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Brașovti 28 Februariu 1886.
In momentulă de față Austria tractâză și 

negociază cu guvernele din Peșta și din Bucu- 
resci pentru încheiarea de tractate comerciale și 
vamale. Se 4’cea> ca Austria și-a perdută im
portanța și influința cea. vecliiă, de când împă
răția a fostu di visată în două. Așa o fi în 
multe privințe, în privința economică însă Austria 
a predominată totă teremulu nu numai față cu 
Ungaria, ei și față cu România.

Guvernulă din Peșta pentru concesiunile poli
tice, ce i le-a ^făcută Austria a trebuită să încheie 
cu ea ună pactă, care face Ungaria cu totulă 
dependentă de Austria în privința economică și 
financiară. Guvernulă din Bucuresc! pentru fa- 
vorulă de a i se recunâsce indirectă dreptulu de 
a tracta independentă cu alte state a încheiată 
cu aceeași Austriă acum dece ani ună tractată de 
comerciu care după cum 'afirmă opiniunea pu
blică din România este pentru țâră fârte desa- 
vantagiosu. Concesiune pentru concesiune, acâsta 
e devisa și a celoru din Viena.

Amă cjisu mai susă, că de presentă Austria 
negociăză și cu Ungaria și cu România pentru 
reînoirea tractateloră. Trebue să coregemă a 
căstă aserțiune constatândă, că negociările cu 
România s’au începută, după cum ne-a anunțată 
telegrama de erl, tocmai în momentulă când 
s’au întreruptă tractările între guvernele din 
Viena și din Pesta. Noă ni se pare, că acâsta 
nu este numai întâmplare, ci că dificultățile ce 
se opună tractăriloră cu Ungaria stau în âre- 
care legătură cu 
încheierei 
care este 
triacl.

Prin 
faima, că 
unei convenții cu România 
economică ală Ungariei, 
că mai întâiu se vorbea despre o grăbire a în
cheierei pactului austro-ungară cu scopă de a 
se ușura apoi încheiarea convențiunei cu Româ
nia. Este posibilă însă, că cei din Austria vă- 
^ândă, că Ungurii dificultâză încheierea conven-

piedecile, ce le făcu Ungnrii 
tractatului comercială cu România,7 
așa de multu dorită de cătră Aus-

curesci: „După ce s’au încheiată negociările de 
pace sârbo-bulgare, tâtă atențiunea cercuriloră 
politice bucurescene se concentrâză asupra ces- 
tiunei învoirei tractatului de coinerciu. Tracta.- 
tulă încheiată cu Elveția, care a espirată la fini- 
tulă anului 1885 nu s’a reînoită și după ună 
termină de 40 de dile stabilită între România 
și Elveția a și intrată în vigâre tarifulă auto
nomii română pentru tâte proveniențele elvețiane. 
După declararea ce a făcut’o ministrulă de es- 
terne română Pherekyde în cameră în termini 
generali, 
față cu

măsura acâsta se aștâptă a se lua și 
comerciulă activă austro-ungară cu 

România, pentru cașulă dăcă tractatulă comer
ciala, care a fostă denunțată în 
cută de ambele părți și care espiră la finea 
lunei Iui Maiu anulă curentă, 
înoi de cu vreme. După cum stau acjl lucru
rile, suntă puține prospecte, că reînoirea se va 
face la timpă; cu tâte astea „Allgemeine Zei- 
tung“ vrea să crâdă, că guvernulă română își 
va lua sâmă înainte de a pronunța tarifulă au
tonomă pentru proveniențele austro-ungare, ceea 
ce ar provoca ună răsboiu vamală, care ar în
chide cu desăvârșire hotarele austro-ungare pen
tru cerealele și vitele din România și ar îngreuna 
în modă estraordinară încheierea unei conven- 
țiun!.“

Greutăți încâce, greutăți încolo, 
slabi în cele din urmă totă voră trebui 
deze mai multă. La acâsta se aștâptă 
din

anulă tre-

nu se va re-

Austria.

cei mai 
să ce- 
și cei

Broșura d-Iui Mocsary.
(A Kozmuvelodăsi egyletek es a nemzelisăgi 

Irta X. Y. Budapest, Kăkai Lajos, 1886.) 
(Urmare.)

Pretindemă administrarea de sine 
acăstă stiăvechiă instituțiune demnă de 
se pote. Ferâscă-ne Dumnezeu — ni se 
se încuibeze naționalitățile în comitate, 
mai de aceea, necum să mai vorbimă de alte motive, 
n’ar trebui să se manțină vechiulă sistemă comitatensă, 

i^cuviu, «juguxi. xnvxxvivxvc ca să li se dea ocasiune diferiteloră naționalități, d'a se
țiunei cu România, sâ voiâscă acum și ei a face’simți acasă în patria loră, d’a politisa în limba loră și 
greutăți Unguriloră, ca sâ-i silâscă se facă con-'d’a lua parte în modă actuală la afacerile publice. Fi- 
cesiunl în ale convenției. reșce, că dăcă «marea problemă de stată" este strîmto-

Or! cum ar fi, faptă netăgăduitul remâne, j rarea său chiar maghiarisarea naționalitățiloră, despre 
că România și pe terâmulă economică se înțelege care Bela Grunwald ne vorbesce pănă la disgustă, atunci 
multu mai greu cu Ungaria, decâtă cu Austria e cu neputință să se permită, ca funcționari aleși să 
și că oposițiunea guvernului ungurescă și vexa
țiunile lui la graniță au dată de multe-ori pri-1 
legiu celoru din Viena la nemulțămiri, deârece 
printr’o asemenea atitudine se periclitâză intere
sele industriale ale Austriei, cari numai prin re
înoirea convenției se potă asigura.

Câtă pentru negociările din Viena asupra 
înoirei pactului austro-ungară, se scrie (farului 
„Allgemeine Zeitung11 din Miinchen, că ele au 
fostu întrerupte și s’au sistată în urma ultimului 
consiliu de miniștri ținută sub președința împă
ratului. Neînțelegeri s’au ivită mai alesă în ces- 
tiunea vamei pe petroleu, miniștrii unguresc! au 
combătută întențiunea ministriloră austriac! de a 
favorisa producțiunile de petroleu din Galiția. 
La acâsta se mai adauge și conflictulă de inte
rese, ce l’a născută cestiunea, că pe unde să se 
facă importulă pe la Triest, sâu pe la Fiume. 
în 7 Marte sâra miniștri unguresc! au părăsită 
Viena și tâtă cestiunea pactului ârăși e suspen
dată. Deja se aude cuvântulă „denunțare11 deși 
nici de o parte nici de alta nu cutâză âmenii a 
se gândi seriosă la o asemenea eventualitate. Cu 
tâte greutățile, dice Allg. Ztg. — se crede totuși, 
că piedecile voră fi delăturate și că pactul ă se 
va încheia.

