patriă este o țîntă. 
atâtă de ’naltă, atâtă de mărăță, încâtă sfințesce orice 
mijlocă; fiă așa — dăr totuși de sigură numai în casulă, 
când țînta e realisabilă ? A călca în piciăre dreptate și 
cuviință de dragulă unei utopii, a pune ’n jocă pacea 
între cetățenii țării, a pune ’n jocă esistența statului — 
acăsta’i o procedere necalificabilă.

Nu, acăsta nu’i politică, ci amețălă de simțămintei 
fantasteriă, care niciodată n’ară trebui să fiă basa une 
acțiuni. Dăr pe lângă fantasteriă mai esislă la noi încă 
ceva și acestă ceva se păte numi: licitațiune patriotică, 
Cine dă mai multă ? Cine se păte inferbenta mai bine, 
adecă mai cu flănca (gura) mare pentru lățirea limbei 
maghiare, cine păte să lovăscă și să clevetăscă mai bine 
naționalitățile (ca d. e. Gavriilă Ugron in articululă său 
privitoră la congresulă Săeuiloră), cine păte ’ntărce ochii 
mai bine, pentru «adorata» patriă. Si — nu e vina mea 
— dăr par’că la acăstă licitațiune tocmai astfelă de ă- 
menl stau în celă dinteiu rendă, dela cart nu numai că 
mai puținu s’ar ă așteptată acăsta, ci c 1 privire Ia sin
ceritatea loru se potă nutri îndoell întemeiate, pe când 
alții, cărora în puterea nascerii, aducațiunii și tuturoră 
relațiuniloru vieții loră trebue se le zacă mai multă ma- 
ghiarismulă la inimă, păstrăză o atitudine multă mai li
niștită. Onăre și respectă loră 1 Eu însă niciodată nu 
voiu crede, că în inima ministrului de instrucțiă Trefortă 
simțămăntulă maghiară să fiă atâtă de patentată, încâtă 
în urma acestui simțămentă să propună legea, care In
troduce limba maghiară în tăte scălele poporale. Asta 
nu o credă, deărece odiniără, când scria numai articull 
de fondă, ca orice muritoră, nu numai odată s’a espri- 
mată icu atâta lipsă de iubire despre națiunea maghiară, 
despre poporulă barbară și despre jupânii din provincia, 
și acăsta n’am uitat’o nici adl.

Aci e d. e. Bela Grănwald. Sciu fărte bine aprecia,

Broșura d-lui Mocsary.
(A Kăzmuvelodăsi egyletek ăs a nemxetisegi kărdăs. 

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

Străbunii n’au negligeată în privința acăsta nimică 
ce ar fi făcută alte popără cucerităre și de aceea nici
decum nu putemă pretexta, pentru justificarea maghiari- 
sării, că vremă să reparămă o vechiă negligență con
damnabilă. Nici cu aceea nu ne putemă lăuda — ceea ce 
fărte adeseori se întâmplă — că n’amă persecutată nici
odată naționalitățile, căci acăsta nu s’a întâmplată nici 
în vremile de demultă nicăerl. Nici Austria mai nainte 
n’a persecutată niciodată limba maghiară, acesta s’a în
tâmplată numai în timpulă mai nou sub Bach și Schmer- 
ling; mai de demultă se mulțămiau cu aceea, că <Jic6u: 
Faciam Hungariam mendicam, deinde servam, postremo 
catholicam — nu dicău: germanam.

Dăcă pentru justificarea nisuințeloră de maghiari- 
sare se provăcă la ceea ce a făcută Austria față cu 
noi, la ceea ce face Prusia și mai cu osebire Rusia față 
cu Polonii, și dăcă se trage conclusiunea, că ceea ce e 
permisă altora nici nouă nu ni se păte interzice, atunci 
răspunsulă la acăsta e așa de simplu, încâtă mai că se 
genăză cineva ală da în tătă forma; dăr deărece la noi, 
de câte ori e vorba de cestiunea naționalitățiloră, simță- 
mântulă cu rațiunea divergeză și agiulă frasei se urcă 
colosală, atunci trebue să reflecteze cineva și la altfelă 
de argumentațiunl și să răspundă: Si duo faciunt idem, 
non est idem. Nu vremă să vorbimă de partea morală 
și juridică a persecuțiunii limbei și naționalității, ci nu
mai să cercetămă, că Ore acăstă persecuțiune este ea o 
bună politică și ce resultate se potă aștepta dela ea. 
Prusia și Rusia au ună jocă mai ușoră decâtă noi, căci 
naționalitatea, ce voescă ele s’o contopăscă, acolo nu 
formăză jumătatea tuturoră locuitoriloră țării. Chiar și 
pericululă este acolo mai mică, căci numai o mică frac
țiune a locuitoriloră se ține în agitațiă și să înăbușesce, 
și acăsta de sigură nu e așa primejdiosă, ca atunci când 
declară resboiu o jumetate a locuitoriloră celeilalte jume- 
tăți; jumetate Ura celeilalte jumetățî a Urii. Și să nu 
uitămă nici aceea, că noi nu dispunemă de aceleași mij- 
lăce ca Germania și ca Rusia. Nu scimă, că la noi pu
terea reală nu se află nicidecum în mânile națiunii, ci 
în afară de granițele țării, cine nu scie, că ultima ratio 
rerum șăde în Viena?

