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Tractatul!! de pace între Serbia și Bulgaria 

a foștii subsemnată și de Madjid-pașa și de Mi- 
n jatovicl delegatulu regelui Milan Miercurea tre- 
> cută. Elfi cuprinde numai ună singuru articulu, 

care glăsuesce așa :
„Articulu singură și unică: Pacea între re- 

gatulă Serbiei și principatulă Bulgariei este res
tabilită îneepândă cu 4iua, în care se va semna 
presentulă tractată. Actulă presentă va fi rati- 
fiată și ratificațiunile voră fi schimbate într’unu 
intervală de 15 4*le 3^u ȘÎ notai curândă dâcă 
se va putâ."

Temerile, ce le-amu esprimatu în numSrulu 
de Vineri în privința slabeloră garanții ce le 
oferă acâstă pace pentru liniștea orientului, suntu 
împărtășite și de foile mari străine. „Toți trei 
delegații conferinței de pace — scrie „Neue 
Freie Presse“ — voră fi convinși ei înșiși, că 
nu potă fi mândri pe opera loră... Dintre tâte 
gravaminele ce le-a accentuată Serbia în decla
rarea ei de răsboiu nici una nu se resolvă prin 
tractatul!! de pace... In acestu tractată nu se 
prescrie nici măeară demobilisarea. Acâstă este 
o mare erâre a tractatului. Pâte că temerea 
de-o ruină financiară sg înduplece pe amândouă 
țări de a demobilisa, și din Belgradă se anunță 
că se și facă pregătiri de demobilisare.... Acâstă 
este singura cârjă pe care se pâte răzima pacea 
schilâdă... Marile puteri suntă de vină, că pacea 
a eșită așa de slabă și nesatisfăcătdre, ele s’au 
amestecată necurmată în tractări și au legată 
astfelă mânile părțiloră contractante... Amesteculă 
puteriloră a făcută, ca sg se încheiă prea cu- 
rândă o pace, ce pe nimeni nu-lă pdte mulțumi, 
pe nimeni nu-lă va liniști".

Pacea e încheiată, dâr lucrulă de căpetenia 
cestiunea unirei Bulgariei cu Rumelia încă e de
parte de a fi resolvată spre mulțămirea tuturoră. 
După scirile cele mai noue Turcia este gata a 
face cele mai mari concesiuni numai sg nu cadă 
convenția ei cu Bulgaria. Ea a renunțată și la 
punctulă privitoră la ajutorul!! ce avea sgilădea 
Bulgaria în casă de rgsboiu. Dâr anevoiă cre- 
demă că cu acâsta se va mulțămi Rusia, căci su
părarea ei iși are altă isvoră, nu e punctulă me
morată din convențiă, de care îi dâre așa de 
multă capulu pe cei din Petersburg.

Rusia vede că popularitatea ei începe a 
scadă între Bulgari, pe cari și i-a înstrăinată 
nespusă de multă prin procederea ei dela revolu- 
țiunea rumeliotă încâce. Unulu din capii revo- 
luțiunei, d-lă Stoianoff, într’o scrisâre, ce a adre
sat’o unui amică ală său din Sofia, arată câtă 
de multu s’a schimbată opiniunea societății culte 
din Bulgaria față cu Rusia, care șl-a rechiămată 
oficerii săi din armata bulgară tocmai în mo
mentele cele mai critice. „S’a supărată Rusia," 
— Zice elă — „că n’au așteptată Bulgarii să 
se facă unirea după cum s’a făcută învoiala la 
Kremsier. Dâcă Bulgarii ară fi făcută în Pe
tersburg cunoscută planulă loră, Rusia ar fi or
donată și sfeștanii numai sg reușâscă lovitura de 
stată."

Bulgarii nu potă uita sfatulă ce l’a dată 
Rusia Turciei de a pune la regulă pe resvrăti- 
torii Bulgari, nu potă uita ștergerea principelui 
loră din listele ofîcerilorîi ruși, nu potă uita că 
Rusia a insistată pentru susținerea tractatului 
din Berlin. Bulgarii bănuescă chiar, că însăși 
pretinsa loră protectâre ar fi îndemnată pe regele 
Milan să năvălâscă în > Bulgaria, și că dâcă acesta 
ar fi isbutită să între în Sofia, atunci numai de- 
câtă s’ar fi ridicată Rusia și ar fi strigată; „0- 
presce-te, eu am vărsată aci sânge, eu vrâu să 
facă bine!"

Bulgarii — (jice Stoianoff — se temă multă 
că planulă Rusiei este a urcâ pe principele Mun- 
tenegrului pe tronulă Bulgariei, se temă de pre

fecții și polițaii ruși, se temă să nu li se înlocu
iască constituția cu despotismulă rusescu și cu 
cnutulă. De aceea Bulgarii caută să se scâtă 
cu ori ce chipă de sub aripele protectâre ale 
Rusiei.

Acesta e isvorulă marei supărări a Rusiei, 
precum ne asigură și Stoianoff, âră nu convenția 
turco-bulgară.

Cu părere de ’rău ne vedemă constrânși a sista 
publicarea interpelării d-lui M Kogălniceanu în causa 
espulsațilorfl ardeleni, Ea a apărută cu o mulțime de 
greșeli în „Monitorulă oficială/ pe cari le-a rectificată 
d-lă Kogălniceanu, cerendă să i se publice discursulă a 
doua oră în „Monitoră.» Vomă continua dâr cu repro
ducerea îndată ce (vomă primi discursulă îndreptată, 
încă în numgrulă trecută voiamă sg facemă observarea, 
că unele date suntă greșite, de pildă unde era vorba 
de râsboiulă Austriei cu Italia, ș. a,

! ' " —————— ------------------ ---------- --------

Broșura d-lui Mocsary.
(A Kăzmtivelodesi egyletek âs a nemzetisegi kârdâs. 

Ii ta X. Y. Budapest, K6kai Lajos, 1886.)
(Urmare.)

Cruță pe iubitulă cetitoră, care a găsită pănă acum 
vrednice de cetită aceste rânduri, d’ai espune mai pe 
largă nepotrivirea acestei proceduri de maghiarisare. Ea 
nu e ună mijlocă de resolvare. Singurulu mijlocii este 
acea politică, căreia i s’a datu espresiune în legea de na
ționalitate esistentă. D&r nu e destulă, ca acestîi articulu 
de lege se stea în cărțile ntistre de legi ca o binecuven- 
tare scrisă, ci trebue în fine s5 se și esecute conscienciosu 

1 și s£ se mânueze în spiritulu seu. Și dică mai pâte fi 
■ ceva în restanță, cum dice Kossuth, din ceea ce au ne- 
1 voia naționalitățile, fără se fia în paguba unității statu
lui, atunci trebue lărgită, întregită acâstă lege.

