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Brașovu 21 Februariu 1886.
După scirile ce le primimă dela Bucuresci 

tractatulu de pace între regatulu Sârbiei și prin- 
cipatulă Bulgariei avea să fiă semnată în cursulă 
dilei de erl, Joi, de cătră delegații Madjid-pașa 
(Turcia), MijatovicI (Serbia) și Gheșoff (Bul
garia.)

Ceea ce caracterisâză mai multă acostă pace, 
este împrejurarea, că în 4'le^e din urmă s’a în
cinsă între delegații conferenței o lungă discu- 
țiune asupra cuvântului ,,amicițiău' din articolulă 
unică ală tractatului de pace. Sârbia n’a voită 
nicidecum s& se dică, că „pace și amiciția va 
domni de aci încolo între cele două țări" și de 
aceea a trebuită să se schimbe tecstulă articolu
lui unică, vorbindu-se într’însulu numai despre 
„restabilirea păcii" nu și a „amiciției."

Impresiunea ce-o primesce omulă din totă 
mersulă tractăriloră de pace este, că atâtă 
Turcia câtă și Serbia și Bulgaria au cedată 
unoră presiuni 
de sila momentului, dâr nu dictată de dorința imperiu română, 
de-a restabili între dânsele relațiunile amicabile trocitățile din timpulă lui Horia și Cloșca sâu cele din 
în modă durabilă. Celă puțină încâtă privesce anulă 1848, cu tâte astea Saturnalie de felulă acesta, 
Serbia, ea a dată de acuma să se cundscă, că orfrâtă de înfricoșate suntă, niciodată nu potă avă suc- 
subscrie tractatulă de pace cu acelă cugetă re- [ cese durabile, căci astfelă de stări, după natura loră, e 
servată, ca câtă mai curândă s6-lă p6tă ârășl cu neputință să dureze mai îndelungată timpă și chiar 
rumpe.

In cursulă tractăriloră de pace s’a dovedită, 
că Turcia a jucată de astădată ună rolă însem-

Români, cari nu se mai potă lecui de bbla de 
a avâ mai mari simpatii pentrn Francesi.

In fine se mai accentuâză și contrastulă în 
politica orientală francesă și germană, din care 
causă Francia n’a luată parte la espedițiunea 
navală proectată contra Greciei. Se mai vor- 
besce apoi și de-o înclinare a guvernului fran
cesă spre politica lui Gladstone.

T6te aceste suntă simptome, cari puse lao
laltă cu pacea dela Bucuresci, încheiată „fără 
amicițiă," nu promită nicidecum o stare pacinică 
durabilă.

Broșura d-lui Mocsary.
(A Kozinuvelodâsi egyletek es a nemzetisegi kerdâs. 

X. Y. Budapest, Kokai Lajos, 1886.)
(Urmare.)

Eu nu credă, că chiar celă mai încarnată dintre 
fanaticii Daco-români și iredentiștl s’ar gândi seriosă la 
posibilitatea d'a face din Ardeală, necum să mai vor- 

și au încheiată o pace impusă bimă despre țările unguresc! de dincolo de Tisa, ună 
------ -------- Chiar dâcă le-ar succede a repeți a-

, Ii ta

' în anarchia cea mai sălbatică să află totdăuna și ger- 
, menii ordinei, care de sine aducă restabilirea ordinei și 

........ ....... d_____ .... _________ ___ ___ anume cu totulO pe altă cale, decum se cugetase și se 
nată, luândă partea Bulgariei cu t6tă energia și plănuise. Românii nu suntă în stare a produce atâta 
aducândă astfelă lucrurile până la încheiarea pă-, dinamită câtă ar fi necesară pentru ștergerea de pe fața 
cii dela Bucuresci. Pausa ce va urma acestei' pământului ală bteului Garpațiloră, și nici pe cei 600,000
păci va fi negreșită bine întrebuințată de acele, de Maghiari ai Ardealului nu’i potă alunga său stîrpi 
puteri, cari nu suntă mulțămite cu întregu aran-' De aceea să nu credemă, că noi, în ce prives’ce 
jamentulă, între cari în rândulă întâiă trebue să Românii, stămă în fața unei mișcări, care n’ar inten- 
numărămă pe Rusia, care va așetja mine și con- ționa altă ceva, decâtă slârpirea elementului maghiară 

Fără îndoială că acelei mișcări române 
nu-i lipsescă bărbați serioși, cari sciu să țină sâmă de 

E adevărată, că ei au comisă o 
legătură cu evenimentele orientale, că acum deo- mare greșâlă, cănd au permisă să se țină parastase și 
dată se manifestă o încordare în relațiunile din- festivități în onOrea lui Horia și Cloșca său că ei celă 
tre Francia și Germania. Ca semnă ală acestei puțină nu le-au desaprobată cu hotărîre. Dâcă s’ar fi în- 
încordări se privesce retragerea actualului amba-1 tâmplată acesta, atunci nici pamfletulă proclamațiunei 
sadoră francesă baron de Courcel dela postulă irredentei n’ar fi vădută lumina dilei. O mișcare națio- 
său din Berlină. Acestă bărbată de stată fran-' nală, dâcă în adevără vrea să fiă națională și dâcă o să 
cesă era fârte bine vădută la curtea prusiană și deștepte simpatiele și ale altoră națiuni, trebue să fiă 
relațiunile lui amicabile personale cu principele condusă de motive morale nobile; o mișcare națională, 
Bismarck să fi deșteptată bănueli în Paris, din dâcă va apuca odată pe calea forței, trebue să se facă
CEll 6 C.-------- -------- —

să retrage cu totulă din serviciulă slatului.
Foile germane vorbindă de eventuala retra-!

tra-mine, ce nu ne îndoimă, că în curândă voră din Ardeală. 
face de lipsă încheiarea unei alte păci.

Nu scimă este numai întemplare ori stă în împrejurările date.

trebue să apară răspunsulă forte plausibilă: că eu tâl
hari și cu ucigași e cu neputință o transacțiune. Au co
misă ei o mare greșălă, dâcă se consolau cu aceea: 
lucri bonus odor ex qualicunque re. Ori câtă de multă 
a periiă și idealismulă lumei de adl, totuși moralulă pu
blică încă n’a decădută atâtă de afundă, încâtă să se 
considere jafulă și omorulă ca mijloce permise ale po
liticei.

De altmintrelea eu credă, că și asupra tendințeloră 
naționalitățiloră se pote aplica ună cunoscută proverbă 
germană : man isst nicht so heiss wie man kocht (omulă 
nu mănâncă așa de ferbinte precum ferbe). Eu credă 
că irredentiștii, așa numiții Sloyacii panslavl, omladiniștii 
ș. a. arw fi gata a ceda din Dacoromânia loră, precum 
și din celelalte state său proyincii, rotunjite în cugetarea 
loră, ale naționalitățiloră, și a se învoi la unu modus 
vivendi cinstită, în urma căruia ară pute fi în deplină 
odihnă și siguranță despre aceea, că 'șl voră pută sus
ține naționalitatea și că pe lângă deplina egalitate de 
dreptă cetățenâscă în acestă țâră, voră pută trăi într’ânsa 
ca Români, Sârbi, Slovaci ș. a.

