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ce-lă ocupă ea astăzi în partea de dincolo a 
monarchiei.

Este sciută, că celoră dintâi îngrijiri, că 
limba germână în Austria ar fi în periculă de-a 
se strivi de cătră idiomele naționale, li s’a dată 
espresiune de cătră cercurile militare. Ministrulă 
imperială de răsboiă a făcută în privința acâsta. 
în timpulă din urmă înoite declarări. Elă cj’se 
între altale în delegațiune, că referințele astăzi 
încă satisfăcătbre ale cunoscinței limbei germane 
la suboficerii din armată, s’ar putea totuși altera 
în câtva prin nisuințele, ce se manifestă în mai 
multe provincii d’a se organisa scâlele după prin
cipii naționale. Se vede, că curentulă, ce dom- 
nesce în armată silesce și pe cornițele Taaffe a 
lua o posițiune între propunerea lui Scharschmid, 
și între pretensiunile federaliștiloră. Foile vie- 
nese variâză, acum cu bre care plăcere idea es- 
primată de cornițele Wurmbrand despre o „par
tidă a statului" față cu „partida țăriloru" esprimândă 
speranța, că în sfârșită va învinge cea din urmă 
asupra celei dintâiă. Să înțelege, că „partida sta
tului" e pentru „limba statului," pe când „par
tida țăriloru" susține, că ceea ce voesce Schar
schmid cu soții săi nu este alta decâtă „inarticu- 
larea germanisațiunei.11

Noi cei de dincbce de Laita avemă deja 
esperiențe destule, spre a putâ judeca pănă unde 
se pbte estinde presiunea limbei statului odată 
înarticulată. Se ’nțelege că în Austria nici o- 
dată nu s’ar putb petrece lucruri ca acele ce se 
petrecă la noi. Cu tbte aceste nu trebue să ne 
mirămă când vedemă, că naționalitățile din Au
stria nu să înbulzescă nicidecum de a înarti- 
cula limba statului.

Este întrebare acuma, ce sbrte va ave pro
ectulă lui Scharchmid în comisiune? Polonii se pre- 
gătescă a-i face oposițiune, Slovenii nu-să mulțămițl 
cu tbte disposițiunile lui. Cornițele Taaffe ase
menea cu multe nu va fi mulțămită și așa proec
tulă are puține șanse de reeșire. Cehii din par- 
te-le îșl voră da tbtă silința de a face să cadă 
acestă proectă și în sînulă comisiunei. Proba
bilă că voră isbuti, după ce însuși organulă 
nemțescă oficiosă din Pesta admite ca sigură, că 
ei voră ajunge brăși a juca rolulă conducătoră, 
ca și pănă acuma, în Reichsrath.

Brașovu 5 Martie 1886.
Astăzi voimu să vorbimu ărășl de impor

tanta cestiune a limbei, ce agită în momentele 
de față spiritele diD Austria. In numărulu 
penultimă amu arătată care este scopulă pro
punerii Scharschmid. privitbre la introducerea le
gală a limbei germane ca limbă a statului și 
la regularea cestiunei limbeloră în Austria.

In 12 Martie s’a dată, cum scimă, prima cetire 
proectului baronului Scharschmid. Cu ocasiunea 
acesta s’a observată unu lucru neobicinuită în 
camera din Viena. Membrii maiorității din dife
ritele grupuri n’au votată ca de altădată în so
lidaritate, ci s’au divisată și o parte au votată 
cu minoritatea germană, pentru trimiterea proec
tului la o comisiune, 6r altă parte au votată 
contra, cerându să se respingă proectulă în to
tală. Cei ce s’au pronunțată contra proectului 
suntă Cehii, Italienii din Tirolulă de sudă și 
câțiva Sloveni și Dalmatini, cu totulă 68 de vo
turi față cu 208 voturi ale Nemțiloră din opo- 
sițiă, ale Poloniloră, ale eonservativiloră și ale 
celorlalți autonomiștl, cari au votată cu toții 
pentru trimiterea la comisiune.

„Aliații noștrii ne-au părăsită“ — esclamă 
„Narodni Listy" — și întorcându-se spre Poloni 
(jlce, că votarea loră asupra propunerii Schar
schmid a fostă cea mai durerbsă desamăgire ce 
a avut’o poporulă cehică de când face politică 
activă în Viena. Și tu Brute? — strigă „Na
rodni Listy." „Nici măcar voi frați Poloni nu 
mai sâmțițl cu noi ? Și voi sunteți în stare a ne 
părăsi în momentulă, când tocmai vă vorbesce 
istoria prin fapte grozavă de clare, că ce sbrte 
ne amenință pe noi toți din partea germanisa- 
țiunei?“

„Polonii au declarată prin graiulă vorbito
rului loră Czartorysky, că suntă gata a tracta 
cu Nemții în privința unei reforme a propunerii 
memorate, unele părți dintrînsa le voră supune 
competenței dietei, altele ărășl competenței ese- 
cutivei, c’ună cuvântă voră schimba forma pălă
riei, dâr pălăria lui Gessler însăși, limba ger
mană a statului, n’o voră respinge, ca noi, în 
principiu și a limine. Prin acâstă procedere 
Polonii nu numai că au ruptă solidaritatea drep
tei, ci au făcută G-ermaniloră și speranțe pentru 
viitoră. Ba se pbte 4’ce) votarea loră este 
ună nuoră greu din care amenință a se revărsa 
furtuna limbei legale germane a statului.“

Ce-i dreptă organele lui Rieger presentă 
lucrurile astfelu, ca și când divisiunea voturiloră 
partidei autonomiste în ședința dela 12 1. c. n’ar 
avea nici o însemnătate politică deârece nu se 
p6te conchide dintrînsa la o deosebire principială 
a păreriloră. Pâte să aibă dreptate și pâte că 
totulă a fostă numai o înmormântare cu alaiu a 
propunerii lui Scharschmid, care mai multă. ca 
sigură nu va eși întrâgă și teafără din sînulă 
comisiunei.

Resultatulu votării este a se mulțămi în 
prima liniă atitudinei comitelui Taafîe, care dela 
începută a stăruită cu energiă ca propunerea 
Scharschmid să vină înaintea comisiunei, decla- 
rândă totodată, că guvernulă va lua parte la 
lucrările acestei comisiuni și că se va nisui a 
contribui să se clarifice părerile diferite și dâcă 
este cu putință să se ajungă la o înțelegere. Co
rnițele Taaffe a mai disă, că guvernulă va apăra 
în acâstă importantă afacere „interesele statului", 
dâr a adausă îndată, că „problema acestui guvernă 
este de a căuta forma, spre a nu se contraria do- 
rințeloru și simțăminteloră îndreptățite ale națiu- 
niloră.u

Mulțl conchidă de acolo, că cornițele Taaffe 
a accentuată „interesele statului," că și guver
nulă s’ar fi convinsă despre necesitatea de-a se 
asigura limbei germane celă puțină tăremulă 

candidare, pe funcționari. Corpulă funcționariloră nu e 
stabilisată, din 6 în 6 ani e predată dreptulu fișpanului 
de candidare și intr’aceea nu suntă ocrotiți de nici o prag
matică de servițiu.