O protestare publică în contra acestei legi mai că 
n’am cetită undeva, cu atâtă mai puțină sg fi aurită, 
dâr în cercuri private se p6te aucji la fiecare pasă con
damnarea ei. Esagerate se numescă concesiunile cu- 
ptinse în ea, dieă, că e ună nonsens esistența peste totă 

1 a unei astfelă de legi deosebite. Negreșită, cine ar vrea 
sg nege, că ar fi mai bine, dâcă amă putâ trăi fără ast- 

! felă de legi, dâr dâcă odată esistă o situațiune ce nu se 
• schimbă atunci, nu pâte fi vorba decâtă de resolvarea 
j greutățiloră în modă potrivită și prin o înțelâptă înțele
gere. Trebue sg lăsămă la o parte oftatulă asupra si- 

j tuațiunei. E grea situațiunea nostră, der se fimă drepți 
i și sg recunoscemă, că naționalitățile au o posițiune încă 
și mai grea în acestă patriă. Nu încape nici o îndoială 
asupra supremației nâmului maghiară, asupra superiori
tății sale istorice, economice, culturale și esistă de faptă 
în viața de stată și în societate. Ei bine, acesta’i unu 
avantagiu colosală și la acesta trebue sg renunțe cele
lalte naționalități, ele trebue sg se lipsâscă de tâte avan- 
tagiele, ce le ofere supremația istorică și socială a unei 
naționalități; ele trebue sg se mulțămâscă cu consciința, 
că în afară de acâstă patriă esistă o altă țâră, în care 
naționalitatea și limba loră e cea domnitâre, pe când aci 
ele trebue sg se mulțămâscă cu aceea, că ele suntă asi ■ 
gurate de contopire, de apgsare și de împedecarea pro
gresului în spiritulă propriului loră geniu. De aceea sg 
nu ne mirămă, decă întâlnimă urmele nemulțărnirei, căci 
resemnarea este în adevgru greu lucru. Sg ne punemă 
pe noi înșine în posițiunea loră și sg nu uitămfi aver- 
tismentulă ab amicis justa sunt petenda, sg nu ceremă 
dela amicii noștri nimică nedreptă.

Ce nevoiă avemă sg îngustămă garanțiele, ce după 
legea esistență suntă în posesiunea naționalitățiloră? Sg 
fiă ore puterea de viâță atâtă de mică în noi, încâtă cu 
tâte avantagiele nâstre trebue se ne tememă, că vomă 
fi strîmtorațl din posițiunea nostră ? Avemă noroculă, că 
nâmulă nostru posede celă puțină atâta valâre morală, 
atâta putere de desvoltare, ca oricare altă nâmă de po- 
poră, cu care provedința ne-a destinată la convețuirea 
comună. Amă fi destulă de bărbați sg ne susținemă în 
mijloculă loră, chiar și în casulă, când n’amă fi în pose
siunea tuturoră aceloră avantage, care asigură nâmului 
nostru în acâstă patriă o posițiune preferită.

Legea de naționalitate trebue, (jică, sg se esecute 
punctuală și în acâstă privință naționalitățile au o gră
madă de plângeri. In ce constau aceste plângeri, întru 
câtă suntă întemeiate — cine le-ar putâ numără, dovedi 
sâu întări netemeinicia loră. Faptă e, că de atunci în- 
câce s’au creată mai multe legi, ce stau în contrazicere 
principială cu legea din 1863, așa anume legea deja de 
mai multe ori amintită asupra instrucțiune! generale a 
limbei maghiare în scâlele poporale, și mai multe dispo- 
sițiunl ale legii scâleloră medii. E faptă, că încă totă 
se susține și esistă marea nedreptate ce zace în mărgi
nirea cercuriloră electorale ardelene. Partea cea mai 
mare a plângeriloră se ridică cu tâte astea asupra dis- 
posițiuniloră guvernului și asupra procederii și purtării 
guvernului și autoritățiloră.

Statulă și cu deosebire guvernulă ar trebui sg se 
pună pe basa neutralității între naționalitățile ce se cârtă; 
elă ară trebui sg facă sg înțelâgă autoritățile de totă 
felulă, că nu potă câștiga favârea lui, decă sg pârtă cu 
hiperzelă seu cu parțialitate. Guvernulă lui Tisza s’a 
adusă, in cestiunea naționalitățiloră, într’o situațiune 
straniă: partida lui vreă se atribue lui Tisza ca unulă 
din meritele principale aceea, că elfi ține naționalitățile 
în frâu; oposițiunea, mai alesă cea moderată, îlă învino- 
vățesce, că elfi nu se pricepe a-le înfrâna și că față cu 
ele nu aduce cum se cuvine la valâre mijlâcele ce-i stau 
la disposițiune statului. Naționalitățile ârășl inundâză cu 
plângerile. De aceea eu socotescă, că lui Tisza îi lip- 
sesce peste totă ună principiu neclintită asupra poli
ticei, ce are s’o urmeze față cu naționalitățile, numai 
ună lucru e sigură, că elfi nu pâte resista curentului 
ce s’a ivită în timpulă mai nou și că nu cutâză se resiste. 
Atâta prevedere are elă, că nu se lasă a fi însuși îm
pinsă la esagerărî, dâr a se opune direcțiunei ivite, nu 
îndrăsnesce. Legile mai adeseori amintite de mine tre
bue sg se scrie tocmai în conlulfi lui, de ârece elă scie, 
că pâte liberă dispune asupra maiorității sale în legis- 
lațiune, afară numai dâcă magnații se arată îndârgtnici 
la una sâu altă specialitate. Sg pâte că inițiativa nu 
vine dela elă, ci dela d. Trefort, noi scimă peste totă, 
că idei nu obiclnuescă a proveni dela Tisza, dâr firesce 
că proiectulă a venită pe tapetă cu încuviințarea lui șj 
cu primirea lui a pășită hotărîtă pe calea maghiarisării. 
De altmintrelea de multă a desbătută elă cu o deosebită 
pasiune în polemicele sale dietale cu oratorii naționali
tățiloră, d. e. cu Polit; niciodată elă n’a negligeatfi a 
replica oratoriloră naționalitățiloră chiar și atunci, când 
mai că n’aucjise nimenea especțorările loră, și în aceste 
polemice elă totdâuna a împrăștiată cu abundanță sus- 
picionarea în contra naționalitățiloră. Aceste discursuri 
nu puțină au contribuită la nascerea curentului de 
acum. _________ (Va urmâ.)

Dămu locfl următorului apelii,'ce ni’lă tri
mite d-lu președinte ală comitetului centralii 
electoralii din Sibiiu:

Cătră alegatorii români din Transilvania 
și Ungaria.

Pregătirile pentru asecurarea dreptului electorală 
se facă și în statulă Ungariei cu mai multă de unfi anfi 
înainte de împlinirea periodului parlamentară; âră revi- 
siunea și respective rectificarea sâu coregerea listelorti 
electorale se face în fiăcare ană.