Din acestă motivă nit e totă una, că în ce modă 
vomă tracta noi naționalitățile și de aceea merită să pri
mimă și prin urmare să esecutămă acea politică, după 
care tuturoră cetățeniloră patriei trebue se le dămă pen
tru susținerea fi desvoltarea naționalității loră totă ce nu 
împedecă administrarea statului

La acista naționalitățile au ună dreptă deplină în
temeiată.

Acâstă o 
dovic Kossuth
în «Pești Naplo:’ «Nimenea nu păte respecta mai multă 
ca mine pretențiunile legitime ale naționalitățiloră, ni
menea nu păte dori mai sinceră decâtă mine, ca fiecare 
naționalitate din patria năstră să-și potă desvolta cu suc- 
cesă limba și cultura sa."

Da, să-și desvolte cultura; nu e neapărată de lipsă 
s5 le impunemă cultura maghiară, cum vrâu să facă 
reuniunile de cultură.... Fiecare cultură din acăstă patriă 
— dâcă nu are o direcțiă 
totalitatea culturei patriei.

Ludovic Kossuth face 
rațiunile naționalitățiloră și
nutrescă naționalitățile la noi, și recunoscândă îndreptă
țirea celoră dintâiu, reprobâză pe cele d’ală doilea.

De aceea direcțiunea ce s’a pornită acum cu pri
vire la înțelegerea și tract.area- cestiunii naționalitățiloră 
e de compătimită în celă mai înaltă gradă. Acăstă di
recțiune se manifestă mai alesă în mișcarea reuniuniloră 
de cultură, ea nu vrea se scie nimică despre aceea, că 
nisuințele îndreptățite ale naționalitățiloră se se respecte, 
ci din contră are în vedere nimicirea naționalitățiloră pe 
calea maghiarisării generale. De aceea, acistă mișcare 
atacă naționalitățile în esistența loră și anticipândă 6re- 
cum ținta ei, ar dori se vidă ștergendu-se din codulă 
nostru legea de naționalitate din 1868. De aceea dă nă
vală asupra guvernului, ca acesta se esercite, în intere
sată maghiarisării, presiune asupra naționalitățiloră cu 
tote mijldcele ce-i stau statului la disposițiune....

Marele bărbată Kossuth nu scie, câtă de multă a 
apucată în acăstă direcțiune 
nu e mirare că nu scie... și 
ar sci, nu s’ar fi esprimată 
dulă următoră:....“ cetățenii 
drepturi de naționalitate, ei
suntă îndreptate la desvoltarea naționalității loră — dăr 
a urmări sub masca acelora aspirațiunl naționale, a gra
vita în afară sub titlulă de înrudire de nâmă și de 
limbă, ori a se gândi la știrbirea integrității teritoriale 
a patriei 
maghiară

Mă 
focă.

«Națiunea maghiară stă față cu aspirațiunl distru- 
gătăre de stată, care sub masca nisuințeloră (îndreptă
țite) de naționalitate se întindă dela Brașovă pănă la 
Turoță-Sân-Mărtină< — (Jice Kossuth. De, nu se păte 
nega, că se află și elemente distrugătăre de stată în

recunosce și marele nostru patriotă Lu- 
în cea mai nouă lucrare a sa publicată

nepatriotică — contribue la

o fină deosebire între aspi- 
între cele naționale, ce le

>1 1 l 1 «

causă baronulă Courcel se se fi hotărîtă a cu eroi, nu cu tâlhari și ucigași — jafulă și omorulă nu 
se |unescă cu eroismulă, cu însuflețirea și cu trăinicia.

In revoluțiunea francesă..,. revoluționarii dela 17 9 
gere a baronului Courcel, accentuâză următdrele' au începută 6re cu jafuri și omoruri, au omorîtă ei 6re 
note discordante în relațiunile franceso-germane:. cu grămada femei și copii...? Admită 6re conducătorii 
S’a proectată pentru anulă 1889 o esposițiă uni-'serioși ai mișcării naționale române, că acâstă mișcare 
versală la Paris. A fostă invitată și Germania dai âză dela revoluțiunea lui Horia? Ore arangiatorii pa- 
a lua parte, dâr a refusată. Oficioșii din Ber- ’ rastaseloră pentru Horia și Cloșca și autorii proclama- 
lină motivâză acestă refusă (jic^dă, că deși între1 țiunei irredentiste vrâu să dovedescă, că pentru poli- 
guvernele din Berlină și Parisă suntă amicabile tica loră întocmită și adoptată voescă să aplice astfelă 
relațiuni, poporulă francesă își arată pe față os-Jde mijlâce? Nimenea nu va crede, că Românii încă și 
tilitatea sa față de națiunea germană, de aceea a<jî suntă în stare de sclavi; căci vrendă ei să 
Germania trebue să se târnă, ca nu cumva la es-' dovedăscă pe acăstă cale tendința loră cătră libertate na- 
posiția din Parisă să se întâmple escese, cari ară ' țională, lumea ar privi acâsta ca o dovadă de inferiori- 
putâ să nască încurcături între cele două state.1 tate spirituală și morală, și tendința loră ar aprecia-o 
Ună altă motivă pdte fi, că Germania monarchică amăsurată acestei stări. Vrândă ei să se provăce la ro- 
nu vrea să ia parte la serbarea centenarului re-'biă lumea ar cjice: e ună poporă sclavă, nedesvoltată 
voluțiunei francese. Destulă că stăruințele baro- j încă, pentru ca să ocupe locă la masa națiuniloră vred- 
nului Courcel de a câștiga participarea Germa- nice de libertate, 
niei la serbătdrea națională dela 1889 au rămasă 
fără resultată.

pnbliculă maghiară,., nici 
eu sunt convinsă, că dacă 
atâtă de aspru, ca în mo- 
nemaghiari ai statului au 
potă nutri nisuințe — ce

Mărturisescă sinceră, că nu potă, ba nu vriu nici
decum se credă, că conducătorii mișcării române ară fi

Curiosă lucru este că între căușele, care aru' pusă în adevără în programulă loră planulă, d’a întocmi 
fi provocată încordări între Francia și Germania,' o revoluțiune â la Horia și Cloșca cu scopă d'a înfința 
se înșiră și faptulu, după care administrația mili
tară română s’ar fi decisă a primi pentru fortificarea reînoirea 
Bucuresciloră sistemulă de cupole francesă, delătu- că sciau, 
rândă sistemulă prusiană, care a concurată cu 
elă. E vorbă aicea de o afacere grasă și pen
tru asemeni afaceri cei din Berlină suntă fdrte 
sensibili, din care causă se se fi mâniată reu pe'lipsă de tactă, căci acum la orice încercare de învoială [ cerculă acelora, cari nutrescă numai nisuințe îndreptățite

o Dacoromâniă, ci mai curândă credă, că ei au permisă 
acesloră întâmplări numai din motivulă, fiindă 
că acelea ară face ună mare efectă și fiindăcă 
obține pe acâstă cale mai ușoră decâtă pe orî 
promisiuni din partea maghiarismului înspăi- 
Dâr și în acestă casă au comisă ei o mare