In o asemenea stare precară, funcționarii nu simtă 
nici o drăptă bucuriă de chemarea lor^ și trebue să se 
desvblte servilismul^. Interesele de avere și de adminis
trare suntă sacrificate fără ocrotire fuacționarismului, ri
sipei, necapacității și volniciei acestuia, debrece nici ună 
tribunală administrativă nu îngrijesce de remediare. Co
mitatulă astfelă negligeată și regulată stă directă sub 
ministeră, care în mai multe de 60 municipii de sine se 
’nțelege, că nu cunbsce nici țără nici bmenl nici trebu
ințele poporatiunii, nici interesele administrațiunii, și de 
aceea are numai singurulă principiu: a face pe cei gu
vernați să simtă, că esistă ună guvernă.

Dela proiectulă de față nu se speră nici o îmbună
tățire. Postulatului d’a se introduce administrațiunea de 
stată proiectulă îi fuge din cale, pentru ca s’o predea 
puterei discreționare a guvernului. Numirea funcționari
loră nu vrea s’o inaugureze în modă onorabilă, dâr o 
introducere ca contrabandă cu privire la posturile im
portante. De vr’o pragmatică de serviciu și de tribunală 
administrativă nu pomenesce proiectulă, din contră es- 
chide orice remediare. Proiectulă se caracterisăză nu ca 
o organisare și lucrare a statului, ci ca o stabilire aprbpe 
negenată a puterii guvernului, ca o esploatare a între
gului aparată administrativă spre scopurile personale de 
partidă și corteșire ale ministrului! Ministrulă însă do- 
resce să i se primâscă proiectulă și desbaterea deci nu
mai unu scopă și ună folosă pote ave: a arăta căile, 
pe care trebue să apuce mai târdiu o desvoltare a ad
ministrațiunii statului.

înainte de tbte e vorba d’a lăți convingerea, că o 
desvoltare, capabilă d’a face ispravă, a intereseloră și 
datorieloră administrațiunii statului se unesce fbrte bine 
cu o trainică administrațiune de sine. Dâr acâsta numai 
acolo e cu putință, unde esistă în adevără încredere și 
simpatiă între stată și între cetățenii săi. Statulă nu 
trebpe să caute în administrarea sa mijlbce de putere 
față cu cetățenii săi, cetățenii nu trebue să caute în 
autonomia loră meterezurl în contra statului. Acâstă 
armoniă a puteriloră în viața statului e turburată în 
Ungaria prin reminiscențele din timpulă neconstituțională, 
și se turbură încă prin neîncrederea nemotivată contra 
Nemaghiariloră.*  Oratorulă e convinsă, că între Nema
ghiari e destulă de tare consciința de stată, d’a paralisa 
poftele centrifugale, de voră fi, ale unoră singuratici. 
(Aprobări.) Ce privesce specială pe deputății sasi, apos
trofați de deputatulă Hegedus, ei stau tocmai pe basa 
accentuată a armoniei puteriloră în stată și suntă gata 
a conlucra la o formațiune organică a statului spre 
mulțămirea intereseloră culturale legitime ale tuturoru 
fiiloră săi. (Aprobări.)

0 adevărată reformă a administrațiunei e posibilă 
însă numai atunci, dâcă se va restabili raportulă co
rectă între stată și cetățenii săi, pace și încredere între 
fii patriei.

Oratorulă vrea ca basa administrațiunii să fiă co
mitatulă, împărțită în mai multe cercuri de oficiu, avândă 
fiecare în frunte ună șefă, numită de guvernă la pro
punerea comitatului, cu o comisiune controlătbre și deli- 
beratbre. Representanța comitatului să constea din 25— 
60 capete. Președinte ală representanței și comisiunei 
comitatense, care să fiă conducătoră responsabilă, să se 
număscă șefulă comitatului, pe viâță, de cătră regele, 
decă se pbte din comitată. Să se înființeze tribunale 
administrative independente. Proiectulă de lege îlă res
pinge. (Aprobări în stânga)

Petru Busbach (jice, că disposițiunile cuprinse în 
proiectă au valbre pentru toți și numai atunci se aplică 
contra naționalitățiloră, când ele nu se voră țină de 
acâstă lege. (Aprobări în drâpta) D. deputată a cjisă, că 
nâmulă maghiară e multă mai tare decâtă să aibă ne- 
voiă de nouă mijlbce de putere. Asta și eu o credă. 
Dâr asta mi-aduce aminte de fabula „Vulpea și Corbulă“. 
D. deputată pbte fi liniștită, că nu vomă lăsa așa ușoră 
să ne scape cașulă. (Ilaritate în stânga estremă.) D. de
putată se provbcă la aceea, că câțiva Sasi au intrată în

Reforma administrativă.
In ședința dela 11 Martie a camerei deputațiloră con- 

tinuându-se desbaterile asupra proiectului de lege muni
cipală, luă celă dinteiu cuvântulă:

Alexandru Almassy, care nu pbte găsi motivulă 
ce a îndemnată pe guvernă să vină cu acestă proiectă. 
Scopulă nu pote fi decâtă estinderea puterii guvernului. 
Prin acâstă lege se așă^ă în comitate regimulă corteșirii. 
Unde e administrațiunea cea mai rea ? Acolo unde func
ționarii facă serviții de corteșt. Trebue lăsate comitatele 
să esiste mai departe. Respinge proieclulă și primesce 
propunerea lui Bartha.

Zollan Torok declară că din discursurile lui Grun- 
wald și ale celorlalți aderenți ai sistemului denumire a func- 
ționariloră n’a putută sc6te nici ună argumentă pentru a 
cestă sistemă. S’a adusă în desbatere patriotismulă. Dâr e 
numirea o garanțiă ? Nu se pbte da cineva de bună 
patriotă și după numire să se demasce ca contrară ? 
Alegerea pe scurtă timpă e mai sigură. Primesce pro- 
iectulă ca basă a desbaterii speciale.