In prevederea alegăriloră viitâre parlamentare co
mitetele celorlalte partide politice din țâră s’au și adre
sată cătră partisanii lorfi cu proclamațiunl și cerculare 
motivate, în cari le tragă înainte de tâte luarea aminte 
la împrejurarea, că conformă §-lui 8 din legea electorală 
art XXXIII din 1874 censulă flăcărui aleggtoră se con
stată în listele electorale după venitulu și contribuțiunea 
ce va fi plătită fiăcare cu ună ană mai înainte; âră în 
urmarea altoră mgsurl posteriâre toți locuitorii câți nu 
voră fi plătită de esemplu restanța de contribuțiunl di
recte din anulă trecută 1885 pănă în 15 Aprile n. 
1886 îșl perdă dreptulă de alegere în periodulfi ur- 
mătorfi.

Subscrisulfi comitetă îșl ține de a sa datorință pa
triotică a reflecta și pe alegătorii români la împrejură
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rile susă atinse și ai îndemna, ca cei cari au rămasă 
în restanță cu contribuțiunea din 1885, să o reguleze 
nesmintită pănă în Ziua numită, adecă 16 Aprile nou a. c.

Totă odată este invitată fiă care alegătorii și în 
generală fiăcare contribuentă, cetățână ală statului, ca 
atâtă în tabelele de contribuțiunl câtă și în listele elec
torali numele și connumele, adecă numele din boteză și 
celălaltă nume de familiă să fiă scrisă și trecută din li
teră în literă intocmai precum se află în malriculele pa- 
rochiei în care a fostă botezată fiăcare; să nu sufere 
nici unulă schimbări și schimosirl în numele ce pârtă, 
să'șl spună toți încă și adevărata etate (: vrâsta:) după 
ani, pentru ca să nu se mai vătjă cașuri nenumărate, de 
cari s’au văzută pănă acum, că din causa numelui 
scrisă rău său falsificată cu totulă, alegători numeroși 
au fostă respinși în momentele alegerei, eră in alte ca
șuri din nesciința vrestei au fostă chiămațl la urnă 
omeni morți, cari dâcă ar mai trăi ar fi trecuți de 100 
și mai bine de ani, eră alțl locuitori, cari din întâmplare 
pârtă același nume și connume, se află și în etatea cea 
mai bună de câte 30—40 de ani, au fostă dațl la o 
parte. Neregulari lăți de acestea se întâmplă mai vârtosă 
în comune de acelea, cari deși au locuitori dela 600 
pănă la o miie de suflete, dâră nume de familii abia vei 
afla în comuna întrâgă câte 10 pănă la 20. Peste totă 
este prea de recomandată, ca locuitorii să țină de aici 
încolo multă mai strinsă la numele și connumele loră, 
trecute în matriculele botezațiloră, nu numai din punctă 
de vedere ală legei electorale, ci și din alte cause de 
cea mai^mare importanță, din care se nască adesea pro
cese fârte periculâse pentru familii, care le costă odichna 
sufletâscă, averea, uneori chiară și onârea.

. aceasta 
pâte de

de stată 
activitate 
de drep-

Intru altele Comitetele alese de cătră conferințele 
electorale dela 1881 încâce, n’au lipsită a învita mai de 
multe ori prin cerculare tipărite pe alegători preste totă, 
și în specială pe membrii cluburiloră din cercurile elec
torali, ca să nu’șl pregete a controla de aprâpe listele 
de câte ori se espună acelea spre vedere pe câte 8 4'le 
în localele municipiiloră, precum și a reclama în casă 
de lipsă atâtă în numele loră, câtă și în numele altoră 
alegători, decă ară afla că li se face nedreptate prin 
omitere din liste, prin schimosirea numeloră, 
ori care altă modă, eră apoi celă puțină despre 
mai strigătâre să informeze pe comitetă.

Aceeași invitare onorabilă li se face și cu 
ocasiune și li se ceră informațiunl pe câtă se 
exacte.

Să nu sufere nici ună Română cetățână 
a fi sedusă prin cunoscutele parole efemere de 
și pasivitate parlamentară, orl-când este vorba 
tulă celă mai prețiosă ală omului. Parlamentarismulă 
este o instituțiune omenâscă, cu care se facă esperimente 
în staturile continentale ale Europei abia de o sută de 
ani incâce. Dreptulă electorală este dată âmeniloră cu 
mintea întrâgă dela Dumnedeu, âră nu dela âmeni; aceș
tia sciu numai să mărginâscă, să violeze drepturi, âră 
nu să le dea. Aplicarea practică a drepturiloră politice 
are să depindă dela învoiala liberă a âmeniloră după 
legi adoptate de toți.

Dâră dreptulă de alegere ală cetățeniloră unui stată 
nu e destinată a’lă folosi cineva numai față cu ună corpă 
legislativă, ci elă are valâre eminentă în multe alte ra
porturi ale individului, atâtă în viâța privată, începândă 
dela alegerea profesiunei după care voimă să trăimă, său 
dela alegerea soțului în căsătoriă, câtă și în viâța civilă, 
comunală, municipală, încă și în cea bisericâscă.

Dâră și față cu alegerile parlamentare nici ună Ro

mână din statulă acesta nu a înțelesă niciodată, că abs
tinența Ardeleniloră are să fiă absolută și permanentă, 
ci s’a disă pură și simplu, că legea electorală aplicată 
la cetățenii din Transilvania nu sufere pe alegătorii ro
mâni să se apropie de urna electorală, âră pre câtă ară 
suferi ici, colo legea, îi împedecă mijlâcele de corupțiune re
cunoscută și adeverită de atâtea ori chiar și în desbaterile 
dietei ungurescl; seu dâcă nu'i împedecă dela urnă, îi 
degrada la stare de unelte orbe, prin care se compromite 
dreptulă și demnitatea omenâscă, dându-se poporului o 
educațiune politică din cele mai periculâse, care mai cu- 
rândă său mai târziu pâte să aibă urmări fârte triste 
pentru poporă.

Așadâră să ținemă toți cu ambele brațe la drep
tulă nostru electorală pentru orice casă și între tâte 
împregiurările să ni’lă avemă în evidență, pe atâta, pe 
câtă este elă mărginită atâtă prin legea dela 1848, câtă 
și mai de aprâpe prin art. de lege ung. XXXIII din a. 
1874 și art. VI din 1875 ; eră pentru ca să ne convin- 
gemă din nou despre diferența cu totulă abnormă, care 
esiste despre o parte între articlii de lege aplicați la Un
garia și între cei ce apasă asupra Transilvaniei, âră des
pre alta între acâstă lege complicată fârte și între cea 
austriacă țCislaithana) multă mai limpede, să nu-șl pre
gete nimeni a mai citi cu tâtă luarea aminte încai primii 
16 §§. din legea electorală 33 dela 1874 însă așa, ca 
să’i combine cu legea electorală II transilvană din 1848, 
pe care o susține cea din Ungaria în §§-ii săi cei mai 
asupritori.