sperau a 
care alta 

ț mântată. 
1

maghiare, sâu la ștergerea tipului națională
— e trădare de patriă.»
temă, că acestă cuvântă va turna uleiu în
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de naționalitate. Și aceste elemente suntă causa ma- 
reloră greutăți, căci este sigura, că una stata locuita de 
numărâse și diferite naționalități, ce se luptă energica 
pentru esistența lorO, se susține mai greu decâta una 
stata naționala, care posede în unitatea națională unuia 
din cei mai tari factori ai esistenței sale. O națiune ca 
noi, pe lăngă dosa de prudență, necesară în orice împre
jurări pentru susținerea unui stata, mai are nevoiă încă 
de o extraporțiune, pentru ca să se resolve drepta Ges
tiunile de naționalitate. Unde este acea graniță, ce tre- 
bue atâta de esacta trasă, pănă la care se întindă ni- 
suințele îndreptățite și în afară de care începe »trădarea 
de țâră?» Ce este nisuință «națională» și ce este ni- 
suință de «naționalitate,» unde e granița de deschilinire 
între nisuințele distrugătâre de stata și între acelea, care 
se unesca cu patriotismula ? Și câtă de greu e a face o 
esactă deschilinire, fiindcă în cașuri singuratice nu se 
pâte sci, că âre aceea la ce să nisuesce este o preten- 
țiune seriosa gândită ori numai ună calculă, fiinda că 
dela ea se așteptă o înfricare a Maghiariloră. Unde să 
se tragă linia esactă între adevărații ultraiștl dintre con
ducătorii naționalitățilora și între bărbații mai moderați, 
cari în cele din urmă ne stau în față uniți într’o unică 
tabără? Și apoi, ce privesce «gravitarea în afară,» 
mărturisima numai, că e una lucru fdrte naturală, dâcă 
naționalitățile se provocă la aceea, că ele în lupta pentiu 
esistența și desvoltarea loră au ună sprijină în soții loră 
de nămă din afară. Și decă ele nu vreu se nege înru
direa de sânge și avendîi conștiință despre ea găsescu o 
despăgubire și o mângăere pentru unele neajunsuri, de 
acesta în adeverii că nu trebue se se mire cineva.

Și așa ei potă fi forte ușoră aruncați în categoria ace
lora, pe cari Kossuth îi numesce trădători de țără, fără 
ca ei să fi avută, pote, vr’o intențiune seriâsă d’a pune 
în mișcare ajutorulă din afară. Și totă așa de ușoră 
pâte cădea șovinismulă maghiară ce domnesce acum în 
fatala greșălă, d’a perde din vedere distincțiunea făcută 
de Kossuth între nisuințele îndreptățite și între cele ne
îndreptățite, și d’a înfera ca trădare a țării orice miș
care de naționalitate fără deosebire. Dăr cum că e 
fârte îngrijitorii a pune în gură cu atâta ușurință cu- 
văntulă ,trădare a țării" — și acesta se’ntâmplă acum 
la noi pe tote căile și potecile față cu naționalitățile — 
de sigură trebue să’nțelăgă ori și cine, când se gândesce, 
că 4 trădarea țării< este nu numai ună conceptă etică, ci 
și juristică, și fiindă astfelă, după legea nâsfră penală, 
deși sub altă numire, aparține în rândulă acfiuniloră 
grele penale.

Decă acum se ia în considerare, câtă de ușoră e, 
ținăndu-se sâmă de curentulă ce domnesce între Ma
ghiari, a învinovăți pe cineva, în strigătulă mulț'mei: 
.Răstigniți-lă», că nutresce aspirațiuni de naționalitate, 
că gravitâză in afară ș. a., trebue să întrebămă, pănă 
unde să mergemă cu libertatea personală în acăstă țără, 
la care fiecare cetățână ală acestei țări are deopotrivă 
dreptă. Codulă nostru penală e și fără acăsta — du
rere — plină de frase în determinarea crimeloră de înaltă 
trădare, de lesă maiestate, de revoltă, așa că cu aceste 
multe doici ale difinițiunii forte ușoră pote peri copilulă, 
anume copilulă dreptului și libertății personale, Să nu 
mai sporimă așa dară aceste frase încă și prin nouă 
soiuri de vorbiri cu multe sensuri, căci «trădarea țării» 
are urmări periculose chiar și atunci, când verdictulă 
pentru acăsta îlă esprimă deocamdată numai opiniunea 
publică.

Dăr în timpuri neliniștite, pentru formularea juri
dică a acestui verdictă se păte găsi totdăuna și ună ju- 
decătoră și acusătorl publici — lipsa acestora încă nici 
odată n’a putută împedeca săvârșirea omoruriloră 
politice. _________ (Va urma.)

Polonismultt
Ună corespondentă bine informat, din Berlin, comu

nică farului »Moslwivskija Wjedomosti* următorea destăi
nuire:

«Ținta urmărită de cabinetulă conservatoră engleză, 
d’a restabili Polonia, a fost respinsă de toate cabinetele. 
Dăr simpatiile ce au arătată unele State pentru acestă 
plană, procurară autoriloră lui convingerea, că proiectulă 
este numai amânată pentru momentă. Dăr adevărata 
causă a respingerii lui a fostă numai neputința în care 
s’au găsită de a dobândi cooperarea Germaniei. Măsu
rile anli-polone ■ ale principelui de Bismarck sunt de 
asemene ună răspunsă la proiectulă engleză. Se pare 
chiar că multe părți din discursulă principelui sunt pri- 
vitâre la acestă proiectă."

Corespondentulă adaugă, că principala sarcină a 
Rusiei este d’a face ca polonismulă precum și alte ele
mente străine să fiă nepericulâse pe teritorulă ei, căci 
planulă engleză totă va găsi într’o Z* aderenți, când 
d-nulă Churchill și consorții voră reveni la putere.

Societatea „Carpații. “
(O nostimadă ^Ellenzekianăkj

„Ellenzâk“ dela 4 Martie n. scrie sub tit- 
lulu de „Kârpâtok egylete“ (Societatea Carpații) 
următorul!! articuld de fondă, care ilustrâză în
tr’ună modă hazliu răspunsul!! d-lui Ioană Bră- 
tianu la interpelarea d-lui Cogălniceanu:

«Nu e vorba de societatea Carpații, care face că
rări prin CarpațI, care vrea să facă mai practicabile lo
curile acoperite cu zăpadă, ci e vorba despre societatea 
„Carpații,» care cu ori ce preță vrea să ne iea cu forța 
Carpații noștri. Acăstă societate «Carpații" îșl are re
ședința în BucurescI și în totă anulă face mulțime de 
hocus-pocus-url.

»La începută membrii acestei societăți cu stâgurl 
în frunte umblau din stradă în stradă, eu nisce mătură
tori de âmenl, făcândă demonstrațiunl înaintea ambasa
dei nâstre. La 1884 au serbată centenariulă revoluțiunei 
lui Horia și Cloșca și în anulă 1885 au răspândită pro- 
clamațiunl, în cari au provocată locuitorii români din 
CarpațI, ca să aprindă, să omâră, se jăfuiască și să ni- 
micâscă pe toți Maghiarii de pe fața pământului.»