Despre negociările cu România pentru în
cheierea convenției, se scrie aceleiași foi din Bu-

diarele unguresc! se lățise nu de multă 
Austria ar lucra în favorulă adoptării 

contrariă interesului 
Ne aducemă aminte,

kărdâs.

a comitatului, 
admirată. Nu 
dice — ca să 

Ga și cum toc-

putere discreționară, să lovescă numai escesele în adevără 
dușmane statului, ună modă, ca legile într’ună casă să 
fiă valabile, în altă casă nevalabile, fără ca să li se dea 
guvernului și tribunaleloră deplină liber'ate, d’a procede 
după placulă loră. Pressa liberă a fostă pănă acum ca- 
lulă de paradă ală lui Koloman Tisza și ală partidei li
berale, și dăcă aceea în adevără este ceea ce o ține li- 
beralismulă că e, anume acelă punctă, din care se păte 
ridica din țîțînî absolutismul^, atunci după cum credă, 
fârte curăndă vomă avă nevoiă de acestO punctă archi- 
medică, căci absolutismulă, deși în formă parlamentară, 
zace deja în cârmuirea fără mărgini a partidei liberale 
care progresăză cu chibzuială și cu plană. Dăr cumcă 
încătușarea pressei trebue să fiă ună postulată neevifa- 
bilă ală nouei politici a reuniuniloră de cultură, acâsta 
e cea mai firescă necesitate logică.

Pretindemă libertatea întrunirii și adunării, pe care 
guvernulă liberală pănă adl a căutată a o restrînge nu
mai sub egida supraveghiării polițienesc!, dăr în contra 
căreia încă n’a îndrăsnită pănă acum a păși cu hotărîre. 
E cu neputință, să se mențină și mai departe acestă 
dreptă : dăr nu vomă permite ca naționalitățile să se 
organiseze pe față sub ochii noștri, să înființeze reuniuni, 
care ară pută periclita chiar succesulă maghiarisării! Dăr 
nu ’și va ferăstrăi însuși statuia ramura pe care șăde, 
și dăcă se apucă odată de ună lucru, atunci nu se păte 
opri Ia calea jumătate, căci ună blamagiu ca acesta i-ar 
îmormenta tătă autoritatea! Așa va merge și nu altfelă 
așa trebue să mărgă ; așa trebue se cadă, cu necesitate 
logică, una după alta garanțiele libertății personale și po
litice.

Fiă-mi permisă a face cu acăstă ocasiune câte-va 
observări și asupra ultimului discursă ală lui Bela Grun- 
wald. Antipatia, numită de elă „politică națională,“ în 
contra ori-cărui administrări de sine, devine la elă cu 
încetulă monomaniă. Spre a o face plausibilă, tescuesce 
fără considerare cele mai nendoiăse fapte în patulă pro- 
custică ală argumentațiuniloră sale câtă lenia (panclica) 
de lungi. Precum afirmă elă, maghiarismulă perde me
reu tăremulă și să strîmtorăză într’ună spațiu îngustă, 
pe o insulă, din care valurile mării, ca în Helgolanda 
ducă cu ele în tătă 4^ua câte o bucățică; provincii în
tregi, așa mai alesă Ardelulă, stau să ne scape din 
mâni. Pentru a mântui maghiarismulă, numai ună mij- 
locă esistă, și acesta este: a o rupe cu Ungaria vechiă; 
patria năstră numai atunci păte fi stată maghiară, dăcă 
devine stată europănă. Să creămă o administrațiune 
bună cum are Prusia, sS înlăturămu administrarea de 
sine a comitatelor^ și autonomia protestantă. Acăsta’i 
mersulă ideiloră discursuriloră sale de rendulă acesta 
și ală tuturoră celoră 
pericululă națională cu 
face plăcută opiniunei 
care: nimicirea vechei
și a resturiloră autonomiei protestante. Cumcă Ardealulă 
ne scapă din mâni, este o afirmare, a cărei exagerare 
o ai in palmă; totă o astfelă de exagerare este mai 
departe afirmarea sa, că numără cu miile acele scâle, 
în care se propagă ura contra maghiarismului. Cumcă 
maghiarismulă perde mereu tăremulă, este o afirmațiune 
luată cu totulă din aeră, care se declară de minciună 
de cătră lățirea maghiarismului, ce se observă anume în 
orașe. Cererea 
duce aminte de 
Isusă Christosă, 
precum e tatălă
nistrațiunea imediată perfectă, devine imediată de sine 
europănă, îndată ce voră administra în comitate funcțio
nari numiți și nu aleși? Cu totulă din contră, pote se 
cugeta o administrațiune judiciară și politică numai în- 
câtva cuviincidsă, necum perfectă, dăcă problema ei ar 
fi să fiă aceea, d’a moghiarisa naționalitățile cu tâte 
mijlocele ce-i stau statului la disposițiune ?

Da, acăsta va fi o administrațiune ca cea rusăscă 
Polonia. (Va urmă.)

de pănă acum. Elă zugrăvesce 
culorile cele mai negre, spre a 

publice mijloculă său de vinde- 
instituțiunl comitatense, precum

conducă administrațiunea, ci trebue să se introducă sans 
phrase sistemulă de numire, cu classe de diurne, cu pen
siuni, cu fișpanulă, care să răscolâscă în cutia mesii de 
scrisă a solgăbirăului, și comitatele locuite de naționali
tăți trebuescă inundate cu „Bezirkeri“ maghiari trans
ferați, cărora puțină le va păsa, ca interesele comitatului 
să le apere, der se voră pricepe bine, cum să esecute 
operațiunea maghiarisării.

Pretindemă autonomia protestanților^ în \biserică și 
șcâlă. Nu se păte. Evangelicii suntă Panslavî, nu se 
păte lăsa să esiste răulă esemplu ală autonomiei pro
testante, căci altfelă pretindă Românii neuniți și Serbii 
același lucru. Calviniștiloră, cari nu inspiră îngrijiri cu 
privire la maghiarismă și patriotismă, li s’ar pută lăsa 
autonomia, dăr din acele motive importante țrebue să’și 
jerlfăscă autonomia loră... Pretindemă libertatea depressă, 
acea garanțiă a libertății, de care nimenea nu a cutezată să 
se atingă pănă acum, dăr căreia se și aude din depărtare tră- 
gendu-i-se clopotele de îmormentare. E cu neputință să se 
manțina, dăcă apucă dăsupra politica maghiarisării. Căcista- 
tulă maghiarisătoră, dăcă se apucă odată seriosă de lucru, 
nu păte suferi, ca pressa naționalitățiloră să ’i strice cercu
rile. Acestei presse «dușmane statului11 și trădătore de 
patriă trebue să i se pună călușă și de aceea necondi
ționată trebue împuternicită guvernulă să ia măsuri es- 
cepționale, de care, firesce, pressa maghiară să fiă cru- 
țață ! Ca și cum ar fi cu putință a născoci ună modă, 
ca guvernulă și tribunalele, îndată ce li se dă odată o|pre care s’a vorbită în timpulă recentă, ministrulă de

acelei 
vorbele 
care a 
vostru

bune administrațiunl însă ne a- 
Domnului și mântuitorului nostru 
cjisă: «Pentru aceea fiți perfecțl, 
celă cereseă.' Devine Ore admi-

în

SOIRILE PILEI.
Cu privire la torturile comise de gendarmeriă, des
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justițiă a avisată printr’o ordinațiune-circulară t6te tri
bunalele și judecătoriile de cercă ale țării, ca îndată ce 
se aduce ună arestantă escortată de gendarmeriă, să 
fiă imediată interogată și în casulă când arestantulă s’ar 
plânge că a fostă maltrtaată, să fiă visitată îndată de me
dică , pentru ca acusatulă să nu să mai plângă de ve- 
sațiunl la pertractarea finală.