Datu-sa în Sibiiu la 5 Martie st. n. 1886.
Comitetulă centrală ală partidei alegetoriloră români.

Aiurările Academiei unguresc!.
In ședința dela 4 Martie a Academiei ma

ghiare din Budapesta, Paulă Hunfalvy a ce
tită ună studiu ală său, relativă la istoria Romă- 
niloră. Etă ce scrie „Egyetărtăs.11 dela 5 Martie 
despre conferența lui Hunfalvy:

Falsificare, mărire și închipuire: acestea caracte- 
risâză istoriografia mai nouă a Rumuniloră. Prima si-

sâu în pjnță e a dovedi, că și după disoluțiunea imperiului 
cașuri romanji în Transilvania și dincolo de Dunăre s’a mai 

continuată viâța romană și că invasiunea maghiară a 
sfărîmată în piciâre viața valachă; că chiar și după ve
nirea Maghiariloră au domnită aici domni valachl cu 
putere mai mare sâu mai restrânsă și că aparținerea 
Transilvaniei sub regii maghiari în cea mai mare parte 
e numai o ficțiune. Firma convingere a lui Hunfalvy 
este, că Rumunii numai după venirea Maghiariloră au 
începută a înainta spre nordă din peninsula balcanică, 
că Maghiarii în aceste locuri au găsită numai poporă 
slavă — precum dovedescă și numirile saleloră, în care 
Rumunii pretindă a apărâ ca vechi 

Astăzi a desvoltată Hunfalvy 
Istoriografia rumună și în Craiova 
domnitoră valachă, celă puțină pe 
cu care a fostă în alianță >Fekete Rudolf" (Radu Negru) 
când a năvălită în Făgărașă. Hunfalvy citâză tâte da
tele Rumuniloră. Craiova e cuvântă slavă, din Kral 
(craiu). N’a putută sâ fiă cuibulă unei veche puteri ru- 
mune. Nu se scie, că cine a întemeiată Graiova, ună 
rege maghiară sâu ună rege curnană? Atâta însă să 
scie, că n’au întemeial'o Rumunii. A rnai arătată Hun,- 
falvy ună catechismă valachă, care a apărută ântâia oră 
la 1642 sub editura lui Râkoczy. Acestă catechismă nu 
e decâtă estrasulă catechismului Heidelbergiană potrivită

locuitorl.
• Originea Graiovei.“ 
așâ^ă ună puternică 
Banulă din Graiova, 

cu spiritulă bisericei orientale. Pănă la începuțulă se
cuiului XVII, biserica orientală n’a avută nici ună cate- 
chismă și religiune mai formulată. Celă dînteiu s’a 
tipărită în Geneva (Genf) la 1629. Acesta a fostă ca- 
techismulă patriarchului din Constantinopole, care a dată 
espresiune vederiloră desbinătâre din biserica orientală. 
Acestui catechismă a voită să-i prevină Râkâezy, lipă- 
rindă calechlsmulă său poporului rumunescă. Ga pre 
ună monumentă ală istoriei limbei rumune, Academia 
din Bucuresci l’a tipărită din nou.«

Hunsdorfer scie cânta de minune pe cdrda ma
ghiară, apoi, vorba Țiganului, s’o potrivi ori nu 
s’o potrivi; destulă că elă are nevoie de lulâua 
maghiară. Totă sciința istorică a lui Hunfalvy e 
o platitudine fără sâmână.

SOIRILE DILEL
»Ellenzâk« scrie cu privire la studenții români și 

Sași din Brașovă următârele: »Gu tâtă ordinațiunea mi
nisterului de interne, studenții valachl și sasî din Bra- 
șovă mai pârtă încă chipiele decorate cu colori săsescl și 
valache, brâurile și panglicele loră tricolore. Acâsta în 
sine n’are nici o însemnătate, pănă la ună locă n’are 
nici o tendență, dâr acești diecl (studenți) acum tocmai 
pentru că s’au oprită pârtă aceste tricolore. Răspun
derea cade asupra căpitanului orașului și pe lăngă ne- 
gligearea datorinței sale, să-și mai aducă aminte, că 
dintre miile de năcasuri ale patriei nâstre, nu este cea 
de pe urmă cestiunea naționalitățiloră. Acâstă ces- 
tiune mereu ne urmăresce și în viâța politică și în viâța 
socială. Acum încă nu e spre paguba nimenui, dâr 
când lăsămă, ca simțulă națională sâ se manifeste și la 
acești flăcăi, ce va fi mai târziu cu cestiunea națio
nală, când acești flăcăi voră fi bărbați? «Kulturegyle- 
tule“, împlinesce-țl datorințal* — Trânca flânca mere 
acre.

—x—
Funcționarulă de poștă Ignaz Kiss a fostă con

damnată de tribunalulă din Sfeinamanger pentru defrau- 
dare la 2 ani carceră și 3 ani perdere a oficiului.

—x—
Impărțitorulă de scrisori Ștefan Palugyay dela ofi- 

ciulă poștală din Pesta a fostă condamnată la 1 ană 
carceră, pentru că a defraudată suma de 625 fl. sosiți 
cu ramburse.

—x—
Sub titlulă de »Olâh izgatâsok» {Agitațiuni valache) 

• Egyetârtâs» scrie următârele: „Agitatorii valachl facă 
totulă pentru terorisarea unoră Valachl patrioțl. »Gazeta“ 
a începută o adevărată gână contra unoră bravi cetă
țeni valachl. Dâcă vr’ună Valachă patriotă se înscrie, ca 
membru la >Kultur-egylet‘ sâu se presentă la vr’ună 
bală „Kulturegyletistă11, (Țârele valache îndată îlă insultă 
cu vorbele cele mai nerușinate. „Gazeta“ are o colână 
separată pentru acestă terorismă. Și acestă 4‘arQ pro
pagă între cetitorii săi, că Kossuth e irredentistă ma
ghiară, âr Deâk Ferenz e ună renegată valachă mace- 
donână.“ — Nu credemă, că impertinența foiloră ungu
rescl pâte fi întrecută de vre ună cțiarâ din lume. Noi 
încă n’amă mersă pănă a ne lega de costumele națio
nale ale vre-unei națiuni. Lecțiă de patriotismă nu ne 
trebue dela Maghiari, lnțelâgă odată impertinentele foi 
ungurescl

—0—
Cu privire la furtulă din Vîlcoiu ni se mai comu

nică din Roșia-montană, că nici cassarulă, nici păzito-

FOILETONU.

Din vi&ța Românilorti-muntenl.
Multe din damele resfățate dela orașă, pe lângă tâtă 

cultura și variele loră cunoscințe, ară veni în mare per- 
plesitate, dâcă ar fi să represinte odată și numai pentru 
ună scurtă timpă pe una din surorile loră, cari locuescă 
retrase în munți în sărăcăciâsele loră colibi.