Și cine n’ar avă în viuă memoriă evenimentele din 
1848, cine n’ar simți, cine n’ar sci, că o repețire a ace
lora aparține încă totă în domeniulu posibilității? încă 
și acum, în lunile de miere ale armoniei, licuresce icl- 
colea câte-o aparițiune, pe care trebue să o ve<jl cu 
ochii închiși, ca și fulgerulă din nori. Aci suntă d. e. 
întregulă șiră de cestiunl croate. Naționalitățile sciu fărte 
bine, că; «statornica fidelitate și alipire"- cătră »îm- 
părată,* accentuată de ele nentreruptă, sună fărte plă
cută la anumite urechi, ele sciu, că mai adeseori a vă
zută lumea pretinia la tărtă între Ungaria și Austria — 
a puterii — precum este aZî la modă și la ordinea Zi-1



Nr. .42. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

că ună bărbații atâtă de capabilă și cultă a devenită 
ună advocată atâtă de zelosă ală causei maghiare, dâr 
pentru ce tocmai elă să aibă în inimă și sufletă simță
minte mai maghiare și mai patriotice, decâtă ațâți alțl 
âmenl, elă a cărui limbă maternă, de cumva sunt bine 
informată, nică nu este cea maghiară? Dăr contele Ștefan 
Karolyi? Elă face parte din acea nobilime, care e însăși 
o naționalitate și pentru a căreia maghiarisare în adevtră 
ar fi nevoiă de înființarea unei reuniuni de cultură. Nu 
vrâu să enumără pe toți câți i-așă pută enumăra, dăr 
cele (Jise ar pută servi ca ună semnă pentru mulț1 
ămenl, d’a nu suferi să se esercite presiune asupra loră, 
căci acea licitațiune nu e [unii criteriu, în care se te 
încredi, ală simțementului patriotică maghiară de 13 
probe. Dăr negreșită, bunulă renume d’a fi ună patriotă 
e ună punctă atâtă de simțitoră în inima Maghiariloră, 
ca și castitatea la femeia virtuăsă, din partea căreia nu 
e de ajunsă consciința că castitatea esistă, ci trebue să 
se și susțină neclintită și nepătată aparința ei. Și așa 
vedemă, că mișcarea pornită a reuniuniloră de cultură 
răpesce în curăndă cu sine în corulă ei, cu o putere, 
căreia nu i se păte risista, pe toți, și că în curândă nu 
mai esistă nici mamelucl, nici stânga estremă, nici opo-

Legile în contra Polonilortt.
Ală doilea din proiectele de lege, destinate să ger- 

maniseze districtele poloneze, a venită la 24 Februarie în 
discuția Camerei deputațiloră din Prusia.

Obieetulă celui dintâiă e cunoscută: a substitui 
proprietariloră polonezi propietarl germani. Obieetulă 
celui ală doilea e de a substitui limba germană limbei 
poloneze, printr’o regulamentare a serviciului institutoriloră 
și institutâreloră și prin intervenirea mai directă a auto- 
rităței în numirea loră. Celă dintâiă proiectă trebue să 
se aplice în Prusia occidentală și în Posnania; ală doilea 
se va aplica in Silesia de susă și in districtulă Oppeln.

Proiectulă ală doilea e sprijinită nu numai de par
tidele guvernamentale, ci și de progresiști, cari nu se 
arată oștill propagărel limbei germane, combată însă ger- 
manisarea populațiunei prin mijlâce pe cari nu le potă 
aproba, ne avendu nici o încredere în edificarea loră.

La 26 Februarie s’a încheiată discuția urmată după 
cea dintâiă citire a proiectului. Singura manifestare vred
nică de însemnată în decursulă desbateriloră a fostă re- 
censiunea deputatului conservatoră Meyer. Elă vorbi cu 
multă asprime în contra legii și atacă ministerulă. Haug- 
vitz, răspundendă, (Jise că Meyer ar face mai bine să iasă 

! în șirurile libera- 
liloră. Meyer esplică că rămâne conservatoră, dâr inde- 

! pendentă, pe când ceilalți nu suntă de câtă guvernamen- 
' tall. La sfârșitulă ședinței elă declară, că nu mai face 
i parte din partidulă conservatoră. Acestă casă produce 
! mare sensațiune, de 6re-ce Meyer a fostă considerată 
i dela 1849 incâce ca ună membru din cei mai influențl 
’ ai partidei conservatâre.

1

amă dori însă ca Sfinția sa să nimicâscă faimele rele 
print’o declarațiune în publică.1'

—x—
Junimea maghiară delaUniversitatea din 

Glușiu face mari pregătiri pentru serbarea cailei de 15 
Martier 1848. Din programă nu Iipsesce nici „Talpra Ma - 
gyar! (Susă Maghiare! Bătăloră la ochi e, că cu declamarea 
acestei poesii s’a însărcinată jiristulă Greskovics, ăr 
cu vorbirea festivă juristulă Sztupjar — amândoi 
„neaoși" Maghiari.

siționali moderați, ci numai patrioțî, cari fantasâză pentru djn par(jduIâ conservatorâ și gg între
lățirea limbei maghiare și pentru reuniunile de cultură, î 
pe când forte mulțl suntă, în cari în momente de gân
dire liniștită se ivesce cestiunea dubietății, că ore în ade-1 
vără consultă e a deslănțui Erynniele (Furiile) certei 
pentru naționalitate'.?

Dâr aucjimă și afirmarea; Naționalitățile nu' se 
potă nici odată mulțămi, ori ce amu face pentru ele-, 
nu se voră împăca ele nici odată cu ideea de stată ma
ghiară ; cu câtă mai multă le concedemă, cu atâtă mai 
multă ceră, ceră lucruri ce nu se unescă cu ideea de 
stată maghiară... De aceea e neapărată necesară a le 
maghiarisa cu orice preță.