Adolf Zay (jice, că raporturile administrative de acjll 
nu se mai potă țină. Nici comitatulă n’are o autonomiă 
seribsă, nici statulă o administrațiune de ispravă. Adu
nări comitatense de 500—600 capete ca corpuri delibe
rative suntă simplu imposibile. Representanții comitatului 
de atjl sciu, că și în cele mai nevinovate afaceri lo
cale au numai votu consultativă și că în tăie dă măsura 
voința ministrului, îndată ce fișpanulă are plăcerea d’a 
se amesteca. Alegerea funcționarilor^ a devenită iluso- 
riă. Fișpanulă și a<ji numesce, sub masca dreptului de
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oposițiunea moderată. Mă temă, că oposiția moderată a 
băgată pe porțile ei acelă cală de lemnă, care a adusă 
căderea Troiei. (Ilaritate în drâpta.)

Ce privesce proiectulă, l’a combătută partida inde
pendentă, că proiectulă conține pre multă er oposițiunea 
moderată, că proiectulă conține prea multă; pe de altă 
parte amândouă oposițiunile au aclamată discursulă lui 
Apponyi. Asta ne-a surprinsă. (Ilaritate în drâpta.) Din 
punctulă de vedere ală țării, ocuparea oficieloră munici
pali prin numire e necesară, după cum au dovedită 
Truța și Zay. Crede cineva că după astfelă de discur
suri se liniștescă naționalitățile? că acelă focă ce arde 
acum sub cenușe nu se ațîță? Oratorulă aprobă pu
terea ce i se dă fișpanului. AcJI s’au schimbată lucrurile, 
nu ne trebue nici parlamente în provinciă. Trebue să 
concentrămă puterea politică mai alesă cu privire la 
numerOsele rase și naționalități ce numără Ungaria. Ora
șele au chemare a desvolta industria și a lăți maghia- 
rismulă. Descentralisarea în Ungaria nu mai are nici 
ună sensă. Trebue să dămă guvernului tOte mijlăcelt, 
ca să unifice statulă, de aceea primescă proiectulă.

Leopold Nâmet crilică proiectă, mai alesă dispo- 
sițiunile privităre la fișpană, și- lă respinge.

In ședința dela 12 Martie, luândă cuvântulă :
Edmund Steinacker 4^ce> că pentru administrarea 

orașeloră trebue o lege deosebită. Asta o dovedescă pe- 
tițiunile ori și conferința orașelorăr ținută de curândă. 
Declarațiunile bine voitOre ale ministrului președinte față 
cu aceste pretensiuni suntă de natură așa de platonică, 
ca și acelea ce le-a dată de curendă deputațiloră șerbi 
și români din partida guvernamentală. Fructe reale nu 
produce acăstă bunăvoință. Ministru președinte a dove
dită prin proiectele sale , că n’are nici o pricepere pen
tru condițiunile de vieță ale elementului burgesă.

Administrațiunea trebue întocmită, după cum cere 
totalitatea națiunei politice a Ungariei fără deosebire de 
naționalitate. Căci Nemaghiari:, cari contra concepțiunei 
lui Busbach, că suntă streini, protestâză cu hotărîre, 
voră înțelege și voră nisui la egala îndreptățire ca o liberă 
dovedire a individualității loră naționale, limba statului 
o voră primi bucurosă ca mijlocă ală strânsei legături 
a tuturoră cetățeniloră statului, dăr nici odată ca scopă 
ală statului, de aceea ceră o administrațiune modernă, 
tare, der liberală. Puterea personală asiatică a viitorului 
fișpană ca agentă politică ală guvernului nimicesce si
guranța dreptului cetățeniloră. Elă respinge proiectulă, 
care duce la negarea dreptății. (Aprobări în stânga.)

_________ (Va urma.)

SOIRILE DILEL
Joi în 6 Martie va fi a doua conferință lite

rară în sala gimnasiului română de aci. Ântâia confe
rință a ținut’o părintele Vasile Voina, vorbindă despre 
femeia.- ca soțiă, ca mamă și ca găzdoiă. Conferința a 
fostă de ună deosebită interesă, forte instructivă. Dom- 
nele, care au asistată la conferință, s’au putută convinge, 
că o bună soțiă, o adevărată mamă și o harnică găzdoiă 
e ună mărgăritară de femeiă. Nu putemă decâtă să fe- 
licitămă pe părintele Voina pentru succesulă confe
rinței sale.

—x—
Notarulă și primarulă din Dobra, comitatulă Hu- 

nedOrei, au fostă suspendați din postulă loră de cătră 
vice-șpanulă comitatului, sub pretecstă de nesinceră ad
ministrare a averei școlare și bisericescl, ce se urcă la 
14,000 fi. Acâstă sumă fu vărsată la sedria orfanală 
din Deva și din procentele ei se voră ajutora școlile ro

mâne. — Ce comediă o mai fi și asta! Sciu mai marii 
noștri ceva despre acâstă nouă pacoste?

—x—
Cetimă în „Pester Lloyd* : „In ultimulă său dis- 

cursă, Apponyi, spre a ilustra ingerințele fișpaniloră, se 
provocă la ună comitată, în care, pentru ca să câștige 
numai alegătorii valahi în contra oposițiunii, s’au lăsată 
două cercuri candidațiloră naționaliști, făcendă pe can- 
didații guvernamentali să se retragă. Oposiția a strigată, 
că acelă comitată e Aradulu. Ună corespondentă ală 
lui „Nemzet» constată acum, că nu pOte fi vorba de co
mitatulă Aradă, nici de fișpanulă Tabajdi. In numitulă 
comitată s'au alesă doi deputațl de naționalitate română; 
cerculă Iosășelă însă a fostă mai nainte deja represen- 
tată printr’ună Română și în cerculă Radna nu s’a re
trasă ună aderentă ală guvernului, ci ală oposițiunei mo
derate. Vecp bine că nn acesta, ci ună aderentă ală 
partidei liberale de naționalitate română, lânii Belești; 
totuși zace în interesulă statului maghiară, ca în comi- 
tatuiă Aradului unde, între cei 280,000 locuitori suntă 
190,000 Români, să fiă luate în considerare și interesele 
nâționalitățiloră și că în amintitele două cercuri, locuite 
aprOpe esclusivă de Români, se se alegă Români onora
bili și credincioși ideii de stată maghiară». — Mai fru- 
mosă epitafă nici că i se pote face deputatului Be- 
leșă și tovaroșului său. Românii din cele două cercuri 
potă să scie acum, cine are să le pună pinteni la cisme.

*) Dr. Paulsen e profesoră la universitatea din Ber
lin ; dânsulă a publicată în anulă trecută o isloriă a 
gimnasiului întitulată: *Geschichte des gelehrten Unter- 
richts auf den deutschen Schulen und Universitciten bis 
zur gegemoart, mit besonderer Rucksicht auf den classi- 
schen Unterricht. “

**) Paedagogium, Dr. Dittes, Febr. 1886. In acestă 
opă Paulsen trece peste chemarea unui istorică de a 
descrie obiectivă desvoltarea gimnasiului (în casulă de 
față) și profețesce basându se pe cursulă, ce l’au luată 
lucrurile în cei 3 secuii din urmă, triumfulă realismului.