Femeile Româniloră munteni săraci trebuescă în- 
tr’adevără să facă tâte și să pricâpă tâte, pentru ca să-și 
facă plăcută mica economia de casă. Ele nu trebuescă 
numai să îngrijâscă copiii, adeseori numeroși, să fârbă și 
să spele, ci să scie și târce și țese, ca să facă pentru 
sine și pentru familii îmbrăcămintea de lipsă. Ele tre
buescă adese-orl să mârgă mai multe âre cu dăsagii loră 
de lână pe umeri, pentru ca să ducă la orașulă depăr
tată untă sleită său coșuri cu ouâ. De totă fără bani 
nu se pâte țină firesce nici chiară cea mai mică și cea 
mai modestă economiă casnică.

In munți (ba și pe șesă 1 Red.) este trâba bărba- 
țiloră, ca să clădâscă simpla casă de lemnă, și femeile 
au apoi să o îmfrumsețeze pe dinăuntru și pe din afară. 
Grepăturile bârneloră și găurile (deschizăturile) dintre ele 
nu potă rămână neumplute, pentru aceea aduce găzdâia 

Iută grasă și cleiosă, pe care-lă calcă (frământă) cu pi- 
ciârele și-lă isbesce prin crepăturl și deschizături, nete- 
Zindu-lă apoi cu mânile. Dâcă ea locuesce aprâpe de 
drumulă de țâră, atunci este mai ușoră pentru dânsa. Ea 
adună cu lopata tina (noroiulă) cea nâgră, care se află 
în abundanță pe drumă, sâu pe uliță, o dă lângă părete 
și o neteZesce cu mânile și cu lopata. Unde femeile au 
ună simță de frumseță mai desvoltată, acolo ele nu se 
mulțămescă cu simpla lipire cu Iută. Pentru aceea ele, 
când li se dă ocasiune, i-au spoitorulă celă cu câda lungă, 
îlă înmâiă într’ună ciubărelă (hărdăiașă) cu vară și spo- 
escă casa frumosă, ba ele zugrăvescă lemnele (stâlpii) 
ferestrelor^ cu vânătă frumosă, apoi facă pe dedesuptă 
o dungă galbină și în fine chiară puncte roșii pe păreți, 
așa încâtă întregulă capătă o față fârte viâiă.

A pune drugurl de feră la ferestri pe dinafară, pre
cum le place unoră cetățeni bănuelnicl a face, nu se 
obiclnuesce aici în munți. Pâte că și sciu hoții, că aici 
nu este nimica de furată. Pentru aceea suntă nește 
lemne crepate subțire, puse înaintea ferestriloră.

Proprietarulă acopere casa cu șindile lungi de tre 
urme (șițe) de bradă sâu de fagă și le prinde cu cuiă 
sdravene totă de lemnă. De sine se înțelege, că uitân- 
du-se omulu de din năuntru pâte număra tote stelele pe 
ceră. Dâr ce-i pasă lui de asta? Pentru că și așa nu 
plouă totă mereu și fumulă celă supărătoră află locă mai 

bună de a eși afară. Pe aicea nu obiclnueșce nimenea 
a coperi casa cu paie, căci de unde să-și ia paiele, fiind 
câmpurile departe de mai multe milurl. Cu partea es- 
ternă amă fi isprăvită, acuma să vedemă, cum stă cu 
interiorulă casei?

Ușa casei se află totdâuna la mijlocă. Intrândă 
suntemă siliți să ridicămă piciârele tare susă, căci pra- 
gulă ușei, care este așa de înaltă, pe câtă este talpa ca
sei de grâsă, adeseori și de două urme, ceea ce servesce 
spre a opri pe visitatorii, pe cari nu dorescă a’i vedâ în 
casă, de esemplu vaci, porci și găini.

La drâpta este o odăiță și la stânga o alta, numită 
celară. Fața casei (podâla) este pretutindenea bătută cu 
Iută, fiindcă scândurile suntă tare scumpe. Mobilatura 
(mobiliarulă) este simplă și mai totă aceeași la bogațl și 
la săraci. Niște lăcjl văpsite pestriță, precum se fabrică 
în Brașovă cu miile, stau pe lângă păreți împrejură și 
servescă pentru a ținâ într’ânsele avuția mai prețiâsă a 
locuitoriloră casei. Aceste lăZI servescă totă-deodată și 
de lavițe (bănci) pentru șeZută, fiindcă scaune numai în 
puține case se află; ba ele se folosescă și la dormită, 
ceârece adevăratele paturi suntă mai numai ca obiecte 
de paradă, și de multe ori dârme întrâga familiă pe josă 
lângă pată, fără să folosâscă patulă și perinele cele gră
mădite pe elă pănă susă.
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rulă n’a fostă omorîtă de glonțele hoțiloră. Cassarulă 
a fostă sângerată puțină la ună picioră.

—x—
Tribunalulă din Timișora a condamnată la mârte 

prin spânZurătâre pe Moriz Fleischraann, brutară în Li- 
pova, care șl-a omorîtă soția și pe o nepâtă a sa. Uci- 
gașulă, care la pronunțarea sentinței n’a simțită nici o 
emoțiune și s’a purtată obraznică, a apelată.

—x—
Cu cea mai mare stricteță procede Rusia la nisi- 

ficarea provinciiloră baltice și la propagarea credinței 
ortodoxe. De curândă s’a proiectată să se facă esproprierl 
în acele provincii pentru construirea de biserici orto
doxe și scâle. Asta-i, paremi-se, ună răspunsă 
iectulă Prusiei d’a germanisa provinciile ostice.

la pro-

Conferința din Bucuresci.
Citimă în „Correspondance de Vienne:“
Ună statistică a înregistrată căușele, cari au împe- 

decată pănă acum mersulă Conferințeloră păcei dela 
Bucurescl. fică ce ni se scrie:

Dela 1 Februariu, data în care Conferința de pace 
delegații au fostă 

Ecă motivele:

recomândată dela

a începută să se intrunâscă oficială, 
împedecațl de 12 ori d’a țină ședință.

Madjid-Pașa are guturai.
D. MijalovicI aștâptă ună plică 

Belgradă.
D. Gheșoff nu se simte destulă de bine.
Temperatura sălei ședințeloră este prea frigurâsă. 
Madjid-Pașa ’șl-a uitată instrucțiunile.
D. MijatovicI așteptă o telegramă cifrată. 
Temperatura sălei ședințeloră este prea caldă.
D. Gheșoff n’a dormită totă nâptea. 
Câte-șl trei delegați au durere de capă.
Madjid-Pașa șl-a primită instrucțiunile, dâr aștâptă 

p’o ddmnă.
Pe d. MijatovicI îlă dâre capulă.
Madjid-Pașa și-a stricată stomaculă, din causă că 

a mâncată prea multă dulcâță de trandafiri.
Dâcă ați ținâ acum sâma și de sărbători, nu vă 

veți mira câtuși de puțină pentru ce pacea s’a încheiată 
atâtă de târziu.