Asupra tendințelor^ naționalitățiloră peste totă nu 
suntemă destulă de lămuriți; întrâga loră acțiune se’n- 
vârtesce împrejurulă unoră ținte, care nicidecum nu suntă 
clară formulate. Anumite aspirațiunl, fantasii] ale ini- 
miloră poetice și tinere încă nu formâză ună programă 
seriosă de acțiune; acele aspirațiunl suntă tocmai așa 
de utopiste, ca și aspirațiunea nâstră, că fiecare fiu ală 
acestei patrii să fiă ună adevărată Maghiară. Presupu- 
sulă plană ală Dacoromâniloră d’a transforma Ardealulă, 
ba chiară Ungaria pănă la Tisa într’ună stată română 
și d’ală uni cu România; pofta Slovaciloră d'a uni partea 
nordveslică a Ungariei cu Boemia; planulă Omladine d’a 
alipi Bănatulă și Bacica la Serbia; planulă Croațiloră 
d’a incorpora prăjma rîului Muru și d’a se sepera cu 
tofulă de Ungaria — tâte acestea suntă lucruri, în a 
căroră realisare nu crede, după părerea mea, nici ună 
bărbată cu cugetare seriâsă dintre naționalități. Căci 
esistă o împrejurare, care face cu totulă imposibilă, ca 
aci să se formeze v’odată state curată naționale, și 
acâstă împrejurare e simplu aceea, că aci la noi, ca 
peste totă în întrâga Europă sudostică cele mai diferite 
naționalități locuescă împreună într’ună amestecă atâtă 
de împestrițată, încâtă granițele nouăloră formațiuni de 
state e cu neputință să se desemneze pe basă etnografică 
și națională. Momentele geografice și istorice suntă la 
formarea stateloră de o ponderositate și influință 
mai mare, decâtă momentulă națională. Plină de 
țătură este în acăstă privință, ceea ce se petrece 
înaintea ochiloră noștri în peninsula balcanică, 
formarea de state curată naționale, precum forte corectă 
a observată în delegațiune ministrulă Kalnoky, este o 
imposibilitate. _________ (Va urma.)

multă 
învâ- 
acum 
unde

FOILETONU.

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

gimnasiului română gr. or.)
(Fine)

Claudie Auguste pe tine te chiamă statulu! aseme
nea de 40 de ori), Claudie Auguste, tu fratele, părin
tele, amiculă nostru, tu bună Senatoră, tu adeveratu 
principe! (rostită de 80 de orl).“

In loculă ală doilea sâu partea a doua aduceau 
tActa populi Romani diurna11 dări de sâtnă amănunțite 
despre tâte pertractările judecătorescl, precum și espu- 
nerea pe scurtă, une-ori chiar și pe largă a causeloră 
de procesă. Procesulă celă prâ-vestită ală lui Milone, 
din causă că a ucisă (ce e dreptă nu chiar elă cu mâ- 
nile lui, ci sclavii lui în presența sa) pe Clodiu, ună tri
bună ală poporului, a fostă tractată în 4'sulă 4'ar^ de 
raportori desterl și siguri cu deplină obiectivitate și ast- 
felă analisată pănă în cele mai mici amănunte, încâtă 
Ascaniu, despre care pomenirămă mai nainte, se referă 
mai târziu la acestă raportă ală „farului poporului ro-t 
mană< ca la ună isvoră de totă neîndoelnică, adecă mai'

SOIRILE DILEI.
Guvernulă ungurescă are de gândă să lege 

Pesta cu Viena prin telefonă, pentru a înlesni 
comunicarea cercuriloră guvernamentale între ele. S’au 
numită în acestă scopă mai mulțl esperțl.

. —x—
Ni se scrie din Cohalmă, că inspectorulă școlară 

ală Ternavei-marI ar fi făcută cunoscută, cumcă pentru 
susținerea scâlei de stată din Cohalmă se va ordona ri
dicarea dărei școlare de 5°/0 normate de lege dela lo
cuitorii de acolo, sub pretextă că nici o confesiune nu 
ridică vre-o dare pentru scâla sa. Straniă scire și mai 
straniu pretextulă! Va să (jică nu le e destulă dușmani- 
loră naționalitățiloră, că acestea, pe lângă jertfele ce le 
facă pentru stată de o potrivă cu Maghiarii, lșl susțină 
scâlele totă din sudârea 
trioții" nu dau nici ună 
ționalitățiloră, acum mai 
dau visteriei, să le mai 
sare! Gum? 
dare? Mari 
Orientă, ca 
ghiariloră j

—x—
O notiță statistică comunică, că Deva primesce 

anuală 95 de diare în 329 esemplare; între acestea suntă 
5 române, 20 germane și 70 maghiare.

Declarația pe care a făcut’o ministrulă 
răspuncjândă Ia interpelarea d-Iui Iepurescu, 
convențiile comerciale și aplicarea 
autonomă, a putută să mulțumâscă pe interpelatoră, 
• L’Indâpendance roumaine» însă nu crede că ea a putută 
să scâtă și țâra din nesiguranța în care se afla pănă acjr. 
>Două cestiunl dice »L’lndep. Roum.<, preocupă țâra: 
1. De a sci dâcă guvernulă are intențiunea de a încheia 
nouă convențiuni comerciale; 2. De a fi sigură, că mă
sura de rigâre, care s’a aplicată Franciei din Iulie 1885. 
și Elveției acum câteva dile, se va aplica pe rândă Rusiei, 
Austro-Ungariei, etc. In ce privesce punctulă celă din- 
tâiu răspunsulă guvernului a fostă afirmativă, 
norocire însă, răspunsulă la ală doilea punctă nimicesce 
pe celă dintâiu. In adevără, ministrulă a ^isă: »Guver- 
nulă va aplica (arifulă autonomă stateloră ale căroră 
convențiuni cu noi voră fi espirată, dâcă, pănă la espi- 
rarea acestora convențiuni, nu se voră fi încheiată altele 
cu acele state.» Dâcă așa dâră guvernulă română va 
ajunge la o înțelegere cu Austro-Ungaria înainte de 1/13 
unie, va încheia o convențiă 

va aplica 
«L’Indep. 
va trebui să se pună câtă mai curândă guvernului.

de esterne 
privitâre la 
tarifulu i*

Din ne-

cu acâstă putere și nu-i 
tarifulă autonomă. E evidentă deci, — crede 
rouțn/ — că o nouă întrebare mai precisă,

—x

loră! Nu e destulă că »pa- 
bană frântă pentru scâlele na- 
ceră ca pe deasupra, peste ce 
susțină și scâlele de, maghiari-

Banii cu cari susținemă scâlele nostre nu e 
suntă minunile răspânditoriloră culturei în 
și persecuțiunile loră pornite contra Nema-

—x—
Balulă aristocrație^ maghiare ce s’a dată 

în Pesta în favorulă „Kulturegyletului" 
succesă morală, nu 
cheltuell enorme, 
tiniă a legată jupână

In cătunulă VoLoșcanI, județulă Put na, ună 
soldată din Dorobanți a găsită o comâră 
compusă din piese de argintă de mărimea leiloră 
de 1 și 2. O gazetă din Focșani, cjice .Râsboiulă," pre
tinde că acele monede ar fi tetradrachme de ale regelui 
Ș'ilip II ală Macedoniei, secululă IV înainte de era creștină. 