„Acesta-i scopulă societății române „Carpații. Pe 
anulă 1886 comitetulă s’a formată din nou. Președinte 
e: C. C. Dobrescu, v-presidențl: Moroiană și Ghica, se
cretari: Popea și Durnbrăveanu, doi cassarî și 6 membrii 
în comitetu. Așadâr aceștia conducă afacerile societății 
pe 1886. Aceștia în mare parte suntă ardeleni fanatici, 
emigrați.»

«încă nu se pâte sci ce surprindere va face acestă 
societate în 1886 și cu ce lucruri ne voră delecta. E si
gură însă, că ceva se va întâmpla, căci sângele acestoră 
bărbați nu e de așa soiu ca să amorțâscă și ca ei să 
nu facă destulă chiămărei loră.

„Ne mirămă însă de ună lucru. Primulă-ministru 
ală României s'a declarată fârte aspru în cameră asu
pra acestei societăți; a disă pe față, că ea vrea să facă 
turburărl și revoluțiune în țâră, numai ca membrii ei se 
ajungă la putere. Primulă-ministru a spus’o verde, că 
membrii acestei societăți au apelată la dinamită și când 
i-a aruncată în ochi d-lui Cogălniceanu, că între acei 
membrii are mulțl prieteni, acesta a declarată, că nu-i 
dreptă, așader totuși n’a socotită a fi lucru curată, ca 
numele său să fiă adu.să în legătură cu acea societate și 
cu tăie aceste, cu tâte că se scie, cumcă societatea 
„Carpații» dâcă ar ajunge la putere ar împinge într’o 
crisă mare întrâgă România, primulă-ministru nu între- 
buințâză mijlâce energice spre a pune stavilă agilațiu- 
niloră «

Potă să esiste în unele state comitete revoluționare, 
ală căroră scopă să fiă de-a elibera patria loră îndepăr
tată fiă și cu prețuia revoluțiunei, o astfelă’de societate 
însă, care are în vedere să facă revoluțiune în întrulă 
țării, numai România o păte tolera.

Acâsta totuși e ceva prea mare libertate. — Disol- 
varea acestei societăți ar fi în interesulă României.

«Dâcă d-lă Brătianu numai atunci intervine, când 
acăstă societate răspândesce proelamațiunl ș» atunci es- 
pulsâză pe câte unu seu doi individl din țâră, îlă asigu- 
rămă, că nu va pută stîrpi răulă. Ce ar fi atunci dâcă 
după proclamațiune ar urma îndată revoluțiunea? Ce va 
fi atunci, când jucândă o festă atențiune! guvernului 
într’o di frnmâsă Bucurescii ar sta în flăcări și barica- 
dela ar pretinde vărsare de sânge? Așa cum mergă lu
crurile a4I în România, prâ ușoră ar pută să ajungă 
pănă aici."

«Ar fi lucru tristă, nu-lă dorimă!
„fiarele nâstre, va să (jică cele române, publică 

cu mare plăcere ori ce vorbiri mai aspre contra guver
nului României și cu predilecțiune iau cunoscință despre 
activitatea societății »Carpații» âr din declarațiunile gu
vernului abia publică câte ceva*)

Acesta arată pe față legătura, ce esistă între agi
tatorii noștri și între revoluționarii și dinamitarzii Ro
mâniei.

Decă România îi lasă pe dinamitarzii săi să dea 
focă, noi vomă fi cu băgare de sâmă față cu ai noștri 
și vomă împiedeca ori ce faptă mai gravă."

SOIRILE DILEL
AZI nâpte nisce făcetorî de rele au pătrunsă în 

localulă „Pensions-Anstalt»-ului dela pârta Brașovului, în 
strada Vămii, și spărgândă cassa de feră au furată o 
sumă de bani între 4 și 9 mii de florini. Ușile Iocalu 
lui fiindă simple de lemnă, hoții n’au întâmpinată nici o 
resistență.

• —x—
Dela 15 Martie n. se va deschide în Brașovu și 

dela 15 Aprilie in Clușiu câte ună biurou ce voră libera 
bilete pentru tâte stațiunile rețelei centrale de căi ferate

—x—

*) De sigură ar fi plesnită fierea în «Ellenzek* să 
nu se fi legată de noi și cu acâstă ocasiune. Red.

Semnalămă încă o ispravă a lui BanlTy, satrapulă 
comitatului Bistrița-Năseudu. A pusă pe viceșpanulă să 
destitue din postulă de supraveghiătoră de șâsele (500 fl 
lâfă) pe ună fostă sergentă majoră în armata comună 
Franz Sehneider, fiindă că nu scie unguresce! Acăsta se 
întâmplă într’ună cnmitat.fi, unde abia 2 procente din 
poporațiune suntă Maghiari, unde supraveghiătorulă șo- 
seleloră are de a face numai cu Români și S ișI, a că
roră limbă o și cunâsce perfectă destituitulă. Ce’i pasă 
satrapului de femeia și cei trei mici copii rămași acum 
pe drumuri! Ce’i pasă satrapului de cei 14 ani serviți în 
armată și de onestitatea și zelulă destituitului I Destulă 
că nu te poți înțelege cu șoselele, dâcă nu scii ungu
resce.

—x—
Consiliarului de secțiă din ministerulfi de interne 

Samuilu Poruțiu i s’a dată de Maiestatea Sa titlulă și 
ranguiu de consiliarfi ministerială fără taxă.

—x—
Casa de economii din Blașiu s’a constituită — 

după cum ne spune «Amiculă Familiei* — în 23 Fe- 
bruariu n. alegându-se în direcțiune: domnii Antoniu 
Vestemiană, I. M. Moldovană, Dâniel Mihâly betr. (ar
meană)., Benedek Kâroly (ungură), Mendel Simon, (evreu) 
Ludovică Csato, Georgiu Vancea, Iosiffi Hossu și Basiliu 
Turcu; și în comisiunea de revisiune: domnii Dr. Ioană 
Rațiu, Georgiu Munteanu, Petru Solomonă, Szinberger 
Salamon (evreu) și Tornya Lajos (ungură). Statutele 
s'au edatfi în limba română și maghiară.

—x—
In Clușiu ună sărmană anume Szollosi Ianos a 

murită de fâme. Ce faceți jupâniloră dela „Kulturegylet" ? 
Adunați bani pentru maghiarisare și lăsațl âmenii să mâră 
de fâme, în centrulă „culturei» ?

—x—
Concertulă și balulu română, arangiatfi la 25 Fe- 

bruariu în Clușiu de inteligența română în favorulă scâlei 
de fetițe ce se va înființa acolo, a avuții ună strălucită 
succesfi. Corulu junimei române universitare și gimna
ziale, ținerile artiste d-șârele Sidonia și Ana Popă (vio- 
lină și pianfi), d-nii Octaviană Boeriu (flaută) și lână 
Cherecheșiu, d-șora Irina Antal din Beiușiu (diferite cân
tece) au încântată publiculfi așa de multă încâtă i-au 
răsplătită cu frenetice aplause. Balulă a începută cu 
«Ardeleana', s’a jucată „Romana", în pausă 12 t’nerl cu 
vătafulă în frunie, îmbrăcați țărănesce, au jucată ,Călu- 
șarulă" și «Bătuta», fiindă fârte multă aplaudați. Petre
cerea a fostă curată românâscă, deâreee streinii, deși 
invitați, n’au luată de locă parte. Să ia esemplu acei 
nevrednici Români, cari iau parte la balurile kulturegy- 
letiste.