—x—
Urmările interzicerii d’a se purta insemne „străine11 

au începută să se arăte în Brașovu. După cum scrie 
„Kronst. Ztg.“ ună băiată de scâlă sasă, care purta la 
chipiulă său albastru o panclică roșiă, a fostă atacată și 
maltratată Marți de ună școlară maghiară dela gimna- 
siulă catolică. Direcțiunea numitului gimnasiu, Zice ,>K. 
Ztg.“ ar face bine să se intereseze mai multă de școlarii 
ei, ca să învețe tabla îmulțirii și abc, ăr nu să se lege 
de chipiurile băețiloră sasl.

—x—
TotO, ca urmare a acestei nesărate opriri, ni se 

spune că o servitâre țigancă, care avea în codele păru
lui împletită colorile române, a fostă atacată de ună 
Ungură și i-a ruptă o șuviță de pără cu panclică cu 
Iotă. Reuniuniloră de »cultură,*  câdeloră și codițeloră 
^patriotice11 le recomandămă, ca înainte d’a se gândi 
la »cultivarea11 altora, să’șî cultive mai ânteiu p’ai loră 
și să înceteze d’a agita și d’a mări nemulțămirile ce 
esistă.

*) sucesce.
**) legătură de nuiele,

—0—
„Ellenzâk1 află, că inspectorulu scâleloru din comi- 

tatulă Bihoru, vestitulă românofagă Sipos, a dată ordină 
ca în 15 Martie în nici o scâlă poporală, fiă ea și con
fesională, să nu se țină prelegere, „ci învățătorii se a- 
dune în scolă pe toți băeții și pe părinții loră și să Ie 
țină ună discursă ocasională despre mărăța di de 15 
Martie, când Maghiarii însuflețiți de. sacra ideiă a liber
tății, au luată arma în mână, ca să scape pe bietulă 
poporă maghiară de sub jugulă străiniloră. Acesta im- 
posantă serbare patriotică să fiă o di de odihnă în care 
toți să se gândescă la trecutulă atâlă de tristă și la vii- 
torulă atâtă de splendidă. Talpra magyarl — Să ia e- 
semplu Românii cum îșl sciu serba Maghiarii serbătorile 
naționale, pănă și în scâlele poporale!

—x—
Adunarea municipală a Tiimșârei a decisă, ca 

teatrulă maghiară să nu fiă subvenționată și se fiă închisă 
pănă la alte vremuri mai bune. Nu scimă, dău, când 
voră veni acele vremuri bune!

—x—
D. Emită Pușcară a fostă promovată în 6 Martie 

n. de universitatea din Pesta la gradulă de doctoră în 
medicină.

—x—
Comisiunea militară a camerei deputațiloră din 

Pesta a făcută unele modificări îalegea glâteloră. Aceia, 
cari s’au rescumpărată cu bani dela serviciulă armatei 
înainte de 1868, voră fi luați în glote, der nu se voră 
întrebuința pentru întregirea armatei și honvedimei. Fa- 
vâre li se face în parte și voluntariloră pe ună ană, 
cari au intrată în armată înainte de 19 ani ai etății, și 
se voră servi ca glotași 10 ani după concediarea loră 
din honvedjme, adecă câte 5 ani în fiecare din cele două 
chemări. Comisiunea a mai hotărîtă, ca glotașii să 
pârte tricolorulă ungurescă, ca semnă distinctivă. Se 
crede, că treptată se voră și uniforma glâtele.

—x—

D-lă Virgiliu Barboloviciu, fostă practicantă la tri- 
bunalulă din Zelau, fiulă bravului vicară foraneu ală 

Silvaniei, e denumită de vice-notară la judecătoria cer- 
cuală din Șimleu.

—x—
Din raportulă anului trecută , ală orașului Șimleu 

se vede, că și acestă orașă s’a făcută membru la »Kul- 
turegylet“ cu 500 fl. Apoi să mai Z'că cineva, că nu 
bată tobele și suflă în trîmbițe cei dela cnarulă ,Sz. 
Somlyâ*,  și că acestea nu suntă isprăvile loră ! Nu ’nțe- 
legemă însă, de unde atâta îndrăsnălă, d’a-șl vîrî „pa- 
trioții*  mâna în punga Nemaghiariloră, dândă din con- 
tribuțiunile loră reuniuniloră de maghiarisare !

—x—
Totă în civilisatulă Șimleu mai există din darulă 

celoră înferbântați la creeri și o societate filarmonică, 
care din când în când predă opere teatrale. Din veni- 
tulă celă »mare«, ca nu cumva să li se spargă ,cassa«, 
au donată ^Kulturegyletului11 100 de fl. E de însemnată, 
că mulțl din acești bani suntă împrumutați de la Jidani.

—x—
Ni se comunică următorele: >Protocolulă de inves- 

tigațiune contra suspendatului învățătoră Damaschinu 
Mărginențiu din Secusigiu cuprinde 120 cole, jurământă 
au depusă 45 martori, și cu tote astea superioritatea de 5 
ani îlă ține pe capulă omeniloră, spre ruina comunei, 
cu jumătate salarulă, adecă cu 400 fl., fără să aibă vr’o 
ocupațiune în sc.61ă. Timpulă îlă petrece intrigândă și 
terorisândă, ca să răstorne comitetulă parochială, spre a 
aduce în elă omeni d’ai săi. Der nu-i va succede, cu 
tâtă intervenirea pe la consistorulă metropolitană a unui 
bărbată influentă, și cu tote denunțările și amenințările 
cu scâla comunală. Că e atâtă de cutezătoră, vinovată 
e patronulă seu, care i-a disD, că să nu se temă pănă 
ce va fi elă. La nevoiă voiu da pe față și pe patronulă 
său și legăturile, ce esistă între dânșii/

—x—
Autorii furtului dela Vîlcoi s’au descoperită. După 

cum se anunță din Zlatna, sosi acolo advocatulă arân- 
dașiloră minei și audindă, că investigațiunea a descope
rită o bandă bine organisată a poporațiunei indigene și 
cu greu va putea ajunge la vr’ună resultată, a promisă 
ună premiu de 2000 fl. pentru eruarea făptui’oriloră. 
Noptea apăru, „Nemzet,11 ună țărână română la ju
dele locală și la preotulă din Buciumă. Pe basa comu
nicării sale propr. George Bente, care trece de Nabobulă în
tregului ținută, fu arestată. Visitându-i-se casa, s’a găsită 
la elă totă aurulă furată și banii precum și orologiulă 
de aură ală locțiitorului directorului Dieterlin. Pân'i acum 
s’au arestată 36 de persâne și suntă bănuițl încă și alțl 
mai mulți locuitori cu vaZă și avuțl din Buciumă. Totă 
ținutulă e în ferbere, așa că a trebuită să se aducă ar
mată. Dieterlin a murită în urma raneloră.