Făgărașu 4 Martie 1886 n.
Era să trâcă carnevalulă anului acestuia fără pe

trecere românâscă în Făgărașă — centrală unui comitată 
curată românescă — când âtă că pe neașteptate frun
tașii români să ințelegă și arangează și în anulă acesta 
o petrecere în favorulă scâlei române din Făgărașă.

Ca petrecerea să fiă câtă să pâte de variată, co
mitetulă aranjatoră s’a îngrijită ca în timpulă pausei să 
se esecute de 12 tineri în costume naționale și jocurile 
istorice „Călușarulă44 și „Bătuta.44 Abia trecuse optă 6re 
și publiculă sosea din tâte părțile. La“9 ore sala cea 
mare de jocă era frumosă împopulată. Joculă s’a înce
pută cu „Hora" dela care nu-țl puteai lua ochii de dra- 
gulă frumseței ei. 0 cunună bogată împodobită de dâmne 
și domnișâre costumate în diferite porturi naționale ro- 
mânesel, între cari amintescă: portulă sălisteană, portulă 
de pe la Rucărulă României, portulă moldovenescă, por
tulă ardelenescă etc.

In decursulă pausei doisprezece tineri, cu vătavulă 
treispreZece, în costume naționale să presentară publicu
lui cu păși siguri în sunetulă marșului lui Mihai, pentru a 
esecuta jocurile istorice „Călușarulă44 și „Bătuta.44 Insă 
ună momentă de așteptare și numărosulă publică erupse 
în aplause frenetice, văZendă ceata celoră doispreZece. 
Unulă ca unulă, opincațl, cu zurgălae Ia pieiore și cu 
căciuli cu pene de curcană pe capă. S’a jucată mai 
întâiă „Călușerulă44 și apoi „Bătuta44 intr’ună modă

O plăcere deosebită a femeilora române dela țâră 
este de a avâ multe âle de pământă. Pe acestea le a- 
cață în odaiă de cuieră, sân spălate frumosă le pună în 
vârfurile parilorh dela garda, din curte de lângă casă. 
Când deterămă cea dintâiu visită acestora munți, de de
parte era mai să credemă a vedâ capete de dmenl osîn- 
dițl trase în pari, deârece, după cum este cunoscuta, 
anume în Turcia se Qice, că esistă acesta modă de dis- 
tincțiune pentru criminaliști. Fiă odaea câtă de mică, 
locuitorii casei câtă de sărmani, totuși vecjl acățată la 
loculă de frunte o icână a Sfântului Nicolae, său a Ar- 
changhelului Mihailâ, care omâră bălaurulă, său ic6na 
altui Sfântă. înaintea icânei, atârnată de trei lănțișâre 
supțirl de cositoră o candelă provăcfută în tătă bună 
vremea cu untă-de-lemnă, care candelă însă numai la 
Zile deosebite mari se aprinde. La intrare și la eșire 
îșl face fiecare credinciosă ală bisericei orientale rugă
ciunea sa înaintea acestei icâne sfinte. Și Românii mun
teni, cari locuescă singuratici, țină cu credință la dog
mele bisericei loră și țină strînsă la aceste sărbători. 
La sărbători mari ei perigrinâză adeseori miluri întregi, 
pentru ca să potă visita o biserică.

(Va urma).

âsemplară și așa de plăcută în câtă la cererea publicului 
o parte din figurile „Bătutei41 au trebuită sâ se repeteze.

Despre ordinea esemplară în care au decursă cele
lalte jocuri nu mai vorbescă, căci ondre bărbațiloră din 
comitetulă arangeatoră încă așa o regulă bună n’am vă
zută. Venitulă acestei petreceri după cum am înțelesă 
se urcă la 160 fi. v. a. 0 sumă îmbucurătâre acâsta, 
din care substrăgându-să spesele remâne pentru scole 
ună venită forte mulțămitoră. Afară de inteligența ro
mână și de o parte însemnată dintre conlocuitorii Unguri 
și Sași din FăgărașI, au participată mulțl inteligențl ro
mâni preoți învățători și notari din comitată și al'e părți 
care împrejurare a ridicată valârea petrecerei.

Unulu din cei de față.

misiunei turco-bulgare, se va așterne mariloră 
puteri spre sancțiune.

înalta Pârtă stăruesce ca să se întrunâscă 

din nou conferența puteriloră în Cons- 
tantinopolfi.

VIENA, 8 Martie. — (Scirea lui „Pester 
Lloyd/4) Dupăce în privința vamei pentru pe- 
troleu nu s’a putută ajunge la nici, o înțelegere, 
trădările asupra pactului între Ungaria și Cislai- 
tana suntă întrerupte.

Lugoșiu, 3 Martie 1886.
Onorate D-le Redactoră! «Convenirea socială44 

Reuniunei române de lectură din locă, împreunată cu 
disertațiunl, declamațiunl și cântare, și anunciată în co- 
lânele prețuitei «Gazete* pe sâra Zilei de 20 1. tr., din 
cause neprevăZute fiindă amânată, s’a hotărâtă a se 
ține în 5 I. c.

Cu ordinațiunea comitelui supremă ală comitatului 
Carașă-Severină de dto 17 Faură Nr. 99 pe Ziua de 6 
1. c. s’au conchemată membrii comitatensi la o adunare 
municipală estra-ordinară, cu scopă de a împărți lucrulă 
publică, spre a stabili bugetulă drumuriloră pe an. 1886 
precum și spre resolvirea altoră cause de urgență.

Afacerea 'pictorului Basiliu Hoșda cu tabloulă 
„Andrei Mureșanu* a mai avută o codiță. După ce 
atunci, amintitulă d-nă pictoră a fostă achitată din par
tea puterniciloră Z'lei de presupusa crimă de înaltă tră
dare contra statului și agitare între diferitele naționali
tăți conlocuitâre, a fostă de nou 
purtarea predicatului nobilitarei: 
după ce cu ocasiunea pertractărei 
patrioțl s’au convinsă, că și ună 
nișă* — cu tâte că nu portă atilă în spinare, pene în i 
pălăriă și pinteni în călcâiă — cum pudore, vrândă-ne- 
vrândă, l’au achitată și din acâsta.

Urmările alegeriloră dietall din vâra anului 1884 
nici astăZl n’au încetată pe la noi, Și adecă: Opinca- 
rulă română Grigore IvanișI din Lugoșelă — ună sată 
învecinată Lugoșului — după ce în virtutea legei și în 
puterea dreptului său de alegătoră a voită liberă a se 
folosi de votulă său și nu s’a lăsată tîrîlă la urna elec
torală de d-lă solgăbirău pentru candidatulă guvernului, 
solgăbirăulă învinovățindu-lă de a fi agitatoră și corteșă, 
și ca să terorisese și pre alțl opincarl totă așa de bravi, I 
ca și Grigore IvanișI, Va deținută închisă în Lugoșă 
5 dile. fir după alegere a fostă trasă în cercetare de 
tribunalulă reg. ung din Lugoșă, fiindă învinovățită 
de a fi agitată, cu ocasiunea alegerei de deputată, contra 
statului, Z'cândă cătră consetenii săi: 
cu mine, că acestă pământă și țieră este românâscă !-‘ 
apoi că ar fi pomenită mai sciu eu ce de 
Tribunalulă din Lugoșă, dechiarăndă de culpabilă pe 
amintitulă opincară, l’a judecată la ună ană închisâre j 
și 100 fl. bani; tabla regescă a întărită sentința tribu-, 
naiului din Lugoșă, âr acuma causa s’a apelată la 
„Curiae44.