La scola din Dubovăță, comitatulă Timișă, sol- 
găbirăulă Ujvâry a cofiscată mai multe cărți oprite și a 
pornită cercetare disciplinară în contra învățătoriloră. — 
Altă comediă!

—x—
»KulturegyletulăT în ședința sa din urmă a hotă- 

rîtă, ca să înființeze biblioteci poporale în satele mai 
mari din Transilvania. Spre acestă scopă va ruga 
pe toți autorii, să trimită mai multe esemplare din opu
rile loră la comitetulă administrativă ală „Kulturegyle- 
tului!'*  „Egyetârtăs**  cu bucuriă constată, că ,,Kulturegy- 
letulă“ șl-a începută deja activitatea prin înființarea a 
două institute de băețl în Brașovă și prin înființarea a 
trei școli poporale cu limba de propunere maghiară în 
părțile Sălagiului. Averea activă a „Kulturegyletului,**  
după raportulă casarului, se urcă la 122,183 fl. 73 cr. 
— De una bine facă „patrioții,**  că’șl încercă nenoro- 
citulă norocă mai de timpuriu. Nu strică să încerce și 
ei cum se bate apa în piuă.

—x—
Minister  ulii comunii de resboiu printr’o ordinatiune 

provOcă pe comandanții de trupe și superiori, ca să ve- 
ghieze să nu se mai traducă termenii tactici și tehnici 
din regulamente în diferitele limbi naționale, fiindă acesta 
în desavantagiulă serviciului, a cărui limbă’ trebue bine 
cunoscută.

—x—
Duminecă săra a dată d-ș6ra Henriette Vautier, 

proprietara și directorea institutului de fete de aici cu 
acestă nume, o frumosă sărată cu dansă la care, afară 
de elevele institutului și de profesorii loră, au luată parte 
mai multe persone distinse din societatea de aici. Ele
vele române, cari suntă cu t.otulă vreo 24, erau cea mai 
mare parte îmbrăcate în drăgălașe costume naționale, ce 
le ședeau fdrte bine. Petrecerea a fostă animată și a 
durată pănă târdliu. .

—x—
Iuliu Dimsici, funcționară la posta din Szent-Endre, 

a fostă condamnată la 7 ani închisăre pentru defraudare 
și falsificare de documente.

Oficialulă de poște Martină Bartus a fostă condam
nată de judecătoria penală din Pesta la 2 ani închisâre 
pentru defraudare.

—x—
Oficiosulă „Kolozsvâri Kozlony1* în numărulă său 

dela 16 Martie scrie următorele: „Părechea regală 
română va merge câtă mai curendă la Gacina, unde 
va rămână mai multe săptămâni. De acolo va merge 
în Novo-Ciercască între Cazaci și în urmă în Livadia, 
unde va petrece t<5tă văra.“ — Biăta făiă bugetară, se 
vede că visăză năptea numai Muscali. Confundă păre
chea regală română cu cea imperială rusâscă.

—x—
Sub titlulă »O înmormântare maghiară cu cântare 

germană" scrie „Ellenzâk» dela 12 Martie n. următărele: 
„Din Alba-Iulia ni se raportâză următorulă casă »scan- 
dalosuLa 9 Martie, judecătorulă dela tribunală Iohann 
Ninger a fostă petrecută la locașulă eternă. Acâstă 
ocasiune a folosit’o dirigintele corului capitulului Foga- 
rassy spre »necalificabila tâmpeniă" d’a aduna mână în 
mână cu profesorulă gimnasială Jako Avad pe membrii 
,,Liederlafel“-ului săseseă din Aiba-Iulia, ca să cânte la 
mormântulă unui judecătoră „maghiară1* ună coră de 
doliu germană.“ „Ellenzek atrage apoi atențiunea epis
copului Lonhart asupra acestui ,,scandală.“ Ninger e 
Germană și cu tăte astea pocitura de „Ellenzek**  ar fi 
vrută să i se cânte unguresce. Are dreptate foia baza- 
coniiloră, fiindă că după ei Dumnezeu e Maghiară și nu 
scie decâtă unguresce.

—x—
Ana Moldovanîi, soția unui comerciantă din Alma- 

giu, a fostă omorîlă și jăfuită la 5 Martie. Făptuitorii 
nu s’au descoperită nici pănă acum.

—x—
Fiindă orașulă Muresă-Oșorhei în crisă de 

băni, adunarea municipală a hotărîtă, ca darea să se 
mărâscă cu 15%• Locuitorii insă au protestată în con
tra acestei hotărîrl și într’o oh de tergă au voită să 
țină o adunare mare în piață, der primarulă cu putere 
militară a împrăștiată pe bieții locuitori, Vai de punga 
contribuabililoră.

Tribunalulă din Varașdinii, în Croația, a condam
nată în 4 Martie la mărie prin spâncjurătore pe ucigașiii 
Juro Pravica și Petru MiculicI, și la 500 fl. despăgubire 
familiei ucisului Juraj Cahun.

De sub cetatea lui Mariotu, 12 Martie. 
(Balulă casinei române din Beiușiu. Armoniă și Disar- 
moniă. Regina balului. Balulă notariloră din cerculă 
Beiușului și revolverele... Balulă mascată. Ună toastă.)

Onor, d-le Redactoră! Cu dreptă vi s’a părută cu- 
riOsă notița despre balulă Casinei române din Beiușiu, 
adusă de »Egyefârtâs» I Apoi notița d-vâstră bine nime
rită, din care se vede intensiva atențiune cu care ur
măriți tăte mișcările sociale ale Româniloră, îmi dă im- 
pulsă — deși în vreme de postă — ca unulă, care am 
fostă fericită a face parte din acelă bală, să lămurescă 
nițelă unele de ale balului, ventilate, — precum a pu
tută observa ori cine cu vădite intențiunl — și prin 
„Egyetârțâs.»

Nu v’amă raportată nimică despre acelă bală, d-le 
Redactoră, căci din capulă locului dechiară cumcă: ba
lulă casinei române .din Beiușiu a reușită atâtă de splen
didă încâtă toți câți amă luată parte la acelă frumosă 
bală, parte ca inițiatori, parte ca arangiatorl, apoi ca 
participanți, vătjândă neașteptatulă resultată ne-amă înde.

FOILETONU.

Reforma gimnasiului.
II.