—x—
Cu privire la fortificația Bucuresciloră s’a sancțio

nată următorea lege votată de corpurile legiuilâre: Art. 
1. Fortificația Capitalei se declară de utilitate publică., 
Art. II. Se autoriză continuarea lucrăriloră de fortificare 
a Bucureștiloră, care se voră termina în anulă 1889— 
1890. Art. III. Pentru lucrările prevăZute a se executa 
în anulă 1886—1887, guvernulă este autonsată a emite 
rentă amorlisabilă 5 la sută pănă la suma de lei 
6,000,000, treptată cu înaintarea loră. Art. IV. Modulă 
de executare va fi regia sau întreprinderea prin licita- 
țiune publică.

—x—
In Anglia o femeiă a născută în decursă de o 6ră 

5 băefi. Femeia și băeții suntă sănătoși. Prințulă de

Vales, moștenitorulă tronului, a promisă, că va cresce pe 
unulă dintre băețl în palatulă său și pe spesele sale.

Reforma administrativă.
Anton Zicluj în principiu este ună aderentă 

aiă administrațiunei statului, der nu-șl aplică în faptă 
acăstă convincțiune, pănă ce alegătorii săi nu voră decide 
în acestă cestiune. S’a Z'să, că proieclulO dă fișpaniloră 
o putere estraordinară. Der § 57 s’a retrasă, și prin 
urmare fișpanii nu voră mai ingera asupra tribunaleloră. 
Oratorulă e de acordă cu Tisza, care scie să se acomo
deze. Totdăuna trebue să se țină sâmă de trebuințele 
situațiunii. Esperiința va arăta, care sistemă e mai bună 
d’a se scăpa de funcționarii necapabill, cela electivă său 
celă care numesce funcționari. (Vii aprobări în drăpta.) 

Minislru-președinte Tisza'. Onorată cameră: Acestă 
proiectă de lege n’are alta scopă, decâtă a ameliora acele 
rele în administrațiune, ce s’au observata din punctulă 
de vedere de stată. Deocamdată e bine să păstrămă 
sistemulă d’a alege funcționarii, câtă vreme nu vomă fi 
siliți a-lă schimba. (Aprobări în drăpta.) Și adaugă: 
decă s’ar ivi casulă, ca să nu mai putemă mențină sis- 
temulă electivă, numai atunci așă lua durerâsa hotărî re, 
d’a consimți la schimbarea acestui sistemă. (Aplause în 
drăpta.) Când am Zisă acăsta la o altă ocasine, mi-s’a 
strigată: Etă fățăria! în viitdrea sesiune va presenta 
>sângerându’i inima*  sistemulă de numire. Ei bine, nu 
l’am presentală, pentru că nu e timpulă. E o rătăcire 
a presupune, că proectulă a :tuală lărgesce puterea gu
vernului în scopuri egoiste. (Aprobări în drepta. Miș- 
care’n drăpta. SirigărI: In scopuri egoiste?) Trebue să 
vorbescă de scopuri egoiste, fiindă că în cele mai multe 
discursuri s’a Z’să, că proectulă de lege are numai sco
puri de corteșire. (Strigări în stânga estremă: Asta’i 
adevărată!)

Vrău să explică, pentru că mă pună pe acestă fă
râmă cu privire la sistemulă electivă și sistemulă de 
numire. Eu am trăită în poporă și am esperiată, <;ă 
omenii mai bucurosă ascultă de funționarulă, pe care-!ă 
cunoscă din copilăria, decâ<ă de acela, care i se aduce 
din vr’o parte streină a țării. Cu sistemulă electivă, 
decă funcționarulă este odată alesă, nimenea nu se pâte 
plânge, nici din puncfulă de vedere de naționalitate, nici 
din oricare altulă; cu sistemulă de numire însă ar trebui 
să se numâscă forte mulțl funcționari de limbă nema
ghiară, pentru că statulă nu constă numai din locuitori 
de limbă maghiară. Și din acestă punctă de vedere, gu- 
vernulă — nelucrândă cu pre mare ușurință — n’ar 
pute renunța la aceea, d’a transfera pe funcționarii nu- 
muțl în ținuturile cele mai diferite, adeseori fârte depăr
tate, după cum pretindă postulatele statului ungurescă. 
(Aprobări în drăpta.) D. deputată Beothy a Zisă aZI, că 
sistemulă de candidare este eternisarea unui sistemă au
lică, care a vrută să eschidă din oficii pe bunii patrioți. 
Toți viceșpanii și protonotarii Ungariei potă să-i mulță- 
mâscă, fiindă că a Zisă, că prin candidare—sistemă, ce se 
esercilă dela 1870— bunii patrioți se eschidă din oficii. 
(Contraziceri în stânga). Cine ar esercita diabolica influință 
asupra candidațiunei, ca bunii patrioți să se eschidă? Și 
cine va esercita numirea? Guvernulă. Acum întrebă: 
Nu va duce numirea la eschiderea buniloră patrioți, decă 
deja candidațiunea a dusă lucrulă acolo? (Ilaritate și 
aplause în drăpta.) Credeți-ml: logica este ună lucru 
periculosă; ușoră te’ncurci în ea. (Ilaritate și aplause 
în drăpta.)

Ală doilea, vrău să vorbescă de multă amintitulă 
§ 54, adecă § 57. Puține lucruri m’au surprinsă în

FOIIjETONU.

Poesii poporale
(culese de LauraVeturia Mureșianu în 

Sireagă, comit. Solnocti-Dobăca).

FrunZă verde trii smochine 
Mai de multă era mai bine, 
Părinții nu porunceau, 
Pe drăguți nu i despărțiau ;
Dela libertate ’ncâce 
Pe drăguți îi despărțescă, 
Dâmne rău îi bănuescă !

** *
Cântă puiulă cucului
In vârfuțu părului
De-a-supra orașului;
Puișoră ală pupezii!
Dute’n dealulă Bistriții
Și spune tu bădiții:
Că eu moră de n’a veni, 
Și de n’a veni de totă 
Să mă văZă și să ’iă vădă, 
Și- de n’a veni să șiădă,
Io să-lă vădă și să mă vădă 1

*
ț)i țigane pănă-țl spuiu 
Nu pune cetera ’n cuiu, 
pi țigane pănă’să beată, 
Că dăcă m’oi desbăta

Nu ’ml trebe cetera ta; 
pi țigane ori te lasă, 
Ori te du la dracu acasă !

*$ *
Săracu drăguțu meu
E cătană la Brașeu
Și mănâncă ce ’i ducă eu : 
Totă găină pipărată, 
Gură dulce câte-odată ;
Totă găină cu piperă 
Gură dulce ’n tâte seri.