Forma moneteloră e rătundă și nu au nici o inscripția 
pe ele; pe aversă au ună capă încoronată cu lauri, pe 
reversă ună călăreță cu coifă (cală cu botă de pelicană). 
J’asupra coifului și la botulă calului câte o stea.

—x—
Artista română Teodorini a sosită în Bucuresel 

venindă din Madridă. La gară a așteptat’o multă lume. 
Membrii >Intim Clubului" i-au oferită ună buchetă.

—x—
Din Rusciuc i se scrie »Românului‘: »Aci s’au 

hemată sub arme toți bărbații valizi, fără distinc-
iune de naționalitate, dela vârsta de 18 până la 30 de 

ani. Nisce tunuri mari de asediu, cari se aflau aci, au 
’ostă espediate spre Vidină. Pregătirile de râsboiu se 
urmâză pe o scară întinsă cu tâte tratările de pace". 
Totă din Rusciucă a primită următârele rânduri: >Pre
gătirile de râsboiu se urmâză pe o scară fârte întinsă și 
cu o grabă ne mai pomenită. MunițiunI se transpârtă 
pe fiecare <|i pe apă și uscată. Vapârele flotilei bulgare 
ucrâză mereu între Rusciucă, Lompalanca și Vidină. Se 

cjice că In curândă Bulgaria unită va dispune de 180,000

c

a avută numai 
și materială, scrie „Egyetertes 
dâr venită slabă. Mare pre- 
fiasco cu Kulturegyletistii.

—x—
ni se scrie: „Unii âmeni pretindă 
că protopopulă și parochulă ro-

‘ De pe Cioară 
cu ârecare firmitate, 
mână gr. cat. din Baia-mare ar purta ftiatriculele 
î’n limba maghiară. Nu ne vine a crede așa ceva,

pre susă de tâtă îndoâla. — In „acta populi Romani 
diurna,» și adecă în partea a doua se înregistrau nu
mele acusațiloră și ale osîndițiloră, precum și modulă 
pedepsei, și eventuală și achitarea. Cum-că acestă usă 
a esistată, se vede din aceea, că împăratulă Domițiană, 
care și ca omă și ca domnitoră intrunia mai numai ca
litățile: crudimea, lașitatea, părtinirea, deșertățiunea, a 
dată ordină strajnică, ca numele unoră persâne anumite, 
pe care elă le osîndia la mârte fără multă judecată, 
precum făcâ și cu bieții creștini, cari nu mai sciau, unde 
să se mai ascundă de grâza lui, persâne pe cari elă le 
osîndia la mârte mai multă de frica sentimenteloră loră, 
decâtă pe temeiulă fapticeloră vătămări de legi, să nu 
se înregistreze în „acta," — o măsură, care sâmănă de 
minune cu purtarea guvernului imperială rusescă în pro
cese nihilistice.

piarulă „acta populi Romani diurna11 mai avâ o 
rubrică numită „amestecată seu diverse». In acâstă ru
brică să (reporta mai multă sâu mai puțină detăiată 
despre tâte întâmplările pos.bile, despre fenomene natu
rale și alte memorabilitățl, despre noutăți literare și ar
tistice. —

In acâstă rubrică aflămă reportată, că în timpulă 
pertractării renumitului procesă ală lui Milone a ploată 
țigle arse; e&Stațius, ună cântăreță vestită ală Silveloră 
sâu Silvaneloră, (jeițele, 4înele păduriloră (dela cuventulă

lat. silva-pădure), a pusă în perspectivă, va să cjică. a 
anunțată lucrarea unui opă, care este menită a face să 
dispară totă, ceea, ce autorulă a făcută pănă acuma; că 
la cea mai de-aprâpe alergare de cai se voră presența 
doi armăsari din Spania-sudică, față cu cari Bucefalulă 
Iui Aleesandru celă Mare a fostă numai o mărțâgă și 
altele și altele. Totă din repârtele rubricei a treia a xjiaru- 
lui romană» se pâte cunâsce fără de totă îndoâla, că 
în ceea ce priviau înscenările dramatice și pantomimice, 
s’a dovedită ună colorită critică precum și că multe 
piese teatrale de totă felulă, cari au trecută prin fârfe- 
cele recensiunii, aă fostă numai lucruri tocmite și plătite. 
Ideea de reclamă era tare usitată la Romani. Iuliu Ce- 
sară, fundatorulă „(farului poporului romană," punâ 
mare preță pe aceea, de a fi criticată favorabilă în 
„acta diurna’,'1 căci a însărcinată pe Antoniu, sâ pre
dea redactorului „farului" aceea notiță, că elă, luliu 
Cesare, a respinsă corâna oferită de Senată cu abnega- 
țiune de sine.