(Fine.)
Deși sciințele reale și-au câștigată din ce în ce ună 

terenă totă mai estinsă pe câmpulă instructiunei, totuși 
limbile clasice încă nu și-au perdută din valârea loră. 
Filologii, cari le atribue o influință mare asupra culturei 
formale a individului, ceea ce nu e de contestată, au 
ajunsă așa de departe, îfmâtă și acji cele mai multe 6re 
din planulă de învățământă ală multoră gimnasii suntă 
ocupate cu limbile clasice. De altă parte avântulă celă 
mare ală sciinteloră reale le au dată naturaliștiloră bune 
arme în mâni, cu cari n’au încetată a combate pe filo
logi cerândă pentru sciințele reale spațiulă, ce le com- 
pete în planulă de învățământă ală scâleloră medii. Ast
felă s’a născută o controversă între filologi și naturaliștl, 
său mai bine di-să o dispută între umanismu și realismii, 
care și adl dureză.

Trăimă într’ună timpă, care se depărteză totă mai 
tare de idealismă: utilitarismulă secuiului nostru vrea 
să-i imprime și scOlei caracterulă său. »Cunoscințe, 
cari nu se potă întrebuința n’au nici o valâre, ba au o 
valâre negativă, ele suntă propria materia peccans, carei 

produce băle spirituale etc/ c|‘ce între altele Dr. Paul- 
sen*)  unulă din partida realiștiloră.

In cjilele nâstre lupta se continuă cu înverșunare în 
diferitele țări civilisate.

In Germania D. Boys-Reymond (prof. la Univers, 
din Berlin,) Esmarch (la Univ. din Kiel,) Paulsen etc. 
se plângă, că limbile classice, în locă să cultive, tâmpescă 
spiritulu. Ută ce 4ice Esmarch**) : „Convingerea, că spi- 
ritulă tineriloră noștri să tâmpesce siliți fiindă a se o- 
cupa cu obiecte, cari n’au nici o valâre constantă și nici 
ună interesă pentru ei, câștigă, e evidentă totă mai multă 
terenă între âmemi culțl. “ Esmarch susține mai departe 
că cei mai mulțl gimnasiștl n’au pregătirea suficientă 
pentru studiulă medicinei; elă cere o cultură generală: 
cunâscerea limbiloră moderne, francesă și englesă, cunâs- 

cerea pe-fectă a limbei materne, cunoștințe naturale și 
geografice, și în fine capacitatea de a-șl esprime său 
scrie cugetările loră într’o formă mulțămitâre. „Mie 
mi se pare — 4ice elh între altele — că spiritulă tine
riloră s’a tâmpită și a perdută vioiciunea prin ocuparea 
neîntreruptă cu subtilități grammaticale și memorisarea 
mulțimei de reguli cu nenumăratele loră escepțiunl, pe 
când capabilitatea, atâtă de naturală a eleviloră, de a 
observa, dispare cu totulă prin grămădirea cu obiecte, 
cari nu-i interesâză.» £tă aci ună esemplu despre ar
gumentele realiștiloră.

In Francia s’a ivită tendința de a scote limbile 
classice cu totulă din scOlele medii, său a le privi numai 
ca studii facultative pentru cei ce vreau să se ocupe cu 
filologiă, filosofiă și alte științe, cari stau în legătură cu 
acestea. Chiar unulă dintre filologii francesl, Raoul 
Frary, șl a ridicată glasulă contra limbiloră mOrte. Elă 
combate argumentulă principală ală humaniștiloră, >că 
limba latină e cea mai bună gimnastică a spiritului," 
că limbile classice suntă cele mai bune mijlOce de cultură 
formală*)  susținândă, că tâmpescă în locă să cultive spi
ritulă : „Capete escelente resistă ce-i dreptă aceslui ne-

*) Din argumentele filologiloră sulevez pe acesta în 
mai multe rânduri, căci elă este centrulă, împrejurulă 
căruia se adună t.6te celelalte.
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părtată cu îndestulită inimă, ca unii, cari amă săvîrșită 
și petrecută ună bună lucru și nu ne-a rămasă alta de
cât ă să ne bucurămă de recompensa osteneleloră 
nostre.

Apoi nu e natura Românului a face mare gură! 
Se află însă nisce bucinl pre la noi. cari voră a bucina 
cu tâtă forța astfelă de cântece și jocuri de cari nu 
cântă și jâcă decâtă corespondenți de-ailui «Egyetârtâs» 
«Budapesti Hirlap’, ,Szabadsâg< >Nagyvârad“ și a al- 
toră cucuveicl ungurescl!

,Armonia*  între Români și Unguri cu ocasiunea 
balului casinei române??! Ce bidiganiă? Chiar casina 
română și balurile ei suntă causa unei disarmonii din 
cele mai strașnice, a cărei ghiare spurcate sgâriase pre 
mai mulțl încă pe timpulă adormitului în Domnulă epis- 
copă Olteanu, in timpulă din urmă eră totă din acea 
causă s’a pornită din partea dragiloră noștrii compatrioțl 
una dintre cele mai rușinose campanii asupra onorabilu
lui corpă profesorală și asupra unui institută pură cul
turală ! Poftescă să cetâscă ori cine invectivele nerușinose, 
incuisițiunile și alte năsdrăvănii ungurescl aruncate în 
decursă de doi ani în „Szabadsâg11 și din inițiativa lui, 
asupra acelei distinse corporațiunl didactice, totă din 
causa fundării, adecă separării, și susținerei casinei ro
mâne II Dăr de acestea puțină îi dâre capulă pre 
ămenii noștri!!

milosă regimă (ă ce râgime cruel), (Jice Frary, însă ma
joritatea scolariloră se alege cu ună felă de tempeniă 
(courbature) morală și diformațiunl nevindecabile." Elă 
pune pe Moliere pe o trâptă cu Plautus, pe Bossuet cu Ci
cero, pe Racine cu Virgilă, pe Dante și Schakespeare îi 
ridică peste toți dassicii. „Horațiu îngălbinesce pusă a- 
lăturea cu Hugo, Lamartine, Gothe ori Schiller. Trage
dia romană e perdută; noi avemă ună Corneille, Racine, 
Schakespeare, Spanioli și Germani.
alegă 
m’aș 
plină 
cal?»

Să nu mergemă însă mai departe! întrebă numai, 
cum a putută fi armoniă între aceia, cari nici nu au 
convenită în acea sără? Unguri la aeelă bală afară de 
ună subjude (! 1), doi practicanțl de pădurărită și încă doi 
Israeliți, nu a fostă nici unulă de față! De dame (să 
înțelege unguroice) nici pomană!