** *
Ce folosă lele de tine 
Că te gată mă-ta bine, 
Mergi la joeă, nu te ia nime ; 
Vii acasă supărată 
Te sfădești cu mă-ta ’ndată.

** *
Place’ml borvizu cu vină 
Și mândra din sată vecină, 
Place’ml și vinu curată 
Și mândruța din altă sată ; 
Place’ml vinu totă mereu 
Și mândra din satu meu.

** *
Dragă mi-i lelica 'naltă 
Și la mersă totă legănată, 
Dragă mi i lelica ’n jocă 
Când se legănă cu focă, 
Unde ’șl pune picioru

Se aprinde mohoru, 
Unde-aruncă ochișoră 
Arde sufletulă de doră.

** *
Lelișâră de pe plaiu, 
Spune’ml gura cui o dai? 
Dă-mi-o mie ’n datoriă 
Pănă la Sânta Mariă !

** *
Așa Zice frunZa ’n viă 
Că drăguța nu-i moșiă 
Numai pismă și mâniă.

** *
Câte rele ’să pre pămentă 
Tâte mă mâncă pe rândă ; 
Câte-să rele și nu-să bune 
Tâte m’au bătută pe lume.

** *
Nevasta care-i frumâsă 
Șede numai totă în casă, 
Când ai merge a lucra 
Nu cuteZI a o lăsa.
Câsa ’n podă se ruginesce, 
Iarba ’n câmpă se veștejesce 
Inima ți se topesce.

** *
Nevasta cu copilă mică 
Nu-țl cuprinde ibovnică,
Căci copilulă cere țîță 
Iar ibovniculă guriță.

Mândra când e rumenită%
Totă se suce’) și se uită 
Și se îndoiă ca gânju**)  
Totă e hîdă ca dracu.

** *
Fost’am ficioră nu pră fârte 
Și-am iubită fetele tâte;
Câte tete ’n brațe-am strînsă 
După mine tâte au plânsă. 
De te-oiu strînge și pe tine 
Și tu-i plânge după mine, 
Și decă te-oiu săruta 
De mine nu te-i lăsa.

** *
Mândră, dragostile nâstre 
Nu rămână pustii pe câste ;
Vineri am fostă pe la ele 
Ș’am răsădită viorele ;
Viorele flori adânci,
Când le veZI mândră să plângi.

** *
Trecui dealulă mortă de sete, 
Vedendă că trecă două fele, 
Amândouă ’n haine nouă 
Sărutale-așă pe-amândouă,
Dâr pe una totdâuna.
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viâță ca faptulă, că în acelO paragrafă s’a vădută ame
nințarea, seu chiar nimicirea independenții judecătoresc!. 
Ce dine §-ulă? fiice, că fiă-care fișpană pdte face o propu
nere, când se întâmplă numiri sâu înaintări judecătoresc!; 
la oficii m ii importante fișpanulă are să fiă aurită și de 
ministru. Aeestft lucru se esercită din 1869. In para
grafe nu se Qice, că fișpanulă să facă o candidațiune, ci 
numi să-și dea părerea, pice mai departe paragraful^, 
că fișpanulă pote raporta despre starea justiției. Acestă 
dreptă ile dă și § 29 din art de lege VI din 1876 co- 
misiuniloră administrative. Același drepte voia să-lă dea 
și § 57 din proiecte fișpanului, care e membru ale co- 
misiunei. A treia disposițiune a paragrafului este, 
ca fișpanulO în anumite cașuri să aeră lămuriri, când 
adecă cașurile atingă interesele statului. Admită, că 
ucăsta-i ceva nou și pote da prilegiu la nențelegerî, dâr 
numai la nențelegerî; căci cumcă oricine, der mai alesă 
guvernulO, este obligată, d’a nu lăsa din ochi afacerile ce 
potă periclita siguranța statului, acesta nimenea nu o va 
trage la îndoială. (Aprobări în drâpta) De altmintrelea 
am lăsate să cacjă acelă paragrafe.

Declară, că niciodată n’am vrută să atingă indepen
dența judecătorâscă; dăr credeți-ml, că a forma din sta- 
tulă judecătorescă o corporațiune, care să se desvolte și 
să se întregescă de sine, isolând’o de tete atingerile 
vieții, acesta ar fi tocmai contrară interesului tribuna- 
leloră și justiției. Polemisândă ministrulă cu Grunwald, 
recunosce, că candidațiunea restrînge alegerea liberă, și 
o susține și în acestă proiectă în interesulă statului un- 
gurescă. (Contraziceri în stânga.) Răspunde apoi lui 
Beothy, care a Zisă că să se dea putere, der stalului 
ungară și nu guvernului. Asta-i în adevără o nouă ideă, 
numai atâta că încă n’am văZută ună stată, în care pu
terea lui să n’o esercite guvernulă. Fișpanii au o sferă 
de activitate, nu de natură administrativă, ci controlătore. 
Puterea administrativă și dreptulă d’a interveni directă i 
se dă numai în cașuri estraordinare, ce suntă citate în 
lege și prin proiectulă de față se desvoltă mai departe. 
Altă casă e acela, că unde se simte periculă dispune 
directă din punctulă de vedere ală interesului de stată 
periclitată. Responsabilă pentru fișpană în cașuri politice 
este ministrulă.

In ședința dela 3 Martie luândă cuventulă
Iulius Saghy amintesce, cum se schimbă ministrulă 

președinte în cariera sa politică. Er! susținea autonomia, 
pe care o nimicesce în liniște. Elă caută să-și lărgescă 
puterea. P6te că i-a intrată în capă, că puterea sa e 
identică cu puterea statului ungurescă. Nu era nevoiă 
să se presinte proiectulă de lege. Posițiunea fișpanului 
să fi rămasă cum este. Prin proiectă se tace și mai rea 
administrațiunea. Fișpanulă este ună instrumentă orbă 
în mânile ministrului. Scopulă e politică. Proiectulă 
abia mai lasă ruine din autonomiă; funcționarii numiți 
voră fi în majoritate față cu cei aleși; afară de acăsta 
fișpanulă va dispune nețărmurită de funcționari. O ase
menea caricatură de administrațiune autonomă servesce 
mai multă scopuriloră regimului personală, decâtă o ad
ministrațiune de stată bine organisată. Respinge pro- 
fectulă. (Aplause în stânga.)

Nicolau Foldvăry vorbesce pentru proiectă, care 
are de scopă a întregi reforma inaugurată cu legea din 
1876. Prin proiectă se lămuresce cerculă de activitate 
ală fișpanului. Nu i vorbă, fișpanulă se îuvertesce cu 
putere estraordinară pentru casulă, când se refusă ese- 
cutarea unei ordinațiunl a guvernului. Oratorulă nu se 
spariă de acâstă putere estraordinară. Proiectulă de lege, 
care prevede pensionarea funcționariloră administrativi, 
va face din serviciulu municipală o carieră a vieții. 
Oratorulă nu cercetâză, decă e de preferită numirea seu 
alegerea funcționariloră, der e convinsă, că câtă timpă 
voră fi la guvernă bărbați de stată unguri, din orice 
partidă, voră apăra statulă ungurescă de orice atacă. 
Primesce proiectulă.