Ca nu cumva vestitulă „Kultur-egvlet* din Clușiu 
să aibă ansă de a se plânge contra impintenațiloră din' _ , .
Lugoșă, că nu-să buni patrioțl, au înființată și ei, dâcă căr,unil C0P*^ fie o lună și jumătate a

.. . cr Ix , ’ i.i- . ■ «. fostă datQ de ’Congregazione* de acolo în îngrijirea
nu cinară o filială e-a Kulturegyletului, celă puțină unorQ țgranî din sătulă apropiată Canezzano. îngrijitorii 
o „reuniune ungurâscă de cântări41 cu scopă, ca pe copilului, țărani sărmani, aveau de lucru pe câmpă și 
când în Ardeală făimosulă „Kultur-egylet44 voesce și din; lăsară copilulă acasă într’o șură și dormindă liniștită în 
petri să facă „talpra-magyarl,44 după modelulă celoră dela l^gănulă său. In absența loră, copilulă fă atacată de 
„Ellenzâk44, ei nisuescă a învăța să cânte și să jâce' ^cî> °arI, 56s«r* într’uxn? ^odă îngrozitoră pesârma- 

a \ i o - x x: • . - nulă mititelă, fără ca să fi putută auZi cineva sngătele
„Csârdâs , ă la d-lă „Besân Mihâlyi , pe tâlă tăptura |u, Țgranji aflară mai târZiu copilulă cu totulă desfi- 
bănățană și în deosebi lugoșiană. Suntă și câțiva Ro-gurată și acoperită de sânge, eu obrăjorii jumătate mân- 
mânl slabi de ângeră, fricoși și mici Ia sufletă —și toți câți. O parte a nasului a fostă cu totulă râsă, din 
dintre diregătorii Comitatensi, — cari au alergată și s’au hucile obrazului și, de pe frunte lipsâu numerâse bucăți 
făcut membri, și încă activi, dâr nu potă să Zică decâtă ca: 
DumneZeu să-i ierte și să nu le scrie păcată, că nu sciu 
ce facă; și apoi să sperămă, că va sosi timpulă, când

va curăți pădurea de uscături.
Prima Martie pentru a 3-a 

ne-a adusă ârnă în tâtă puterea 
nea

a

I

trasă în judecată pentru 
«de Moisei.* —■ Dâr 
dela 27 a. 1. tr. marii 
Română pâte fi «nem-

se

și îngheța. 
Primiți ș. a.

„Frațiloră, țineți

âră în anulă acesta 
cuvântului, cu vântă,

— borgovanulă —

a

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

CONSTANTINOPOLtT, 8 Martie. — O notă 
cabinetului turcescă primeace convenția turco- 

bulgară modificată, acuma după ce punctulă pri- 
vitortt la alianța ofensivă și defensivă între Tur
cia și Bulgaria a fostă eliminată. Cu demnitatea 
de guvern oră generală ală Rumeliei orientale va 
fi învestită totd^una prințulă Bulgariei

Statutulă organică pentru Rumelia orientală, 
care va fi supusă unei revisuirl în sînulă co-

Interpelarea d-lui Kogălniceanu și dieta ungară.

PESTA, 8 Martie, 6rele 4.15. — In camera 
magnaților^, d. Hunfălvy a interpelată pe mi- 
nistru-președinte Tisza asupra aserțiunilor^ d-lui 
Kogălniceanu în camera română, că — precum 
(|ice elu — principele Cuza a încheiată cu na
țiunile ce locuescu dincdce de CarpațI tractate, 
care i-ară fi permisii a esercita influință asupra 
naționalitățiloră. După ce d. Kogălnicânu a 
accentuată, că guvernulă ungurescă asupresce 
pe Români și că se cere imperiosă a interveni 
urgentă în interesulă poporului română din ță_ 
rile ungare, interpelantulă întrâbă, dâcă are mi- 
ministru-președinte cunoscință de esistența unoră 
asemenea tractate, ce le-ar fi încheiată principele 
Cuza cu regimulă austriacă de atunci, și dâcă 
d. ministru-președinte n’are cunoscință de acâsta. 
este elă aplecată a căuta în oficiulă de esterne 

I tâte tractatele încheiate cu Cuza și a-le presenta 
! dietei
sară, 
suntă 
mânii

cu atâtă mai nece- 
d-lui Kogălniceanu 
iritațiune între Ro

ungare, fiindu acâsta 
cu câtu aserțiunile 
de natură a produce 
din Transilvania.

Mi ni stru-preșe di nte 
bue, fără a cerceta mai 
acum categoricii, că nu 
nici cu principele Cuza, 
ună tractată, 
se amesteca 
(Strigăte de 
noscință.)

tre- 
de

Tisza răspunde, că 
departe, să declare 
esistă nici cu România, 
nici cu altcineva vre-

care să îndreptățâscă pe cineva d’a 
îd afacerile interne ale Ungariei. 

„Eljen“, răspunsul;! se ia la cu-

DIVERSE.
Necrologă. — Frideric Bbmches de Boor, cavalerfi 

„Ordinului Leopoldină44 și consiliară de curte re-„România.44 alâ
gescă în pensiune, a răposată erl în etate de 81 ani în 
urma unei paralisii de creerl. înmormântarea s’a făcută 
în cimitirulă evangelică conf. augsb.

Fiă’i țărâna ușâră 1
*

* ±

Ună copilă.ouiorîtft de șârecl. — Din Treviso, în

fostă dată de «Congregazione* de acolo în îngrijirea 

de 
să

carne. Mediculă ce se aduse repede nu putu decâtă 
constate mărtea copilului. Să ia esemplu mamele.

* * *
Din istoria batistei. — Introducerea batisteloră a 

întâmpinată unele pedecl: a fosta ună timpă, când 
chiar și cele mai fine Francese îșl dedeau aparența, că 
nu cunoscă acesta obiectă, care nu era permisă să se 
folosâscă într’o societate cuviinciâsă, căci chiar în scenele 
cele mai udate de lacrime nici una actoră, nici o ac
triță nu tndrăsnea a o întrebuința. Domnișăra Duchenois 
tu cea dintâiu, care a avută curagiula a purta pe scena 
francesă o batistă în mână, âr când piesa cerea să se 
pomenâscă de acâstă bucățică condamnată «batistă*, 
Duchenois vorbea despre ea ca de o «fragedă țăsătură44. 
Strigăte de consternațiune răsunară, când câțiva ani mai 
târcjiu d. Vigne aduse pe .Olhello* pe scenă și cuvân- 
tula «batistă* fu esprimată fără sfială. Impărătâsa Iose- 
fina puse capătă acestei marghiolii (afectațiă «pruderie') 
Ea avea dinți stricați și’șl ținea mai totdâuna la gură o 
batistă brodată cu prețiâse dantele. Damele curții ur
mară acestui înaltă esemplu și batista ocupă distinsulă 
locă între obiectele de toaletă a femeei.