Atâta am dorită a constata în interesulă adevă
rului 1 Că apoi noi Românii șt Românele câți amă fostă, 
nu v’așl pute spune esactă d-le Redactoră, constată însă 
și acea: că noi amă fostă într’ună numără frumosă și 
mare ca niciodată! Acția nasce reacțiă.... Potă spune 
cu mare ticnă sufletescă, că în câți mai bate o țîrișără 
de inimă românescă toți amă fostă de față, afară de unii 
patentați, egoiști și mămăligarl, cari se temă și de umbră... 
căci sci d-le Redactoră, a lua adi parte la unu baiu, 
o convenire românescă, însdmnă a comite unu atentată 
în contra măreței idei de stată ungurescul!!

Publică numerosă, voiosă și simpatică, cum numai 
potă fi Românașii și Româneuțele ndstre tote, tOt.e! Din 
Beiușiu cu escepțiunea celoră amintiți și a chinei Beiu- 
șului, care din estraordinară causă a trebuită să lipsâscă 
inteligențl, comercianțl și fruntea industriașiloră; din pro
vincia: dela Fineșiu, Oradea, Sâmbăciagu, Vașcău, VălanI, 
Suplacă, Topa și alte comune învecinate. „Romana11 s’a 
jucată de'ipreste 35 părechl, der numai din causa mi- 
cimei salei urbanei Onorabilele familii din provincia 
merită tâtă lauda și stima că nu au pregetată a grăbi 
din depărtare de 8—10 mile pentru de a ridica nimbulă 
balului românescă din Beiușu; sperămă și în viitoră ro- 
mânesculă loră sprigină 1 £ră Româniloră beiușenl le 
dorimă să-și păstreze și de aci înainte sufletulă și inima 
românescă, ce au demonstrată cu deosebire la acestă 
bală unică în felulă său atâtă din punctulă de vedere a 
reușitei morali câtă și materiali!

Pănă ce voră avă concetățenii noștri unguri așa 
' bală mă temă că voră face căbe!

Numai încă o dorință mi-așă esprima, anume: 
că afabila Domnișără Florica ȘPaladi, — fica zelosului 
preolă română Antoniu Paldi din Jineșiu, — care ne-a 
surprinsă și acuma cu frumosulă ei costumă românescă 
bănățenescă să aibă in viitoră câtă de multe urmașe I 

Ori cine ce a dice d-șora Florica Paladi a fostă regina 
balului!! Apelămă deci la simțulă națională ală dameloră 
beiușiane cficendă: „Vorbiți scrieți și vă îmbrăcațl ro- 
mânesce pentru D-^eu!“

Sub o căciulă nu va fi fără de interesă a aminti 
și aceea, că notarii din cerculă Beiușului au arangiată 
ună bală de colorită pură ungurescă (Sic!) pre cândă 
în totă cerculă numai ună singură singurelă notărășelă 
de ungură este. Nu mă dimită a pertracta trebile no- 
tariloră noștri, chiar a celoră din cerculă Beiușului, dâr 
îmi permită a observa, că dăcă le va veni trăba la re
volvere (ca nefericitului Mangra) va veni numai din causa 
lașității loră, să nu învinovățăscă nici chiar pre pretore, 
pentru că sciu prea bine, căci cândă îi șicaneză apoi îi 
nimicesce împlinesce, astăzi o patriotică virtute!!

A fostă aici și ună bală mascată care șl-a eternisată 
numele în analele patrioțiloră din Bei ușă prin toastulă 
unui profesoră română, rostită întru sănătatea lui Be- 
nedek (celă mai neîmpăcată inimică a tâtă suflarea ro- 
mânâscă.) Frumâse lucruri facă aceia, cari mâncă pâne 
românăseă ! Bată-lă pârdalnicu nebotesată! Și multe-i 
suntă deja pe răvașă !!

„Etiam iste ex numero patentatorum est!11

Salnicu la 7 Martie 1886.
(încetarea execuțiuniloru. Causa călei ferate'. Careii 

mari-Șimleu-Zeleu și comunele românești. Abdi- 
cerea de bună voia (?) a notarului din cerculă Zal- 

nocă-Bobota-Dumuslău).
Domnule Rădactoră 1 Durerea împărtășită cu alții 

mai ușoră o suportămă, fiă trupăscă fiă sufletăscă. Du
rerile, necasurile și nedreptățile, cele suferimă individ!, 
comunități, corporațiunl său ținuturi întregi, mai ușoră 
le suportămă, dăcă le împărtășimă cu intregnlă nostru 
corpă națională, cândă supunemă judecăței forului publi- 
cităței și a dreptățiloră, ce ne competă. Prețuita nâstră 
«Gazeta» fiindă celă dintâiă și mai acreditată organă 
a poporulă română. Vă rogă să dațl locă intrensa, 
acestoră câte-va rânduri, ce urmăză.—

După ce prin comunele din cerculă pretorială Taș- 
nadă cu puține excepțiunl s’au perondată o droiă de 
esecutori, cari ca și lupii flămândl să aruncară asupra 
bietului nostru popor esecvându-lă de trei oyl in inter- 
vală abia de 2—3 luni acuma de câteva <}iie a intrată 
o pausă in acestă lucrare. Bieții omeni au fostă nevoițl, 
ca se mântuiăscă baremă ceva de dinaintea acestui nou 
soia de Mongoli — au fostă cjică nevoiți să-și caute asilă 
de scăpare in păduri cu văcuța său mânzulă, ce i-a ră
masă dela prima și a doua vindere cu doba. Astfeliă 
cu săptămânile au șezută prin pădure sub cerulă liberă 
in tîmpă de iărnă bietulă cetățiănă, care de multele 
și ne mai suportabile greutăți publice nu se mai , pâte 
scutura în veci, căci netnilosulă esecutoră ii iea și cea 
mai din urmă mângâiere din casă, pănă și capra, care-i 
nutresce pruncii.