Ferdinand Szederkenyi Zice, că autonomia munici
pală nu stă în contradicere cu regimulă parlamentară 
creată în 1848. Asta-i o ideă greșită. Proiectulă are 
tendință centralisătăre, care e în contrazicere cu tradi- 
țiunile națiunei ungurescl. Se p6te întâmpla ca ună pro
cesă pentru udu prună să ajungă a se decide chiară în 
parlamentă. (Ilaritate în stânga estremă.) Proiectulă de 
lege, nu-i vorbă, păstrâză încă formele esterihre ale au
tonomiei ; dâr ore nu se află monede din timpurile lui 
Nero, care portă efigia libertății? Oratorulă respinge 
proiectulă și primesce propunerea lui Bartha. (Aplause 
în stânga estremă.) (Va urma.)

Indolu, 4 Mertie 1886.
{Serată în favorulă unei biblioteci șatene}. Onorate 

D-le Redactoră I Ca ună simplu plugară ce sunt mă 
pricepă și eu încâtva a-ml pune gândurile pe bârtiă, nu
mai câtă, daună, că-mi cam tremură mâna de îmblăcii 
și secure, dâră pe lângă tote aceste am gândită să aducă 
la cunoscința cetitoriloră noștri nește fapte, vrednice de 

laudă, ce se întâmplă pe la noi și deorece politică nu 
pricepă voiu vorbi de-o faptă din viața școlară și so
cială vrednică de a fi imitată și de alte comune cu preoți 
și învățător! harnici.

Fiind-că scăla ndstră nu dispune de fonduri așa 
mari: ca din acelea să putemă face o bibliotecă săUnă. 
din care se-și p6tă lua fiecare omă din sată cărți de 
citită așa la inițiativa bravului nostru învățătoră și a 
unoră tineri săteni în sâra de 26 Februariu a. c. s’a 
ținută o serată a căreia venită e destinată pentru câș
tigarea de cărți poporale pe sema bibliotecei năstre, în 
care serată bunulă nostru învățătoră cu elevii de scălă 
a arătată o înaintare strălucită în privința cântăriloră po
porale și a declamărei de poesii.

Serata s’a deschisă prin ună cuvântă rostită de 
bunulă nostru învățătoră în care a arătată ce pdte face 
cartea și scola, decă omulă e diligentă și dâcă i zace la 
inimă înaintarea poporului său. Nici părinții prunciloră 
de scdlă n’au lipsită mulț! dela acâstă sărată, pe car! 
asemenea ia cuprinsă o bucuriă nespusă de mare, văZendă 
cum stau de bine copiii loră în privința cântăriloră 
După cuvântulă de deschidere au cântată în coră șco
larii: „Să mergemă frați la scOlă® și după cântarea 
acestei poesii a decîamată-elevulă de schlă Georgiu Ilea: 
poesia >861160613 Română.“ După declamare au cân
tată în choră școlarii: «FrunZuliță frunZuliță® apoi a de
clamată o elevă orfană de tată abia de 9 ani Siea 
Marinceanu cu multă curagiu poesia „Plângerea orfanu
lui® la auZulă cărei declamăr! totă adunarea a vărsată 
lacrimi de bucuriă pănă și bunulă nostru învățătoră. 
La fine s’a cântată poesia în choră școlară : „Hura no 
Români® și ârăși a declamată eleva de 11 ani Maria 
Ilea: „Poporulă română."

După aceea s’a cântată în choră școlară poesia 
,0 fiică de păstoră® și a declamată elevulă Ioană Hu- 
drea poesia, «Dormițî, DormițI în pace.« După finirea aces
tei declamărl s’au cântată mai multe poesii și hori, doine 
poporale, precum e „doina Ciobanului din Ardeală.® După 
finirea cântăriloră tineretulă în cea mai bună liniște și 
ordine și-a petrecută, jocândă pănă la 3 ciasurî după 
meZulă nopții.

Nici în privința cântăriloră bisericescl și a cetitu- 
lui nu stămă mai îndereptă, pentru-că, hară Domnului, 
avemă coră regulată, formală din elevii de scolă și tine
retulă satului, care în decursulă Sântei Liturgii cântă re
gulată în totă Dumineca; afară de aceea de pe la anulă 
1876 în fiăcare Duminecă elevii de scolă mergă regalată 
la biserică și cari nu suntă corisțl. Apostolulă în fie
care Duminecă se cetesce din partea eleviloră de scălă 
și a tineretului. P6te că mulțl dintre cetitorii noștri 
voră cugeta că numai ne încărcămă de laude noi — 
pre noi — la unulă ca acela eu i dau acelă sfată ca 
ună simplu plugariu, ca se binevoiâscă a ne cerceta în- 
tr’o Duminecă biserica și schia și dâcă cele scrise de 
mine nu voră fi drepte, arată-ne publicului cum va voi.

Mateiu Ilea 
plugariu.

DIVERSE.
Porumbulă dispărută. — Ună procesă criminală 

preocupă judecătoria din Berlină, fiarele din Berlină 
ne spună, că procesulă este intentată în contra celei 
d’intei familii aristocrate. Publicămă și noi după Zorele 
din Berlin acestă casă, retăcândă deocamdată numele 
persănelorăj: La o serată a unei familii aristocrate s’a 
presentată și contesa X. Purta o rochiă atâtă de ele
gantă, încâtă părea a fi o Z'n&> ospeții n’o puteau 
admira îndestulă. Corăna toaletei sale a fostă însă o 
bijuteriă de diamantă în formă de porumbă, care stră
lucea în undulosulă ei pără. Acestă bijuteriă a atrasă 
atențiunea tuturoră celoră de față, și ea a fostă centrulă 
admirațiunei și ală invidiei. Gând contesa X. după fi- 
nitulă seratei s’ă dusă acasă și după atâtea triumfe îșl 
întinse mâna la părulă ei, unde a fostă tronulă și loca- 
șulă strălucitorului obiectă admirată, a cuprins’o o spaimă 
nepomenită... Perulă era golă... porumbulă dispăruse. La 
momentă fu pusă în picihre întregă personalulă casei. 
S’a pornită o cercetare minuțiosă, s’au cercetată tote 
colțurile casei, s’a visitală trăsura, porsonalulă casei fu 
supusă la ună interogatoriu severă — tote însă înzadară! 
bijuteria nu s’a găsită. în Z'ua următăre cameriera 
contesei X. s’a întâlnită cu cameriera baronesei Y. și 
acâsta din urmă i-a povestită cele petrecute la serată și 
casulă cu porumbulă. Cameriera contesei X. s’a spă- 
riată, âr ceealaltă Zise, că a văZut’o bijuteria contesei 
X. — „Unde?® — »Nu-țI potă spune!*  Și mai multă 
nu s’a putută scote din gura ei. . Cameriera îndată spuse 
contesei X. convorbirea, ce avu, care apoi s’a dusă la 
poloțiă
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Poliția a trimisă doi amploiațl cu ordinulă, ca să 
stea înaintea porții baronesii Y. și s’o prindă pe limbuta 
camerieră. Amploiații au isbutită, și fără nici ună sgo- 
motă au luată cu ei într’o trăsură pe cameriera, ducen-