„Acta populi Romani diurna" mai conținea și o a 
patra rubrică, în care se afla înregistrare, adecă publi
care de scirl private, mai alesă familiare. Nascerile și 
cașurile de mârte, căsătoriile și despărțeniile celoră 10,000 
de familii superiâre, adecă de patricii se publicau în „acta1. 
— La istoricii romani aflămă multe atestate, numerâse 
pasage, cari dovedescă, că acestă usă era fârte lățită.
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ămenl. țlilcle acestea se așteptă sosirea a 10,000 pusei, 
15 miiicSne cartușe (patrone) și vr’o 50 tunuri.*

—x—
In privința conflictului sărbo-bulgară ,Epooa« dă 

urmălărea inforinațiune, ce cjice că o are dintr’o sorginte 
câtă se pote de positivă: >Era hotărîlă, ca armata săr- 
băscă să trăcă granița la 10 Martie viitorii stila nou. In 
urma rdeclarațiunii formale a guvernului turcescă, că 
dăcă trupele sârbesc! voră intra în Bulgaria, guvernulă 
otomană va privi acăsta ca ună casus belii, Sărbia a 
primită să încheie pacea <,

. —x—
In Ungaria de nordă circulă o mulțime de m o - 

nede false de aură.
—x—

Ni se scrie din comitatulă Solnocă-Dobăca: 
„Ună frigă secă avemă pe aici, căci omătulă se topise 
în decursulă lunei lui Faură st. n. Viorelele și florice
lele de primăvară ce răsăriseră în acăstă lună, cu ivirea 
Iui Mârțișoră st. n. îșl iau rămasă bună dela noi/1

—x—
Assentarea. In urma unei ordinațiunl a mini

sterului honvecjiloră, dela 21 Februariu a. c., pentru re
vizia din anulă acesta în scopulă complectării contin
gentului minimală ală honvetjimei este chemată a 
patra clasă de etate, adecă obligații la serviciulă militară 
născuțl în anulă 1863. De aceea petițiunile de recla
mare, precum și petițiunile pentru favorulă voluntaria
tului pe ună ană, său pentru eliberarea dela obligămăn- 
tulă serviciului presenfă, să se înmâneze magistratului cu 
t6tă graba. Comisiunea de revidiă pentru cerculă ora
șului Brașovă lucrăză în hotelulă Nr. 1 și anume în fi
lele de 16, 17 și 18 Martie a. c. La 15 Martie se voră 
tracta petițiunile de reclamare ale classei I și II dă etate 
a obligațiloră la serviciulă militară născuțl în anii 1866 
și 1865. La 16 Martie se voră visita Ia corpă obligații 
serviciului militară din classa I de etate, la 17 Martie 
cei din classa II de etate. La 18 Martie se voră visita 
de medică tinerii din classa 111 și IV de etate născuțl în 
anii 1864 și 1863, și în același timpă se voră esamina 
petițiunile de reclamare ale acestoră două classe de etate, 
precum și se voră visita la-'corpă chiar și tinerii cu re- 
clamații. De aceea se facă cu deosebire atențî tinerii 
născuțl în anii 1861 și 1863, că de aci înainte, în urma 
unei nouă disposițiunl din instrucțiunea legei militare, 
suntă obligați a se presenta în personă înaintea comi- 
siunei de asentare și adecă la 18 Martie a. c. înainte de 
amăcjl la ăre, căci in casă contrară nu se voră lua 
în tractare petițiunile de reclamare.

—x—
Monopolulă chibriteloră în România. 0 

grupă de financiari austriacl și francesi a propusă gu
vernului română să înființeze o așa numită «Regie 
cointeressăe des Allumeltes en Roumanie<, în următărele 
condițiunl: 1) Guvernulă primesce 24 la sută din veni- 
tulă brută. 2) Prețulă vănQărei chibrituriloră va fi pentru 
o cutie mică 5 centime, pentru una mare 10 centime. 
3) Fabricele actuale de chibrituri voră fi cumpărate pe 
sâma statului, care le va plăti cu banii depuși de cătră 
concesionari ca cauțiune; la casă de trebuință concesio
narii voră avansa suma ce mai trebuesce, rămânendă 
a se despăgubi din venitulă monopolului. 4) Guvernulă 
stabilesce minimulă garanției. 5) Fabricele destinate 
pentru esportă suntă libere de orl-ce dare și nu suntă 
supuse la vămuire. 6) Conducătorii technicl și comerciali 
potă fi străini, lucrătorii însă nu potă fi decâtă Români. 
Secțiunile Camerei au admisă tole proiectulă de lege 
pentru înființarea monopolului chibrituriloră. Probabilă, 

mâne proiectulă va fi adusă în discuțiunea publică a 
cămerei.

Viena, 28 Febr. 1886.
(Balulu Regimentului 31.) Domnule Redactoră! In 

săra de 26 Febr. sub of i cerii dela batalionulă ală 
2-lea și ală 3-lea ală regimentului 31 „Friedrich Wilhelm 
Grossherzog von Meklenburg Strelitz.11 care mai nainte 
a fostă în Sibiiu, au dată ună bală. La acestă bală 
au luată parte și comandantulă generală ală armatei, 
Baronulă Bauer, alțl generali, colonel! și mai toți ofi- 
cerii reg. 31. și dela alte regimente.

îndată după sosirea Bar. Bauer, ne surprinsera 13 
voinici români, cari în sunetulă ,,marșiu!ui lui Mihaiu 
Eroul,11 cu ună mersă adevărată marțială intrară în sală. 
După ce se puseră în cercă începură a juca jocurile 
năstre istorice, aduse de strămoșii noștrii din Roma, 
înainte de asta cu J18 secuii — Bătuta și Romanulu, 
(Călușierulă). Precisiunea și abilitatea jocului acestoră 
voinici a fostă perfectă. Conducătorulă loră, D-lă Oct. 
Popă stud. techn., s’a distinsă prin flecsibilitatea sa, ast- 
felă că Bar. Bauer i-a gratulată și s’a întreținută multă 
timpă cu densulă. De asemenea au făcută și dămnele 
patronese ale acestui bală. Conducătorulă și ceilalți 12 
voinici, soldați români din bravulă regimentă 31, erau 
din cei mai frumoși aleși și îmbrăcați în portulă nostru 
românescă, peste brâu cu curele (șerpare) și brâne trico
lore, ciărecl albi și opinci.