Trecu dară și acâsta plagă fatală preste Românașii 
noștrii, unii remânendă fără văcuțe, alții fără o bucățică 
pentru sine fi pruncii săi, și unii și alții insă, neînfrânțl 
in speranță că Dumnecjeulă popâreloră va aduce odată 
ună timpă mai bună ca acesta.—

Calea ferată proiectată dela Careii-marl-Simleu-Zălău, 
care are să se pună in legătură cu Deșiulă, se va incepe 
câtă mai curendă. Pre 28 1. trecută a fostă conche- 
mată o adunare de acționari la Zăiău, ca să să alegă 
ună comitetă de acțiune și supraveghiare. — Pentru 
efectuirea călei acesteia au contribuită multă și comunele 
române, care cadă in vecinătatea călei proiectate. Așa

Dâcă aș avea să 
și la Bruyere, de sigurii că nu 
Juvenal. Seneca, ce e drepții, e 
pentru aceea 6 superiorii lui Pas- 
merge așa departe, ca negligăndă

între Juvenal 
decide pentiu 
de spirită, dâr 
— Frary nu

limbile vechi se neglige și literatura loră în favorulă 
sciințeloră naturale. Elă vrea totuși să le înlocuiescă cu 
limbile moderne și literaturele loră, Istoriă, Geografiă, 
sciințe naturale, retorică și fiiosofiă. Ună profesoră re
numită, fostă ministru, Paul Bert, a primită planulă lui 
Frary: Licee fără limba latină, abituriențl fără limba la
tină. — Ministrulă de culte Goblet încă s’a esprimată
favorabilă pentru acâstă părere: „E vorba de ună învă- părere va fi vorba numai de stabilirea unui equilibru 
țământă mediu generală — a cpsti densulă la ocasiune conformă cerințeloră de adl între elementele combatante: 
în cameră — care ce-i dreptă să lase posibilitatea ce- Humanismă și Realismă. Resultatulă e ascunsă în vălulă 
loră ce vrău și potă se studieze limbile vechi, dăr celoră viitorului 1!!
mai multl dintre tinerii nostrii să le garanteze o educa-*  
țiune fără grâcă și latină,și totuși de natură liberală, o i

Lipsea, Mari ie 1886. Corcodel.

comuna Ztlnocă a contribuită cu 1000)fl. Bobota 2000 fl. 
T. Sarvadulă cu 2000 fl. San’ăulă cu 3000 fl. Fiindcă 
comunele române representă un considerabilă capitală la 
facerea călei acesteia, ar fi de dorită ca la așezarea 
stațiuneloră, cari suntă de momentuositate, să se ia in 
considerare și interesele acestoră comune.

Așa d. e. comuna Zalnocă are băi de apă minerală 
forte folositore contra reumatismului și altoră băle chro- 
nice și fiindcă aici în Selagiă nu suntă multe izvâre de 
apă minerală, ar fi In interesulă acestei comune și'a 
locuitoriloră ei, dâră și in folosulă omenimei suferitore, 
ca să se ingrijâscă acelă coinitetă, ca in apropierea co
munei Zalnocă să se facă o stațiune. Acâsta ar înlesni 
ajungerea mai ușoră (in lipsă de alte căi practicabile) 
a ospețiloră la băi, și facerea de excursium și prin acâstă 
împrejurare' ar contribui a face mai cunoscute aceste 
băi, cari pentru marea loră putere, vindecătâre suntă 
demne a fi cunoscute și frecuentate. —

Pusuși-au in cugetă puternicii (filei, să nu mai 
sufere in adminislrațiune Români de aceea făcă ce făcă 
și acfl dau pre unulă la o parte, mâne pre altulă sub 
altă pretextă, ce și-lă află după placă. A.șa nu 
trecu multă de când fu suspendată din oficiu ună notară 
din cerculă acesta pretorială și acuma în (filele trecute 
avu și altă notară acâsta sorte, adecă notarulă din 
cerculă Zalnocă-Bobota-Dumuslău, care are 40 ani de 
pracsă în acestă ramă.

Ce e dreptă notarulă vă(fându-să strimtorată și și- 
cănată în totă modulă a ab(fisă de bună voiă, fiindă 
adecă pusă între alternativa : sâu abdici său te suspen- 
deză; elă firesce șl-a alesă partea mai puțină rușinâsă. 
Lucru minunată însâ, că d-lă pretore (solgăbirău, sub- 
prefectă) nu crecju de bine să substituiâscă pe notarulă 
română cu altă română, ci impuse unui cercă curată 
română ună notară substitută jidană de curândă bote
zată cu tote că se afla ună competentă după acestă 
postă provă(futii cu tdte documentele îndreptățitore — 
însă fiu de Română.

Dar astăcfl in patria nâstră dulce suntemă dațl în- 
dărătulă Jidanului, care veni de ieri alaltăieri să trăiâscă 
de pe spinarea nâstră, și noi, cari amă sângerată in lupte 
pentru apărarea acestuipămentă de Turci și Tătari, navemă 
nici dreptulă nici mângâierea de a susține în posturi pe fii 
poporului nostru sciutorl de carte, căci și dreptulă și 
mângâierea ni-le denâgă forța brutală.

_________ Ausonia.

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

VIENA, 17 Martie — F6ia oficială publică 
demisiunea ministrului de comerciu Pino și nu
mirea șefului de secțiune Pusswald ca conducă
tori alu resortului de comerciu.

BERLINU, 17 Martie — Comisiunea Reichs
tagului a retușată d’a mai prelungi legea socia- 
liștiloru. Comisiunea pentru spirtudse a mai 
respinsă și toți ceilalți paragrafi ai proiectului 
de lege asupra monopolului.

PETERSBURGr, 17 Martie — Unu ucasă 
ală Țarului ordonă espropriarea proprietății pri
vate cu scopu. d’a se înființa biserici ortodocse, 
case parochiale, scdle și cimiterii în Livlanda, 
Kurlanda și Estlanda.

minisferii cu scopă

în lanuariu a. c. o 
s’au pronunțata în

educațiune, care să fiă totdeodată modernă și Jfolosităre, 
corăspunijătâre pretensiuniloră societății nostre. In De- 
cemvra anulă trecută s’a constituită o comisiune din 
bărbați representanțl ai diferiteloră 
de a studia cestiunea.

In Geneva (Elveția) s’a ținută 
adunare generală de directori, cari
defavorulă limbiloră c’assice său mai bine disă a planului 
actuală de învățămentă, deși în diferitele cantăne nu se 
învață așa de multă latinesce și grecesce, ca în alte 
părți.

In fine, e cunoscută, că ministrulă de culte ungu- 
rescă, Trefort, a venită la idea de a supune cestiunea 
reformării gimnasiului unei discusiunl internaționale.

T6te acestea dovedescă urgența reformei. Victoria 
le pare, că înclină pe partea realismului; cu tâte acestea 
o delăturare radicală a limbiloră clasice din planulă de 
învățămentă ală gimnasiului, nici nu e credibilă, dâr n’ar 
fi nici cu cale, căci la urma urmeloră classicismulă fotă 
e fundamenfulă culturei moderne. După modesta nâstră

DIVERSE.
In scâlă. — Episcopulă întrâbă înlr’o scâlă sătâscă 

germană p’o fetiță: „Spune’ml, fetiță este, ungerea cu 
sfântulă miră necesară pentru fericire ? “ — Fetița răs
punde, dupăcnm învățase în catehismă: »Nu, der, dâcă 
pâte ajunge cineva la acâsta, nu trebue să scape oca- 
siunile." Episcopulă laudă răspunsulă, trece tainele și 
ajunge la căsătoriă. «Acum, micuț’o," se adresâză elă 
totă cătră acea fetiță, „este căsătoria necesară pentru 
fericire? — „Nu,' răspunse fetița, credendă, că are să 
fiă din nou lăudată, „der, decă ajunge cineva la acâsta, 
nu trebue să scape ocasiunea.»