Editorii: Iacobă Mnreșianu.

Redactorii responsabila: Dr. Aurel **



GAZETA TRANSILVANIEINr. 45. 1886

Ourauiâ la bursa de Vîena
din 6 Martie st. n. 1886

Bursa de Bucurescl.

Rentă de aurii 4°/0 • • • 104 â5
Rentă de hârtiă o°/0 . . 95.80 
împrumutul»! căiloră ferate 

ungare......................... 155.25
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.90

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) . . . .127 —

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

Bonuri rurale ungare . . 104 75
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 76
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl..............................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........................100.75
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 121 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedintdui . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.70 
Renta de arg. austr. . . 85.95
Renta de aură austr. . . 114-65 
Losurile din 1860 . . . 140 20
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................87.4 —
Act. băncel de credită ung. 305.25 
Act. băncel de credită austr. 297.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.94%
; Napoleon-d’ori . . . 99.— 
I Mărci 100 împ. germ. . . 61.65 
| Londra 10 Livres sterlinge 125.90

Cota oficială dela 22 Fevruarie, st. v. 1886.
Cump. vertd.

Renta română (5%). . . 92i/s 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 95’h 96%

» convert. (6°/0) 88%. 89%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit, fonc. rural (7%) . 102i/4 103—

* „ » (5°/o) ■ 85V< 86—
» » urban (7°/0) . 98*/s 99—
’ » > (6°/o) • — —
» » » (5%) • 82’% 83%

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

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

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Martie st. n. 1886

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.62 Vând . 8.65
Argint românesc .... > 8.50 > 8.60
Napoleon-d’ori................. > 9.97 10.02
Lire turcescl..................... » 11.22 » 11.32
Imperiali......................... > 10.20 * 10.30
Galbeni............................. . • » 5.90 > i.95
Scrisurile fonc. »Albina» . /. » 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. > 123.— > 124.—
Discontulă ... » 7—10 % pe anii.

— JLvisn. —
Ațe de cusută pentru mașine, depănate pe rotițe, lungimea firului 

275 metri, producții Austriacă, propria fabricațiune a vestitei firme 
„Math. Salcher & Sohne" în Viena, apărate prin registrata marcă de „le
bede" la c. r. tribunalulă pentru comerțu în Viena, care concur6ză alți 
cu cualitatea supremă câtă și în costă cu ori ce asemenea productu en- 
glesescă, încâtă totă mai tare ocupă terenu consumărei.

Depositulă acestei ațe unde se consumă după prețulă originală 
se află pentru urbiulă Brașovului și ală comitatului esclusivu numai la

Szent Ivănyi Soma.
Strada Vamei, 564.

Avisu d-loru abonați!
9

De 6re ce multe din adresele, ce domnii abonați le insdmnă pe 
cuponulii mandateloru poștale, s£u că nu suntă destulă de esacte, s6u 
că nu se potii bine descifra, rugămă pe acei D-nl prenumeranțl, a că- 
rorîi adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
rândă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtu să p6te mai 
lămurită. ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANSA

Conspectului operațiuniloru
institutului de credită și de economii

in luna Februarie 1886.
.ALBINA»

Intrate:
Numerariu din 31. Ianua.iie 1886 . . . fl. 54.428.38
Depuneri.................................................... » 109,796.69
Cambii răscumpărate............................... > 254,333.22
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi 43,160.16
InLerese și provisiunî............................... 18,942.49
La fondulă de pensiune.......................... > 97.01
Moneta vendută....................................  . » 17,519.57
Efecte ,............................... ..... > 67,824.12
Conturi curente . . . •..................... s» 120,050.85
Diverse .................................................... » 1,448.47

Suma fl. 687,600.96
Eșite:

Depuneri.................................................... fl. 83,243.67
Cambii escomptate ............................... » 284,579.86
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi 42,622.—
Interese pentru depuneri.......................... 238.05
Contribuțiune și competințe .... » 242 36
Salarie și spese .................................... < 2,936.04
Moneta cumpărată.................................... 8,192.48
Conturi curente ..................................... « 124,229 25
Diverse.................................................... » 1,704.07
Efecte ... .................................... n 89.000.—
Numărară cu 28 Februarie 1886 . . . 50,613.18
Sibiiu, în 28 Februarie 1886. Suma fl. 687,600.96 

P. Cosma m. p. losifă Lissai, m. p.
Director esecutiv. Gomptabilu.

V I»

CANCELARIA NEGRUTIU

I

AMICULE FAMILIEI." Revistă beletristică și enciclopedieă-literară —■ cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numer- 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanurl, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențificl, a măi 
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. ’— pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANO." Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 28/<—3’h c61e; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
siuni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—-îS Abonații voră primi unele premii de valbre și’și voră pută procura cu prețuri fdrte reduse t6te opurile din edițiunea nâstră. ZZ— 
COLEOTANȚII PRIMESGU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

ZZZZZ Totu acolo au apărutu și se află de vendare : ......... -
Biblioteca Săteanului Român- Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulă la tăte patru 1 fl. — câte 

una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fărte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 

.ritaliană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.
Collecta de Recepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50 
Apologie. Discusiuni filologice și istorice maghiare privităre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi.

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr. Renascerea limbei românesci în vorbire și scriere invederită 
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulă fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu.
Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. 

emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr. Elă trebue să se însă re. 
de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. Hermană și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scălele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 cr. Petulantulă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, urmate de iertațiunl, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrăsa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru învățămentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiall), a învățăto- 
riloră și a altoră bărbați de scălă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulă 1 fl. 70 cr.

Miculă mărgări tară sufletescă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulu unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl., — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele- Cu mai multe icăne frumăse. Prețulă 
unui esemplaru trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Visulă prea sântei vergure Maria a Născăfărei de Dumnezeu urmată de mai multe Rugăciuni frumăse. Cu mai multe icăne fru- 
mdse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Manualii de Gramatica limbei române pentru scălele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr. ~

1885 în limba

r i a.

cr.
Partea I. Paul 
și aprețiată de 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu.
PrețulO redusă (dela 1 fl. 20 crj la 60 cr.

Prețulă 30 cr. Ifigenia 
Branda său Nuntă fatală.

Novelă de Maria Schwartz,

Ună vo-

în Tau- 
Schițe din 
traducere

Tipografia ALEXI Brașovă.