—x—
Pacea între Serbia și Bulgaria s'a semnată în 

BucurescI. Ratificarea ei se va face pentru Bulgaria în 
Constantinopolă, âr pentru Serbia în Nișă.

—x—
Furtulu dela Vîlcoiu. Ni se scrie din Roșia-mon- 

tană cu data de 2 Martie n.: «Societatea francesă ce 
se află la minele din dealulă .Vîlcoiu» dintre Buciumă 
și Zlatna, Duminecă nâptea spre 1. Martie n. a fostă 
încungiurată în locuința ei de vr’o 35 de omeni înarmați, 
cari ajungândă la ferestrile și ușile locașului acelei soci
etăți au începută ună focă violentă din pusei și revolvere. 
Francesii s’au apărată, dâr isprăvindă împușcăturile, ceata 
de hoți a năvălită înăuntru și împușcândă pre cassară 
și pre o straje rămânendă unulă mortă și unulă vulne
rată rău, au pusă mânile pe 40,000 mii fl. v. a. și pre 
32 chilograme de aură făcându-se nevăZuți. Gendarmii 
îi urmărescă în tâte părțile. Resultatulă îlă vomă vedea 
după asta.»

Despre același furtă se crie din Zlatna cătră Zia
rele ungurescl, că într’ună din nopțile trecute o bandă 
de hoți, compusă din mai mulțl indivizi, a intrată cu 
puterea în edificiulă direcțiunii mineloră dela Vîlcoiu, 
unde locuia direclorulă societății francese Dieterlin, aflân- 
du-se cu elă și doi păzitori, au năvălită asupra directo
rului, care s’a apărată bărbătesce cu revolverulă, dâr fără 
folosă. Hoții au dusă cu sine pe direclorulă, după ce au jefuit 
32 klg. de aur și toți banii din cassă. Cei doi păzitori de nâpte 
au dispărută. Pe nenorocitulă directoră l’au aflată nisce 
trecători la Valea-Albă, într’o stare de totă tristă și 
greu rănită, așa că nu e speranță să pâtă scăpa. Auto
ritățile au fostă însciințate prin telegrafă despre acestă 
casă și comandă gendarmeriei din Alba-Iulia, a primită 
ordină să urmărâscă cu energiă pe făptuitori.

—x—
Ni se scrie de sub Ineu cu data de 10 Febr. v. 

între altele: ,Nu pâte trăi o națiune, care a rupt’o cu 
trecutulă său. N’are viâță ună poporă, care nu scie 
păstra suvenirile străbune, fiă de gloriă, fiă de durere. 
Este păcată și crimă a corupe și a preface datinele 
străvechi în vițiurl moderne. Scimă din vechime și ne 
spune și ună scriitoră modernă, — Radu Melidonă — 
că în România pe unele locuri la anumite sărbători îșl 
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petrece poporulă după s. liturgiă în curtea bisericei. Nu 
credă însă, că-mi va pută dovedi cineva, că străbunii 
noștri au dusă vinarsu în sânta biserică, unde consu- 
mându-lă, ficiorii să se sărute cu fetele, precum se face 
acista în unele biserici pe Cioară. Stmtă bravî inteli
gent și preoți prin acestă ținută pură românescă, dâr 
am întâlnită și de aceia, cari ca să-mi dovedâscă, că și 
ei suntă âmenl culțl, m’au agrăilă unguresce. La adresa 
acestora 4ică: mai bine v’ațl vorbi limba și ați lumina 
poporulă, care vă ține cu prescură românâscă, căci prin 
fapte ca celă amintită se compromite, nu într’atâta po
porulă, câtă mai multă cei ce au sacra datorință de a-lă 
feri de rele.» — .Temide*.

—x—
«Post» din Berlină comunică, că serbându-se în 

Stenșevo o nuntă polonă, birtașului »La orașulă Posen* 
i s’a pusă condițiunea. că numai așa i se va închiria 
sala, dâcă va depărta din ea busturile împăratului și 
prințului de corână pe timpulă câtă va dura petrecerea. 
Așa s’a și făcută. Celă care a dată petrecerea, fratele 
miresii, este ună Germană polonisată.

—x—
In luna trecută s’a dală în Munchen ună bală 

mascată ală artisteloră, care a fostă visitată de 600 
de persâne femeescl. Bărbațiloră nu li s’a permisă in
trarea in bală. Cu tâte astea s’a băntă strașnică, secsulă 
fragedă devenise secsă vârtosă. Mare parte din masce 
au apărută costumate ca bărbați, ca oficerl ș. a.

Conferința din Bucuresci.
Madjid (tușindă) Bonjour Messieurs! Ce mai faceți.;

Vedeți in ce hală sunt eu? Afurisită climă e și asta dini 
București

Mijatovici Nici focă nu ne facă în sobă. Ce dracu,' 
scumpe suntă lemnele în țara asta!

Gheșof. Abia potă seri, ml-au înghețată degetele, I
Madjid. Să începemă. - |
Mijatovici. Ați primită instrucțiuni?
Madjid. N’am putută încă descifra depeșa întreagă, I 

der știu ce este în ea.
Gheșof (cătră Mijatovici 

și Turcii; ei știu conținutulă
Mijatovici. Să începemă 

colulă unic, nu e așa?
Madjid. Da! Ar trebui,

țelegemă mai înainte asupra espresiunei: articolă unică.1:
Mijatovici. Ce să încapă discuție? Articolă unic j stimate ci 

vrea să 4ică: ună singură articula. țciose, ce le am

o osebire de făcută între cuvintele ună articolă unică și 
ună singură articolă.

Mijatovici. Ași fi curiosă s’o cunoscă.
Madjid. După mine „articolă unică“ însemnează 

condensarea într’ună singură articolă a tuturoră condi- 
țiuniloră pe basa căroră este a să conchide pacea.

Gheșof. Parfaitemenl! Prin urmare este mai alesă 
o cestiune de redacțiune, de formă. Fondulă negocieri- 
loră nostre nu e îu nimică atinsă prin propunerea ono
rabilului meu colegă sârbă.

Mijatovici. Aci nu e cestiune d’a discuta asupra 
titlului, e indiferentă dâcă articolulă să chiamă „unică* 
sâu nu. Să vedemă dâcă nu ne putemă uni asupra 
conținutului.

Madjid. îmi pare rău, scumpe colegă, că nu m’ațl 
înțelesă. Cum voițl ca să abordăm discuțiunea conținu
tului înainte d’a fi de acordă asupra regulamentarei des- 
bateriloră nâstre.

Gheșof. Să înțelege. Este necesară ca să fixămă 
într’ună modă definitivă cestiunile ce le vomă discuta 
cu ocasiunea articolului unic.

Mijatovici. Atunci ce am făcută de trei săptămâni?.
Madjid. Am pregătită tărîmulu pentru negociărl. |

am
încetă). Mari âmem suntă de când a aflatQ că Bul ift n>a 
unei depeșe fără a o ceti. ă jbire de rgsboiu 
dăr. Era vorba de arti- .