* * *
Comoră găsită. Ună copilă, păscâudă oile pe ună 

povernișă lângă ună părău la sătulă VoloșcanI, în Româ
nia, și jucându-se în țărână, a găsită ună bană apoi 
scormolindă a mai găsită 12 piese. Sâra mergendă acasă 
le-a arătată unui dorobanță rudă a sa, care i-a luată patru 
piese. Alte patru lea dată unei fete pentru 50 de bani, 
una a păstrat-o elă âr trei le-a dată unui locuitoră dină 
VoloșcanI. Sub-prefectulă a pusă mâna pe patru piese 
și se speră că se voră găsi tote. Banulă după indicațiu - 
nile date de d. Gr. Tocilescu în opera sa Dacia înainte 
de Romani (pagina 858), ar fi o imitațiune a tetradrah- 
meloră de argintă ale lui Filipă II regele Macedoniei; prin 
urmare o monedă fabricată pe pământulă Daciei înainte 
de dominațiunea' romană.

Editoră : Iacobti Mureșiaim.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaim.
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Cursul â la bursa de «Ziena
din 12 Martie st. n. 1886

Bursa de Bueuresci.

Rentă de aură 4»/0 ... 104 35
Rentă de hârtiă 5’/0 . . 95.70 
împrumutul^ căiloră ferate

ungare......................... 153.26
Amortisarea datoriei eăi- 

loră ferate de ostfi ung.
(1-ma emisiune) . . . 101.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 115.25 

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

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

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

vinfl ung........................100.—
Imprumutulă cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124 50 
Renta de liărtiă austriacă 8615 
Renta de arg. austr. . . 86.20
Renta de aură austr. . . 114 60 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 879 —
Act. băncel de credită ung. 308.— 
Act. băncel de credită austr. 309 60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’orI . . . 999.—l/a 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.55 

| Londra 10 Livres sterlinge 125.70

Cota oficială dela 28 Fevruarie, st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 94- 95—
Renta rom. amort. (5°/o) 967, 9774

> convert. (6°/0) 887, 897a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1037a 1037,

„ „ (5°/o) - 86— 867a
» urban (7%) . . 987. 9974

> , (6%) . 92 Va 937a
> > (5%) • • 83— 837a

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

< » » Națională —
Aurii contra bilete de bancă . . 15 — 147
Bancnote austria ce contra aură. . 2.00— 2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 16 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!................. . . » 124.— > 125.7a
Discontulii . . . > 7—10 °/o Pe anii.

lOMPOSIT
i

„C H A T W O O D“
(3—5) Agent central depositar

înnw dtwq Bucumsci1 U U 11 1 1 1 1 IJ 2 Strada Smardan

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

Publicatiune de licitatiune.
Posesiunea nemișcătdre ce au în comunitatea Ceanulu-mare fon

durile scolastice centrali din districtulu Năsăudului, carea are estensiunea 
de 1035 jughere 5380° și constă din arătură, cosăștină și pășiune, dim- 
preuuă cu edificiele de locuită și economia, ce se află pe ea, cu casa de 
cârciumă si cu dreptuld de cârciumăritu se dau în arăndă pe <^ece ard, 
începându din 24 Aprile 1886 cu prețulu de strigare de 3000 fi. v. a. 
și anumita în 20 Martie 1886 st. u. la 11 dre înainte de amdtji în 
fața locului în Ceanu mare la cancelaria comunală de acolo.

Voitorii de a licita suntu datoria depune vadiulă de 100/o. Până 
la începerea licitațiunei să primesc!! și oferte scripturistice închise, făcute 
după prescipte și provSdute cu vadiulă prescrisă.

Condițiunile specaiali se potu ved6 la subscrisa coraisiune și Ia 
antistia comunală din Ceanulu mare. Din ședința comisiunei administra- 
tdre de fondurile scolastice centrali din districtulu

Nă să ud fi, 24 Februariu 1886.
Președintele Secretarul^:

Ioană Ciocanii, Ioachimiî Mureșianu.

MersulU trenurilor!)
pe linia iPredealft-Budapesta și pe linia Teiiișii-Aradîi-JBadapesta a calei ferate orientale de stata r&g. ung.

JP’redealîi-BBKlapesta Budapesta—OPredeaM

BucurescI

Predoalu

Timiș ă

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Cop sa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uidra 
Cncerdoa 
Ghiristi 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare
P. Ladiiny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena (

Trenă 
de 

persdne
Tren

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibua

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56
1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56 

~Î08
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
737

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10.23
12.32
12.59

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.05

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

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Buoia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

Clușiu

Apahtda
Ghiriș
Cucerdea

Uidra 
Vințulă de 
Aiudti 
Teiuștt 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

(
(

susă

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00

Predeală

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tren 
accelerat

Trenă
omnibus

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

— 1
1 -

3.15 6.20 8.09
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

Tipografia ALEXI Brașovîi.

Teiinșilt- Aradil-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenu Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenfi
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnibus

Viena 11.00Teiușii 11.09 — 3.56 7.15 •—
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8C0
Vințulă de joșii
Șibotii

12.20
12.52 —

4.53
5.19 Szolnok (' 11.02

11.12
3.44
4.02

11.40)
12.00

Orăștia 1.19 — 5.41 Aradfi 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1,48 6.08 Glogovațfl 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — . 7.29 Radna-Lipova 5 10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopii 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopii 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Siineria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradfo 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 58 Șibotii 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josâ 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 Teiwtșfi 1205 — 2.24

AradA-Timițâra ISimerfa (Piski) PetroșemS

Trânti Trenti de Trenu de Trenă de Trena Trenă
omnibua persdne persdne persdne omnibus omnibus

6.00 12.55 ©imerJa 6 30 11.50 2.23Aradik 8.25
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Put 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 6.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
'jTlmișGra 8.42 3.40 10.06 I®etroșent 10.43 4.04 6.39

'ffîmiș6ra«Aradtk jPetroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenti de Trenti Trenă Trenă Trenă
persdne persdne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.07 12.25 5.00 Betroșent 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4C
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nemeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegii 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 
Arada

7.40
7 50

2.54
3.10

7.24
7.40

Streiu
Si®aeria

10.16
10.53

12.58
1,35

8 44
9.15