Publiculă a fostă fărte mulțămită de dănșii, ăr’ 
nouă Româniloră presențî, ne sălta inima de bucuria 
ce-o sâmțamă la vederea acestoră bravi, frați cu victo
rioșii opincari dela Plevna, CălugărenI, Baia, Turda etc

In sală era espusă și portretulă în mărime natu
rală ală imperătesei Maria Theresia — sub care s’a for
mală acestă regimentă — și lângă portretă 2 soldați 
stau ca posturi de onăre în uniforma regimentului de pe 
acelă timpă.

Tuturoră acelora, cari au avută frumăsa ideă de 
a face să se jăce aceste jocuri istorice le dori mă viață 
lungă și semțăminte totdeauna românesc!.

Sămțemintele și lucrurile de bine românescl să le 
propagămă cu cea mai mare stăruință între toți Ro
mânii.11 U....

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.«)

PESTA, 4 Martie. — Comisiunea militară 
a camerei deputațiloră a primită legea gldteloră 
și ca basă a desbaterii speciale. Ministrul u hon- 
veijilorti Fejervâry a dată lămuriri, că disposiți- 
unile proiectului se estindă asupra tuturoru ce- 
tățeniloră statului, chiar și asupra acelora, cari 
s’au rescumpărată, căci aceștia s’au liberată nu
mai dela serviciulă militară din armata comună 
și dela honvezi- Ce privesce uniformarea, legis
lativa are să hotărască. In totă casulă glotașii 
se voră distinge printr’ună semnă la brață său 
prin șapcă (chipiu), spre a se bucura și ei de 
scutulă internațională. Afară de acăsta glotașii 
apară ca aparținendă armatei active. Glotașii cro- 
ațl se voră organisa în tocmai ca honvezii cro- 
ațl, cu comandă croată, cu oficeri croațl. Para- 
grafii 2 și 3 privitori la unele disposițiunl se 
voră desbate din nou, ceilalți paragrafl s’au pri
mită neschimbați.

BELGRADtJ, 4 Martie. — Adl apare uca- 
zulti de demobilisare.

DIVERSE.
Lupii! !l Lupii!!! — Scena e mărăță și d’ună in

teresă dramatică colosală. Se petrece în Prahova, în 
comuna Gherghița, în năptea cailei de 26 Ianuanu. Ucă 
scena: Maria, fata locuitorului Dumitru Anghelă din co
muna Gherghița, ese afară din casă în Zorile Zilei de 
26 lanuariu purfândă în brațe pe o soră a sa mai mică, 
Păuna. Când s’o lase josă, vede în întunericulă stră
veziu ală nopțiloră de ărnă, ună câne mare repeZin- 
du-se asupra fetiței. Maria curagiâsă apucă pe sora sa 
și cu iuțăla fulgerului o ascunde sub p61e ținănd’o c’o 
mână, ăr cu cealaltă se apără retrăgăndu-se spre casă 
cu fața cătră lupă. — Sai, tată, că ne mănâncă lupulă !l 
strigă Maria ajunsă în prispă. Din prispă în săliță, din 
săliță în odaiă, fetele întră și lupulă întră după ele. 
Vedeți scena: în odaiă dormă tatălă, muma și patru co
pii. Maria, Păuna și lupulă vină peste ei. Inchipuiți-vă 
desceptarea tuturoră, țipetele și spaima copiiloră, și ad
mirați curagiulă magnifică ală bietului părinte, care din 
așternută sare la lupă și începe luptă drăptă, s’apucă 
adecă la trântă Lupulă îșl înfige colții în brațulă stângă 
ală curagiosului țărână. Lupta continuă; Maria cu ună 
cleșce băgată pe beregata lupului silesce fiăra să-și des- 
cleșteze colții din brațulă tatălui său. Copii țipă, mama 
mdrtă de grăză a înlemnită. Dumitru și cu Maria se 
luptă mereu. Răușescă de a scăte pe lupă din odaiă în 
săliță. Celă puțină dâcă moră eu, să scape copii. In 
săliță, lupulă e trântită josă și pironită în nemișcare de 
Dumitru. Maria strigă ajutoră din prispă. Vecinulă Ionă 
Dumitru alerga — amănuntele suntă tipice!! — cu o 
cobiliță pe care o băga lupului ărășl pe beregată. Pro
babilă că clescele de vătră ală Măriei fusese scosă, pen
tru a face locă cobiliței vecinului Ionă Dumitru. Strigă
tele Măriei, eroina acestei lupte, continuă. Tache Cam- 
penu, alta vecină, vine cu ună cuțită și în fine lupulă 
strânsă de gâtă și năbușită de cobiliță e înjunghiată ca 
porcii. Rănile lui Dumitru suntă următărele: brațulă 
stângă pătrunsă de patru colți ai lupului, pântecele sgâ- 
riată, degetele spintecate de ghiară, peptulă umflată de 
strânsărea lupului. Rănile Măriei: mâna străpunsă de 
ună colță ală lupului, piciorele sgănate, mai mici muș
cături când opera retragerea în casă cu Păuna. Astfelă 
e scena pe care numai imaginațiunea cetitorului o păte 
anima în destulă. Totă în aceea năpte o haită de lupi 
a mâncată o mulțime de câni din cătunulă Ungureni. O 
altă haită a cutreerată partea de apusă a comunei și o 
a treia, fărte numărăsă, a fostă luată la gănă cu strigăte 
de o nuntă la care cânlecile lăutariloră atrăseseră pe 
lupi. ♦* *

Morte cnriăsă. — »Democratulă< din Ploescl spune, 
că ună evreiu bătrână, numită Solomon Grimeort și 
Geașu, reclamândă la judecătoria de ocolă contra evrei
cei Beni Lazăr, că ar fi avăndă s£-i dea o sumă de bani 
de când se afla în serviciulă său ca băiașă, âr femea 
tăgăduindă aceea datoriă, elă i-a deferită jurămăntă; 
dăr defendărea, fundă și ea pricepută, a întorsă jură- 
măntulă asupra reclamantului. Acesta mergendă la si
nagogă ca să-lă presteze, Marți, la 11 Februariu curentă, 
rabinulă l’a dusă în templu și înaintea tableloră legei ex- 
puindu-i gravele consecințe ce atrage după sine o măr
turisire nedrăptă, elă s’a înfricoșată așa de multă, încâtă 
nu numai c’a refuzată d’a jura, dăr mergendă acasă a 
încetată imediată din viăță. Nu scimă dăcă, în intere- 
rulă sciinței se va fi făcută vre-o autopsiă cadavrului.