I
cu tâte aceste, să ne în- î Solnocu-Dobeca, 

le Redactorii! Pe 
în mână, vină a vă notifica despre starea 

Gheșof. Permettez, permettez, cher collegue, Este j scâleloră nâstre din ținutulă Betleanului aceste: 1. In 
k;..„ fân.,»,-. întru onvintuio nnft nrtir»nirt nninft «i. ce]e maj mu[te [ocurț fipgescă requisitele necesare pentru

j instrucțiune: tăblițele de ardesă, creta, hârtia, negrâla, 
i condeele. 2. Băncile în proporțiune cu numărulă prun- 
, ciloră suntă prea puține și așa cei ce frecuenteză scâla 
stau tare strîmtorațl. 3. Școlarii nu-să împărțițl In 3 
secțiuni, recte 6 clase, conformă planului de învățământă. 
4. Lipsesce «JiarulO, ce arată materia propusă în fiecare 
âră 5. Nu se facă clasificațiunile și catalogulă absen- 
țiloră. 6. In mânia conclusului adusă la conferința din 
11 Nov. 1885, ca învățătorii se prenumere vr’o fâiă sco
lastică și să solvâscă 1 fl. la fondulă reuniunei, nu s’a 
făcută nimică.

j In fața acestei stări de lucruri autoritatea compe- 
itentă a luată următârele măsuri: I. Suntă provocațl 
I directorii scâleloră a lua ună protocolă cu membrii se- 
' natului școlară în care să statorâscă modalitatea împlerii 
: golului de sub 1 și 2, cerendă — de va fi necesară — 
' asistință dela jurisdicțiunea civilă, âr nedobândindu-o să-i 
, relaționeze; II. Să atragă atențiunea docențiloră, ca nee- 

Mijatovici. Eu n’am instrucțiuni de câtă spre a j sactitățile de sub 3, 4, 5 și 6 să le evite. Soluțiunea 
j învățătoriloră fiindă preste totă puțină e permisă, ca 
fâia să și-o prenumere din spesele preliminate pentru 
scâlă, și unde nu s’ar ajunge să se ajutore și din alte 
venite.
minară.
verii să se cultive nu numai cu pomi și altuire, ci și cu 
plantarea legumeloră, ca pruncii și fetițele să aibă oca- 
siune a să iniția în tâte. Să se facă inventariele și 
tâte aceste învățătorii să și le decopieze în protocolulă 
afaceriloră oficiâse.

Cu ocasiunea esameneloră de vâră vomă vedâ întru 
s’au pusă în praxă aceste salutare disposițiunl.

w.—o—

propune articolulă unic, care glăsuește ast-felă:
»Intre Regatulă Serbiei și Principatulă Bulgariei se 

„voră restabili relațiunile ce esistau înainte de 2114 
„Noemvre 1885.“

Gheșof. Prin urmare mărturisiți, că rău ați făcută j 
turburândă aceste relațiunl și că noi am fostă atăcațl pe J 
nedreptă.

Madjid. Ataculă a fostă îndreptată contra unei 
părți întegrante a imperiului otomană.

Gheșof. Dâr elă a fostă respinsă de Bulgaria prin 
forțele ei proprie, fără nici ună ajutoră.

Mijatovici. Nu potă discuta fără a ști cu cine am 
a face, cu sublima Pdrtă sâu cu guvernulă bulgară.

Gheșof. Dâcă ați fi ajunsă la Sofia n’ațl mai fi în
trebată: cu cine aveți a face?

Madjid. (cătră Gheșof încetă.) Astâmpără-te, băete; 
lasă-mă pe mine să’lă frecă eu pe Sârbă.

Mijatovici. Dâcă asupra unui singură articolă nu 
se pâte discuta în liniște, închipuiți-vă, ce va fi când 
vomă întră în amănunte.

Madjid. Cum să intrămă în amănunte? N’ațl spusă 
că n’avețl instrucțiuni decâtă pentru propunerea artico
lului unică?

Gheșof. Vorbă să fiă; asta era numai pentru a ne 
prinde cu vorba.

Mijatovici. Ce felă! Mă opriți d’a discuta punctulă 
principală: acela d’a esamina care erau relațiunile ce 
esistau înainte de 2/14 Noemvre 1885 între Regatulă 
serbescă și Principatulă bulgară?

Madjid. Cum erau aceste relațiunl? Să vedemă I 
Gheșof. Vai de ele! Ne călcau fronturile la Bregova, 

ne făceau totă felulă de neajunsuri.
Mijatovici. Dăr refugiații noștri politici, conspira-

câtă

Hota-

dulce-

mână)
Dâr

nu-i

i

I

lorii, cine îi găzduea? Vitele nostre cine le fura? 
rele nâstre cine le călca ? (tușește).

(Ună ușieră intră cu o tablă pe care suntă 
țurl, cafele și pahare cu apă.)

Madjid Bea puțină apă, scumpe colegă!
Mijatovici. MercI! (cu paharulă de apă în 

echilibrulă în peninsula balcanică cine l’a turburată ?
Madjid (cătră Gheșof) Cam așa e. Ce e dreptă 

păcată.
Gheșof. Noi nu discutămă aci echilibrulă balcanică.
Madjid. Și d-ta ai dreptate. Să urmămă. Prin ur

mare relațiunile între d-vâstră erau rele înainte de 2/14 
Noemvre 1885.

Mijatovici. 1 rx ,, t ,
Gheșofu. / Da> f6rte rele- 
Madjid. Apoi atunci, ce să le restabilimă ! 
Mijatovici. Așa vrea Europa.
Madjid. Nu d-loră! Europa și augustulă meu su

verană voescă pacea. Relațiunile de care vorbiți d-vâstră 
numai pacinice nu suntă. Depeșa pe care am primit’o 
astă4i sună astfelă....

Mijatovici (întrerupândă) n’ai spusă, că n’ai desci- 
frat’o încă?

Madjid. Mă miră de observațiunea d-tale onorabile 
colegă. Nu sci, că este o osebire între a descifra o de
peșă pentru a cunâsce atitudinea ce trebue să adoptă și 
între a pune au clair nisce instrucțiuni?

Mijatovici. Nu știam.
Madjid. De astăzi" înainte vei sci. Așa dâr prin 

depeșă mi se 4’ce propună următârea redacțiune:
»Dela închearea presentului tractată, pacea e res

tabilită între regatulă Serbiei și principatulă Bulgariei.»
Mijodovici. Asta nu e ore totă articolulă meu unică;? 
Madjid Unică este, der nu e ală d-vâstră.
Gheșof. Nici ală meu nu este.
Madjid. Pare că e ală meu! 
Mijatovici. Nu-lă propui d-ta?
Madjid. llă propună pentru că n’am ce face.
Gheșof Ală cui o fi âre ?
Madjid. Ală unui omă mare, care are trei | 

dâr cam umblă in doi perl.
Gheșof. | ,
Mijatovici. j Amft ,Qtelesâ-
Gheșof. Aferimă! Când iscălimă pacea?
Gheșof. Ir,.,
Mijatovici. / Cand VfcV V01!
Madjid. Fie pe mâne, (încetă cătră Gheșof) sci 

vorbită blondei de tine. Nu

perl,

vrea să te cunâscă 
obținută nici o des-

(>Epoca».)