du-o la prefectură. Aici fu supusă unui interogatoră se
veră. La întrebarea, decă într’adevâiă a făcută vr’o 
declarare relativă la porumbulă dispărută, ea confusă 
cum era și numai ca să scape din beleaua în care a 
intrată, răspunse, că n’a fostă decâtă o glumă și în rea
litate nu scie nimica despre porumbă, Acâstă mărturi
sire confusă și fără înțelesă mări și mai tare credința 
amploiațiloră, cari apoi silind’o să răspunZă a strigată : 
• Am văZută porumbulă în scrinulă de bijuteriă a dăm- 
nei baronese Y, la drâpta în cutia de susă! Am ună 
obiceiu rău, că îmi place să caută între secretele dăm- 
nei baronese! AZI diminâță am descoperită porumbulă!“ 
Amploiații erau atâtă de surprinși, încâtă n’au putută 
vorbi nici ună cuvântă. Porumbulă să fiă în scrinulă 
baronesei Y, femeia celui dintâiu bărbată de stată în 
Germania? E eu neputință! Nu se pote crede! Cameriera 
fu trimisă îndată acasă, interZicendu-i-se sub cea mai 
strictă pedâpsă a povesti acestă casă. Unulă dintre cei 
3 amploiațl s’a dusă în pershnă la prefectulă poliției și 
i-a spusă resultatulă cercetăriloră. Acesta s’a spăriată 
și la începută a esitată să facă vr’ună demersă în 
acâstă afacere, temându-și postulă de influința cea mare 
a baronului Y. In sfîrșită însă se hotărî să mârgă în 
pershnă la baronesa și să câră deslușiri. Biletulă său de 
visită l’a dată camerierei, rugândă pe Escelența Sa ba
ronesa Y, să-i acorde o scurtă audiență. Escelența Sa 
însă nu primesce pe nime în absența bărbatului ei, care 
e în străinătate. Atunci prefectulă șl a trimisă biletulă 
seu oficiosă într’ună plică. Peste câteva momente pre
fectulă poliției fii introdusă în boudoire-ulă baronesei Y, 
care ședea lungită pe o dormesă, îmbrăcată fiindă în
tr’ună negligâe fermecătoră. Escelența Sa s’a purtată 
fărte dură față cu prefectulă poliției, primindu-lă cu vor
bele cele mai ordin ire. Prefectulă îșl spuse scopulă mi- 
siunei cu o voce respeetuhsă. Baronesa schimbă la fețe 
și se sculă tremurândă din tăte membrele ei. Totă în 
acestă momentă s’a sculată și prefectulă și sare la scri
nulă de bijuterii de lângă dormesă, deschise cutia amin
tită de camerieră și scose de acolo porumbulă, ce stră
lucea de diamante. Baronesa Y. cade leșinată. Prefec
tulă cu porumbulă în busunară îșl ia rămasă bună. Nu 
cuteză să ia cu sine, conformă legii, și pe baronesa, ca 
nu cumva Escelența Sa, soțulă baronesei, să-lă nimicâscă 
cu totulă. Simțulă de datorință însă a învinsă îndoielele 
prefectului și a dat’o în mâna justiției. După aceea vine 
din nou în palatulă baronesei și a încheiată procesă 
verbală despre cele întâmplate. Escelența Sa mărturisi 
totulă și spuse motivele ce au îndemnat’o a comite 
acestă faptă: „N’am voită să comită furtulă din ego. 
ismă. Mă ucide invidia. Am voită să fură porum
bulă rivalei mele, pentru că prin elă a fostă centrulă 
admirațiunei și a secerată succese nepomenite.... Era 
cam pe la sfîrșitulă balului. Sala de danță se golise. 
Contesa X, a rămasă mai în urmă. Ne-amă întâlnită 
în garderobă. Eramă singure. Sub pretecstă, că roșa 
îi cade din capă, am începută se i-o așeZă și cu o 
mână istâță i-am lnată și porumbulă, scăpându-lă cu voiă 
pe parchetă. După aceea am petrecut’o pănă la a 5-a 
casă, fiindă că voiam să fiu sigură, că 6re a observată 
da, că porumbulă nu e Ia loculă său. Eu m’am reîn- 
torsă, am luată cu mine porumbulă și l’am pusă în 
scrină. Sfârșitulă scenei îlă scii, d-le prefectă!“ Intre 
aceste bărbatulă baronesei s’a reîntorsă, și a auZită fap- 
tulă femeiei sale și urmările lui ingrozithre. S’a infor
mată și despre aceea, că poliția a terminată cercetarea 
prealabilă, și casulă e acum în mâna procurorului de 
stată. Bietulă bărbată s’a dusă în urmă la celă mai 
vestită advocată și l’a întrebată, că ore ministerulă jus
tiției n’ar putâ face mușama totă casulă? »E cu nepu
tință!® — „Der împăratulă?“ — «Abia se pote închi
pui ! Poți avâ însă o speranță, că procurorulă de stată, 
purceZândă din tema, că nu este nici ună casă de furtă, 
se abține dela acusă.... « Vomă vedâ cum se va re-
solva acestă interesantă casă.

ULTIME SCIRl.
Comisiunea parlamentară din Bucuresci, în

sărcinată cu studiulu cestiunii tarifeloru, este 
de părere să nu se mai încheiă convențiuni co
merciale, ci să se aplice tuturora țăriloru tari- 
fulu autonomu.

MSt" Atragemă atențiunea On. cetitori asupra anunciului 
de pe pagina a patra, privitoră la renumitele Casse 
de feră englizescl Chatwood „Neînvinse.*  Re- 
presentanlulă Depositului din Bucuresci, care va 
sta mai multe Zile în Brașovă împărtăsesce ori ce 
informațiune dorită. —

Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei1,1 se potă cump&ra în tutungeria 
lui I. G-jROSS.
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OurBuJn la bursa de "Plana Bursa de Bucuresci.
din 10 Martie st. n. 1886

Rentă de aură -4°/0 . . . 104.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95 60 
împrumutul»! căilorfl ferate 

ungare........................153.—
Amortisarea datoriei eăi- 

lorfl ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 101.40

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

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115.20

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

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

Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 121 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 86.20 
Renta de arg. austr. . . 86.25 
Renta de aurii austr. . . 111 80 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare....................... 871.—
Act. băncel de creditii ung. 304.75 
Act. băncel de creditii austr. 297.80 
Argint.ulii —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.92
Napoleon-d’orI . . . 999.—*/ a 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.60 
Londra 10 Livres sterlinge 125.95

Cump.
Cota oficială dela 26 Fevruarie, st. v.