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

Nascerea unui copilă se anunța, începăndă din timpulă cele mai depărtate margini ale imperiului romană: în Eu- cele necesare, decari dispunemă noi, peDtru lățirea sciin- 
domniei lui Marcu Aureliu, mai ântâiu la oficerulă stării ropa pănă la Ocănulă-atlantică, în Britania (Anglia de ței și literaturei de totă felulă, căci tipografia s’a inven- 
civile, la prefectulă tesaurului și numai după aceea era astăZV, Pănă *a Pănă ^a Dunastru (Dnistru), mar- tată cu multă mai tâi’Ziu, totuși avău ei ună altă mijlocă

ginea de odiniără între Basarabia și Rusia, pănă la gu- deși nu așa de espeditivă său lesniciosă de care se ser- 
rile Dunării, pănă la Marea Năgră, — va să Z'c& Ș’ Pe v‘au 'a scrisă. Acelă mijlocă erau sclavii cei mulțl pe 
aici în părțile năstre, cari s’au ținută de imperiulă romană cari îi avău ei. Aceștia scriau după dictată. Era multă 
dela anulă 106—274 după Cristosă, — apoi în Asia pănă pănă se făcău, respective scriau o sumă de esemplare, 
la Caucasă, pănă dincolo de rîurile Tigru și Eufrată, la apoi se dicta în mai multe locuri și mai multe sute scri- 
Arabia-pustiă și în Africa pănă în Pustia-Libiei, — se au deodată și mii de esemplare eșiau gata de sub pres- 
frimetea, dăcă nu în Zeci de mii de esemplare, bunăoră ca să. Espedițiunea pănă la marginele imperiului nu mer- 
Ziarulă vienesă Neue freie Presse și alte diare europene 1 gea firesce așa de iute ca cu drumurile nostre de feră, 
și americane, dăr de sigură nu în câte o miă esemplare, 
ca cele mai multe foi periodice politice române dela noi, 
câtă și de dincolo de Carpațf.
Dați-ml dăr voe să vă spună pe scurtă, cum se tipăriau, 
respective scriau jurnalele și cărțile la Romanii cei vechi. 
Tipografia, arta tipografică nu era cunoscută, ce e dreptă, 
la denșii, deși scrisărea era tare lățită, ba chiar sculpta
rea de litere în lemnă și în pătră era în usă âncă din 
cele mai vechi timpuri, ceea ce ne dovedescă în deajunsă 
multele inscripțiunl pe monumente de totă felulă. Nu 
numai nume de persăne singuratice, ci chiar versuri în
tregi, și încă multe versuri din autori, ba chiar tractate 
cu statele esterne ji legile de pe cele 12 table erau sculp
tate în metală (aramă).

Insă deși nu dispuneu Romanii cei vechi de mijlă-

publicată în „acta diurna".
Filosofulă Șeneca Zice: «Nici ună numără din Ziară 

nu apare, fără să publice vre-o despărțenia».

După tăte acestea suntemă siliți a mărturisi, că 
Roma posedea în aceste *Acta populi Romani diurna» 
ună organă de totă respectabilă, care nu lăsa nimica de 
dorită în privința abundanței și a felurimii materialului 
și care a încetată de a mai eși, când Roma a încetată 
de a mai fi reședința imperiului romană, prin urmare de 
a mai fi centrulă acela, în care se concentrau toți nervii, tăte 
vinele, cari viniau dela cele mai depărtate margini ale 
imperiului.

Acuma, după ce v’amă întreținută despre publici
tate, cu alte cuvinte despre pressa la Romanii cei vechi 
(în deajunsă său nu, asta nu potă să o sciu !), mă veți 
întreba păte stimabileloră d-ne și d-șăre cum se scriau 
acele jurnale pe timpulă acela, când nu esista tipografia, 
adecă nu era cunoscută măestria de a tipări cărți său 
gazete și nici fabricațiunea hârtiei? Despre acâsta mă 
veți întreba cu atâta mai vertosă, ba sunteți îndreptățite 
chiar la acăsta, mai alesă, dăcă vă voiu spune, că Zia_ 
rulă „Acta populi Romani diurna" se trimetea pănă la

dăr de sigură mai iute, decum mergea la noi pănă la 
înființarea drumuriloră de feră, căci Romanii aveau ună 
serviciu poștală bine, forte bine organisată și drumuri 
escelenle.

Literatura preste totă încă era tare lățită, 
căci esistau librari, cari posedeau sule de sclavi cunos
cători de scrisore, cari copiau în scurtă timpă ună opă 
în mai multe mii de esemplare.

Din tăte vedemă, că la Romanii cei vechi pu
blicitatea era bine desvoltată și tare lățită și nu numai 
în Roma esistau Z'are ci și în alte orașe mai însem
nate ale imperiului.
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Cursul ii Ia bursa de Viena
din 3 Martie st. n. 1886.