17 Faurii v. 1886. 
basa unoră dale ofi-

Prețuia foiei de 3 fl. să se introducă în preli- 
Grădinele de pomărită cu începutulă primă

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

PARIStl, 5 Martie. — In camera deputa- 
țiloră, desbătându se propunerea privitâre la is- 
gonirea prințilorîi, Freycinet a declarată, că 
măsura acăsta nu e folositdre. După acăsta ca
mera a respinsă cu 335 contra 195 voturi pro
punerea d’a se isgoni imediată și cu 333 contra 
188 propunerea d’a se isgoni facultativă. Camera 
a împuternicită apoi pe ministeru ca, corăspun- 
(Jândă împrejurăriloră, să ia măsuri în contra 
agitațiuniloră din partea prințiloră.

MADRIDtJ, 5 Martie, — Regina s’a bolnăvită, 
așa că nu mai primesce la ea pe nimenea.

ATENA, 5 Martie. — Corabia austro-un- 
gară „Krnka“ și Yachulă englesu „Saintmarine“ 
au sositu din Suda-Bai în Pireu. Liniștea e 
generală.

minută și 
ajunge cu-

Prusia. —

DIVERSE.
Cununii. — D-lă Mihailă Lazaru, ingineră în Si

naia, și d-șâra Elena Perșenaru ș’au sărbată Duminică în 
6 (28) Februariu cununia, în biserica românâscă din 

3rașovu-vechiu fiindă de față ună numerosă publică. — 
Jrămă tinerei părechî viâță fericită 1

*4 *
Ună profesoră de matematică. — „Este evidentă 

domniloră, că dâcă unui lucrătoră Ridară îi trebue 12 
(jile pentru a construi ună didă, 12 QidarI îlă voră face 
într'o 4b 288 într’o oră, 17,280 într’ună 
1,036,800 într’o secundă." Pănă unde potă 
noștințele profunde ale științejoră esacte?

* **
Jucătorii de cărți în lmuea mare din

Se scrie din Berlină, că joculă de cărți face numerâse 
victime în aristocrația prusiană și în cea germană. Ună 
mare numâră de membrii din Union-Glub, unde cu tâte 
că joculă este oprită, au suferită perderl enorme 
Prințulă H. V.... s. ex. s’a ruinată cu încetulă; familia 
sa l’a scăpată ântâia oră plătindă 2 miliâne și jumătate 
de mărci, dâr tenărulă omă s’a aruncată din nou în 
jocă și într’o singură nâpte, elă a perdută 500,000 mărci, 
Ie atunci .dă a dispărută și nu se mai aude vorbindu-se 
de elă. Ună baronă din Germania de sud, locotenentă 
în regimentulă corpului de gardă, a perdută pe parolă, 
într’o singură nâpte 300,000 mărci. Juștiția s’a mai 
ocupată și cu afacerea unui bancheră sportman, care a 
perdută 350,000 mărci. Ună altă casă cu care s’a ocu
pată justiția este ală unoră jucători berlinezi, cari au 
perdută o mulțime de bani într’ună stabilimentă din- 
tr’ună orașă badeză, ținută de cătră ună căpitană în 
retragere.

* * *
Biserica Domna Bălașa, în Bncnresci. — Acăstă bi

serică este una din cele mai remarcabile clădiri nouă mo
numentale în Capitala română; ea a fostă Inaugurată la 
29 Septemvrie st. v. 1885. De atunci biserica e (Jilnică 
plină de visitatorl, cari vină și esă de diminâța pănă săra. 
Ce-i dreptă, ca luxă și bogăție de aură, de argintă, de 
colori, interiorulă nu lasă nimică de dorită. In clar-ob- 
scura sa lumină, strălucirea liniiloră și floriloră poleite, 
variate pănă la infinită, reliefurile tâmplei cu icânele îm
părătești, tronurile regale, candelele și policandrele, pic
turile de pe pereți, stranele argintii, ferestrele lungi cu 
geamuri colorate, care lasă să se va(}ă icânele Aposto- 
liloră înveliți în toge roșii sau albastre, răpescă vederea 
și o obosescă de atâta profusiune. Tavanulă e acoperită 
peste totă de desemnurl ca o caneva cu cusături de firă și 
de lână diversă colorată. De jură împrejurulă straneloră, 
tronurile regale aședate în drepta și în stânga, suntă ur
mate de jețuri destulă de elegante pentru o biserică. Pă- 
reții suntă netezi -ca marmora. In stânga despre altară 
și despre ușă, în firicjl marmorisate suntă două sobe 
înalte de porțelană ; în drâpta și cam la mijloculă bise
ricei, într’o semi-boltă de asemenea marmorisată se ri
dică ună mică mousoleu cu inscripție, și lângă elă, ase
menea Nopții lui Michelă Anghelă, statua unei femei pare 
a medita asupra vanitățiloră și dureriloră omenești. In
scripția cu litere de aură spune că în acestă mousoleu 
se voră odihni rămășițele Domniței Bălașa. Statua e o- 
pera unui artistă română, D. Georgescu, și care lasă o 
impresie adâncă. Tablourile: Descinderea de pe Cruce, 
Cina cea de taină și altele, imitate după modele cele
bre, complecteză frumusețea artistică a incintei templu
lui. Pe păretele coprinsă intre icânele poleite și zugră
vite, care duce la catechumenulă Corului, suntă zugrăviți 
ctitorii în costumele timpului loră. In drâpta ținendă bi
serica cea veche a Dâmnei Bălașa, suntă fundatorii noi 
ai acestei biserici, îmbrăcațl ca boerii dela începutulă se
cuiului nostru. In stânga Constantină Brâncovânu și fi- 
ca sa Domnița Bălașa țină biserica, âr Domna Marica 
Brâncovânu, cu corâna domnâscă ca și soțulă său, stă 
lângă Domnița. Amândouă au mărgele la gâtă și suntă 
învelite cu malotele îmblănite de o stofă frumâsă și pârlă 
pantofi cusuțl cu firă. Dâcă Domnița fundatâre nu e în
coronată ca și părinții săi, posteritatea i-a făcută o co- 
rănă ideală pe care e scrisă pietate, caritate și lumină.

Msr- Numere, singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei'1 se potu cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.

Editorii: Iacobă Muresianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Ctarsulft !a burse tio Vleiaa
din 3 Martie st. n. 1886

Rentă de aurii 4°/0 . . . 104 55 Bonuri croato-slavone . . 104.60 
Rentă de hârtiă 5°/0 
Imprumutultl căiloriî ferate

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

lord ferate de ostfl ung.
(1-ma emisiune) . . . 100 60

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

Amortisarea datoriei căi-
lorC ferate de ostii ung. | ; 875 _
(3-a emisiune) . . . . 115.— , Act băncel de credita ung’. 303.75 

Bonuri rurale ungare . • 104 75 , Act. băncel de credita austr. 292 25 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 75 Artdnfulii____ Galbinl
Bonuri rurale Banat-Ti- ! împărătesei................ 5.95

ml?fi............................. 104-75 . Napoleon-d’orI . . . 10.01‘/?
Bonuri cu cl. de sortare 104 75 j Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Bonuri rurale transilvane 104 75 | Londra 10 Livres sterlinge 126.05

. . 95.60 Despăgubire p. dijma de
vină ung............................99.75

152.76 împrumutul^ cu premiu
ung................................. 119 60

l Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 124.70 

Renta de hărtiă austriacă 85.70 
Renta de arg. austr. , . 85.85
Renta de aurii austr. . .113 90 
Losurile din 1860 . . . 140 26
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................