Renta română (5%). . 94-
Renta rom. amort. (5°/0) 96>/a

» convert. (6°/0) 887a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30—
Credit fonc. rural (7°/0) • . 1021/4

» „ „ (5°/0) • 86—
> * urban (7%) • 98—
> » (6%) • 92—
> > (5%) • - 83—

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

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

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

Posesiunea nemișcătbre ce au în comunitatea Ceanulă-mare fon
durile scolastice centrali din districtulă Năsăudului, carea are estensiunea 
de 1035 jughere 538|Z]0 și constă din arătură, cosăștină și pasiune, dim- 
preuuă cu edificiele de locuită și economiă, ce se află pe „ea, cu casa de 
cârciumă si cu dreptulă de cârciumăritu se dau în arăndă pe dece ani, 
începându din 24 Aprile 1886 cu prețulă de strigare de 3000 fl. v. a. 
și anumita în 20 Martie 1886 st. n. la 11 6re înainte de amddi în 
fața locului în Ceanu mare la cancelaria comunală de acolo.

Voitorii de a licita suntă datori a depune vadiulă de 100/o. Până 
la începerea licitațiunei să primescă și oferte scripturistice închise, făcute 
după prescipte și provădute cu vadiulă prescrisă.

Condițiunile specaiali se potă vedă la subscrisa comisiune și la 
antistia comunală din Ceanulă mare. Din ședința comisiunei administra- 
t6re de fondurile scolastice centrali din districtulă

Năsăudă, 24 Februariu 1886.
Președintele Secretarulă:

Ioanu Ciosantt, Ioacliimu Mureșianu.

1886.
vend.

95—
97^4
89VS
32— 

103—
86V2
99—
93—
83Va

14’/4
2.02

Cursulu pieței Brașovă

din 11 Martie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.65 Vând. 8.68
Argint românesc . . . . . . > 8.50 • 8.60
Napoleon-d’ori................. . . » 9.97 * 10
Lire turcesc!..................... . . » 11.20 . 11.30
Imperial!......................... . . » 10.20 • 10.30
Galbeni............................. . . » 5.86 > 5.90
Scrisurile fonc. >Albina* . . » 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!................. . . > 123.— > 124.—
Discontulă . . . » 7—10 % pe ană.

Mersulu trenuriloru
pe linia IPredealu-Budapesta și pe linia Teiiișâ-Aradii-Kadapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung

Predealîi-Budapesta Budapesta—J^redealîă

BucurescI

Predealu

TimișQ

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodiî
Hașfaleu

(
(

(
(

Trenu 
de 

peraâne

Tren 
accelerat

Trend 
omnlbua

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnlbua

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciunelfl 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințulă de 
Uiâra 
Cucerdea 
Gliirisă 
Apahida

(
(

sustt

(
(

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbfiu
Aghirișfi
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezâ-Telegd
Fugyi-Văsărhely
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6 00

6.35
3.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10.23
12.32
12.59

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

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

6.47
10.37

1.44
5.33

Clnșiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

(
(

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.06

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Uiâra
Vințulă de șusă 
Aiudfi
Teiușfi
Grăciunelă
Blaștt 
Micăsasa
Copșa mit.
Mediaș ă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișă

Predealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.05

6.40
7.00
-IV

Tipografia ALEXI Brașovă.

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibu

Trenu 
de 

persane

Trânti 
omnibus

—
1

i —
T~

3.15 6.20 8.0'J
7.29 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —
9.45 2.00 -
9.59 2 11 —

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

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44
— 11.28 —
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 --
— 1.22 6.01
— 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09

■— 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.40

Teiușft- 1. x* ia <1 ft-Budape^ta

Trenu 
omnibus

1
Trenîî 

omnibus
Trenu de 
persane

Teiușd 11.09 - 3.06
Alba-Iulia 11.46 — 4.27
Vințulă de josă 12.20 — 4.53
Șibotă 12.52. — 5.19
Orăștia 1.19 — 5.41
Simcria (Piski) 1.48 — 6.08
Deva 2 35 — 6.39
Braniclca 3.04 — 7.04
Ilia 3.36 — 7.29
Gurasada 3.50 — 7.41
Zam 4.25 — KJ2
Soborșin 5.09 — 8.49
Bărzova 5.56 — 9.29
Conopă 6.18 — 9.49
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23
Paulișă 7.12 6.30 10.37
Gyorok 7.27 6.47 10.52
Glogovață 7.56 7.17 11.18
Araelft 8.10 7.32 11.32
Szolnok ( 2.39 12.00 4 5*

3.16 12.14 5.10
Budapesta 7.10 | 2.10 8.16
Viena -1 8.00 6.05

Budapesta-Aradd-Teiușft.

Trenu de 
persdne

Trenu 
accelerata

Trentt 
omnibUB

Viena 11.00 7.15
1.45

_
Budapesta 8.05 8(10,

Szolnok
Aradft
Glogovață

11.02
11.12

3.44
4.02

11 40
12.00

3.37 7.53 5.25
4.13 — 619

Gyorok 4.38 — 6.46
Paulișă 4.51 — 7.00
Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Conopă 5.38 — 7.51
Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 6.42 — 5.58
Zam 7.14 — 9.28
Gurasada 7.43 — 9.56
Ilia 8.01 — 10.17
Braniclca 8.21 — 10.38
Deva 8.47 — 11.05
Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Orăștiă 10.10 — 12.24
Șibotă 10.43 — 12.53
Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Tefiușft 1205 — 2.24

Aradft-'fflmișdra Siaafieria (Piski) ff’etroșeaii

Trenă 
omnibun

Trena de 
peraine

Trenu de 
peraâne

Aradât 6.00 12.55 8.25
Aradulu nou 6.25 1.21 8.36
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54
Vinga 7.19 2.18 9.13
Orezifalva 7.38 2.36 9.25
Merczifalva 7.56 2.53 9.36

8.42 3.40 10.06

Trenu de 
peradne

Trenft 
omnlbua

Trena 
omnibus

Sftmerăa 6 30 11.50 2.23
Streiu 7.05 12.27 3.00)
Hațegă 7.53 1.19 3.49
Pui 8.46 2.10 4.40
Crivadia 9.33 2.57 5.28
Banița 10.11 3.35 6.07
Petroșenl 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradik

Trenu de 
persdne

Trenu de 
persone

Trenu 
omnibus

Timișdra 6.07 12.25 5.00
Merczifalva 6.40 1.16 5.50
Orezifalva 6.51 1.34 6.07
Vinga 7.08 2.04 6.32
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24
AraU 7.50 3.10 7.40

Peiroșeial—Simeria (Piski)

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibuH

Trenu 
de pers.

Petroșemt 6.49 9.33 5 28
Banița 7.27 10.14 6.08
Crivadia 8.06 10.54 6.4^
Pui 8.50 11.37 7.35
Hațegă 9.31 12.17 8 02
Streiu 10.16 12.58 8 44
Simeria 10 53 1,35 9.15