Rentă de aurfi 4°/0 . . . 104 55 
Rentă de hârtiă 5% • • 95.50 
Imprumutulâ căiloră ferate

ungare...........................152.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de ostti ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.50

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

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 115.— 

Bonuri rurale ungare . . 104 75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști...............................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
Imprumutulti cu premiu

ung...................................119 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului , 1214.70 
Renta de hărtiă austriacă 85.70 
Renta de arg. austr. . . 85.85 
Renta de aură austr. , , 113 90 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 875 —
Act. băncel de credită ung. 303.75 
Act. băncel de credită austr. 292.25 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.95
Napoleon-d’orI . . . 10.01 */2

I Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
[ Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Bursa «Se USucuresci.
Cota oficială dela 17 Fevruarie, st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) . 95Vs 96—

> convert. (6°/0) 87Va 88V,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) ■ 102— 103—

,, „ (5°/o) - 85Va 86Va
» > urban (7%) . 98— 99—
> » (6°/o) . 92— 93-
> » (5°/0) ■ 82>/a 83V*

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

< > » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . '15 V. 15—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursolu pieței Brașovu
din 4 Martie st. n. 1886

Bancnote românesc! .... Cump. 8.57 Vend. 8.62
Argint românesc................. > 8.50 8.55
Napoleon-d’orI..................... > 9.97 * 10.02
Lire turcesc!......................... 11.22 > 11.32
Imperial!............................. » 10.20 • 10.30
Galbeni................................. » 5.90 » 5.95
Scrisurile fonc. »Albina* 100.— » 101.—
Ruble Rusesc!..................... > 123.— » 124.—
Discontulă ... » 7—10 ®/0 pe ană.

Nr. 335, 1886.
a. f. sc. c. d.

Publicat™ de licitatiune.
5 y

Posesiunea nemișcătâre ce au în comunitatea Ceanulu-mare fon
durile scolastice centrali din districtul^ Năsăudului, carea are estensiunea 
de 1035 jughere 5380° și constă din arătură, cosăștină și pășiune, dim
preună cu edifîciele de locuită și economiă, ce se află pe ea, cu casa 
de cârcimă și cu dreptulu de cârcimăritu se dau în arândă pe 4ece ani, 
începându din 24 Aprile 1886 cu prețulu de strigare de 3000 fl. v. a. 
la 11 6re înainte de am6(Ji în fața locului în Ceanulu mare la cancelaria 
comunală de acolo.

Voitorii de a licita suntă datori a depune vadiulă delO’/o. Până 
la începerea licitațiunei să primescu și oferte scripturistice închise, făcute 
după prescipte și provfi(|ute cu vadiulu prescrisă.

Condițiunile specaiali să potă vedă la subscrisa comisiune și la 
antistia comunală din Ceanulă mare. Din ședința comisiunei administra- 
târe de fondurile scolastice centrali din districtulă

Societate pe acții

Turnătoria și fabrica de mașini a lui Schlick in B.-pesta 
Biuroulă centrală; WtZUGr-BonlBWHrd 17 — Fabrica de mașine : 

Ăussere Waitznerstr. 1696 — 1699
Beccmandă esoelexitel© și patentatele 

Pluguri Schlick cu doue și cu trei fcare 
Prețulă dela fi. 58 în susă

Pluguri Schlick de o brazdă și Plugurl-RayolPluguri- Vidats-Originale
fT

I
I

!*:* £ £

Năsăudă, 24 Februariu 1886.
Președintele:

Ioană Ciocanu.
Secretarul 0:

Ioachimă Mureșianu.

n
} cu prețuri reduse precumă și

j Mașini pentru prepararea nutrețului
I Garnituri de mașine cu aburii

pentru troeratu, și cu aparatu de rotațiune (Gopel)
i cu prețurile cele mai ieftine
| (1—6) Liste de prețuri se trîmitfl la cerere gratis și franco. g

pe linia Predealii-Budapesta
MersulU trenurilor!!

și pe linia Tei iașii- A^nsiii-JBadapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta—S*B*edeaIiît

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovtt 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

Trenfl 
de 

peraâne

Tren 
accelerat

Trend 
omnlbufl

Trenă 
omnibua

Trend 
omnlbuB

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

(
(

susă

(
(Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Meză-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

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

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

i

Viena (
6.00j

6.35
3.00

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

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

6.47
10.37

1.44
5.33

Clușiu

Apahtda
Ghiriș

Cucerdea

Uiâra 
Vințulă de 
Aiudă 
îeiușă 
Grăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișira 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă

Timișă

Predealu

(
(

(
(

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.09

6.40
7.00
-Hi

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grdse.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibu

Trenă
j do

peraâne

Trenă 
omnlbus

— 1 _ —
3.15 6.20 8.00
7.29 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —

9.45 2.00
9.59 2 11 —

10.28 2.34 —*
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —.
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —-
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 - -
— 11.28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36
— 1.22 6.01
-- 1.56 6.40

2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.3"
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.41

Tipografia ALEXI Brașovă.

TeiușA" A Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenfi Trenă Trenă de Trenă de Trenă
omnibua omnibua peraâne peraâne accelerată omnibnfl

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia
Vințulă de jost
Șibotă

11.46
12.20
12.52

1.19

— 4.27
4.53
5.19
5.41

B Budapesta
Szolnok j

Aradik

8.05 1.45 8 00,

> —
11.02
11.12

3.44
4.02

11.40
12 00

Orăștia — 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
Branicica 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 — 8.1-2

8.49
Bârzova 5.57 — 8.10

Soborșin 5.09 — 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 Branicica 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
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4.53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Risdapestia 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - 8.00 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradik-'irimișdra Sisaseria (Piski) PeiroșeuM

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenu
nmnlhnfi peraâne peraâne peraâne omnibua omnlbuB

6.00 12.55 ISianerfia 6 308.25 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vmga 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 2753 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
Timișdra 8.42 3.40 10.06 Petroșeui 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradăi Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de i Trenă Trenă Trenă Trenă
peruane pernâne nninihna omnibua omnlbui de pers.

Timiș^ra 6.07 12.25 5.00 Felroșeisl 6.49 9.33
i

5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
N6meth-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
A”»di& 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1,35 9.15