Bursa de Bueurescl.
Cota oficială dela 19 Fevruarie, st. v 1886.

Cu mp. vând.
Renta română (5%). 92>/s 93Va
Renta rom. amorl. (5°/0) 95s|4 96‘/*

convert. (6%) 88‘/a 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) 102— 103—

» ■ » . » (b°/o) . 85l/a 86—
» » urban (7%) • 98— 98—
> , (6%) . — —
> > (5°/o) • 82>/a 83—

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă • ■ '15 V* 151/,
Bancnote austriaca contra aură. . 2.00— 2.02

Cursdu [jisțsi Srașovi)
din 4 Martie st. n 1886.

Bancnote românesc! . . . . Curat). 8.57 Vând. 8.62
Argint românesc . . . . . . > 8.50 - 8 55
Napoleon-d’orI . . . . . . . » 9.97 * 10.02
Lire turcescl..................... . . » 11.22 » 11.32
Imperiali......................... . . » 10.20 • 10.30
Galbeni............................. . . > 5.90 » 5.95
Scrisurile fonc. «Albina* . . > 100.— * 101.—
Ruble RusescI................. . . > 123.— » 124.—
Discontulti . . . » 7—10 °/o pe ană.

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

e.
5 3

Posesiunea nemișcătdre ce au în comunitatea Ceanulu-mare fon
durile scolastice centrali din districtulu NăsSudului, carea are estensiunea 
de 1035 jughere 538Q0 și constă din arătură, cosăștină și pășiune, dim
preună cu edificiele de locuitu și economiă, ce se află pe ea, cu casa 
de cârcimă și cu dreptulft de cârcimăritu se dau în arândă pe dece ani, 
începându din 24 Aprile 1886 cu prețulu de strigare de 3000 fl. v. a. 
la 11 6re înainte de amâ<j.i în fața locului în Ceanulu mare la cancelaria 
comunală de acolo.

Voitorii de a licita suntu datori a depune vadiulu deW’/o. Până 
la începerea licitațiunei să primeseti și oferte scripturistice închise, făcute 
după prescipte și provă<|ute cu vadiultî prescrisă.

Condițiunile specaiall să potu vedă la subscrisa «omisiune și la 
antistia comunală din Ceanulfi mare. Din ședința comisiunei administra- 
tdre de fondurile scolastice centrali din districtul^

Năsăudă, 24 Februariu 1886.
Președintele: Secretarulfi:

Ioană Ciocanii. loacliimtt Mureșianu.

9604/1885. szâmhoz.
tkkvi.

Ărverfei hirdetm&iyi kivonat.
A brassdi kir. tOrvânyszek mint telekkonyvi hatdsâg kozhirră 

teszi, hogy Popă Miklds văgrehajtatdnak 6 Tohân kozonsăge văgrehaj- 
tâst szenvedo elleni 200 frt. toke kovetelâs es jârulâkai irânti văgrehaj- 
tâsi ugyăben a brassdi kir. torvănyszăk teruletăn levo, O-Tohân kdzsdg 
hatârân fekvo az 6-tohân 651. szâmu tjkben. A 4- 806, 2657, 2658, 
3038, 4169, 4170, 5148, 5149, 5150, 6148, 6508, 7655, 8510-a, 8515, 
8611, helyr. szâmu fekvokre az ârverdst 888 frt. ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendelte, ăs hogy a fennebbi ingatlanok az 1886. ăvi 
mârezius h6 9-ik napjân clâlelott 9. drakor az O-Tohân kozsăg hâzânâl meg- 
tartandd nyilvănos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is el- 
adatni fognak.

Ărverezni szândâkozdk tartdznak az ingatlanok becsârânak 10%-At 
vagyis 88 frt. 80 kr. o. 6. kăszpănzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-ban 
jelzett ârfolyammal szâmitott âs az 1881. âvi november h6 l-6n 3.333. 
szâm alatt. kell igazsâgugyministeri rendelet 8. §-ban kijelolt 6vadăkkăpes 
ărtăkpapirban a kikiildOtt kezăben letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170 §-a ârtelmehez a bănatpănznek a birdsâgnâl eloleges elhelyezâsărSl 
kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt ătszolgâltatni.

Kelt Brassdban, 1885 âvi deczember h6 28-ik napjân, a kir. 
tszâk mint tkvi hatdsâgnâl. Deesi, Udvarnoky,

elnok. jegyzd.

MersulU trenurilor!!
pe linia IPredeală-Baidapesta și pe linia Teiuștt-Aradii-lSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—JPs’edeală

BucurescI

Predealu

Timișfi

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodd
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințulii de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisft 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbBu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susti

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Trenă 
de 

porsdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnlbus
Trenă 

omnlbus
Trend 

omnlbus
Tren 

accelerat
Trenă 

omnlbus
Trenă 

de 
persdne

Trenă 
omnlbus

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
912

10.23
12.32
12.59

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
1217
12.47
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

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

6.47
1.0.37

1.44
5.33

3.15
7.29
8.27

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiora
Vințulfl do ;
Aiudă
Teiușft
CrăciunelC
Blaști
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldi6ra

Frodealu

(
(

(
(

susfi

12 05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00

BucurescI

1
(
(

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Budapesta* Aradft-TeiușftTeiușft- AratlA-Budapesta

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Trenă de 
persdne

Trenă de 
persdne

Trenă 
accelerații

Trenă 
omnlbus

Teiușft
Alba-Inlia
Vințulii de joșii
Șibotil
Orăștia
Simeria (Piski)

Viena11.09 — 3.66 11.00 7.15 —
11.46
12.20
12.52

1.19

— 4.27
4.53
5.19
5.41

Budapesta 8.05 1.45 8(0!

— Szolnok
Aradtt

11.02
11.12

3.44
4.02

1140
12 00

— 3.37 7.53 5.°5
1.48 — 6.08 Glogovații 4.13 — 6 19

Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișâ 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 7.41 Conopâ 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova | 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
GlogovațO 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sznlitftk ( 2.39 12.00 4 53 Șibotii 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulii de josu
Alba-Inlia

11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 | 2.10 | 8.16 11.19 — 1.40
Viena — 1 8.00 6.05 Teîwșft 12 05 — 2.24

Aradi&-Tfimi0ra Simeria (Piski) Petroșeist

Trenă Trentl do Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibuo persdne persdne persone omnlbus omnibus

Aradfi 6.00 12.55 Simeria 6 30 2.238.25 11.50
Aradulii nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00j
N&tneth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegti 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
'ffimișdra 8.42 3.40 10.06 Petroșeni 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradik Petroșent—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne persdne omnlbus omnlbus omnlbus de pera.

TimișAra 6.07 12.25 5.00 Petroșeui 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 1054 6.46
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegii 9.31 12 17 8 02
Aradulii nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Aradd 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1,35 9.15


