
BEBACȚIUNEA ȘI ABMINISTBAȚIUMEA i 
BRAȘOVfl, piața mare Nr. 22. SE PRENUMERĂ:

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seriă garmondii 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

.GAZETA" IESE ÎN FIECARE ț)I.

Pe unii anii 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România șl străinătate:

Pe anii 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX.
Sorlaorî nefranoate nu ae prlmoaou.

» 61. Sâmbătă, 15 (27) Martie.
retrămltu.

Brașovii 14 Martie 1886.
Este bine și folositorii a ne aduce aminte din 

când în când de faptele trecute. Vorbiamă în 
număruld de erl de oportunismulu și de optimis- 
mulfi acelora dintre fruntașii români de dincdce, 
cari de dragulă păcii uită de faptele trecute și 
pară a fi gata să se pună pe ună teremă de 
luptă imposibilă.

Nu de multă amă reprodusă ună articulă 
scrisă de ună fruntașă Sârbă, probabilă d. Mi- 
hailă Poliță, si publicată în „Allgemeine Zei- 
tung“ din Miinchen. Intrînsulă se constată că 
așa numita lege pentru egala îndreptățire a na
ționalității oră a fostă și a rămasă dela începută 
literă mdrtă, și că ea n’a mulțămită nici pe Ma
ghiari, nici pe naționalitățile nemaghiare. Le mai 
reamintesce în acelă articulă faptulă, că la 1868 
deputății naționalitățiloră au fostă presentată ca
merei ungare ună contra-proiectă, dâr când vă- 
(|ără, că camera. îlă respinge, părăsiră cu toții 
sala dietei în modă demonstrativă „în numele ce- 
loră 4ece mSidne de Maghiari."

Cronica anului de durerdsă memoriă pentru 
noi, 1868, ne spune, că comisiunea dietei alâsă 
în causa naționalitățiloră a presentată două pro
iecte, unulă ală maiorității și altulă ală mino
rității. Minoritatea o formau deputății români 
și sârbi. Dieta trimise amândouă proiectele la 
secțiuni. Proiectulă de lege ală Româniloră și 
ală Sârbiloră, neobținându maioritate în nici una 
din secțiuni, deputatulă dr. Alexandru Mocsonyi 
l’a depusă ca ală său pe mâsa dietei cu rugarea 
ca să se pună la ordinea (ȘĂlei totodată și îm
preună cu proiectulă comisiunei centrale.

Deputății români, 27 la numără, votară în 
solidaritate pentru proiectulă deputațiloră români 
și sârbi. In cursulă desbaterii, care a durată 
vr’o 5 ședințe se ridicară spre apărarea numi
tului proiectă vr’o 12 deputațl români. T6te 
stăruințele loră însă rămaseră fără resultată, 
deărece proiectulă de lege propusă de Deâk, 
care astăzi figurâză pe hărtiă ca lege a națio
nalitățiloră, a fostă primită de maioritatea ma
ghiară din dietă, afară de vr’o doi înșl din 
stânga estremă.

In 29 Noemvrie 1868, d. Alecsandru Mo
csonyi descoperi dietei că de vreme ce în cj-ina 
premergătdre s’a primită proiectulă lui Deâk des
pre naționalități, caro este diametrală opusă prin- 
cipieloră și convingeriloră deputațiloră români și 
șerbi, elă cu soții săi nu mai potă lua parte la 
desbaterea pe paragraf! a acestui proiectă ; tot
odată declară în aceeași ședință și conducătorul^ 
Sârbiloră, Svetozară MileticI, între strigările de 
nemulțămire ale Mnghiariloră, că proiectulă mi
norității nu este numai programa unoră ultraiștl, 
cum s’a insinuată, ci elă este programa întregei 
națiuni serbe și române. După aceste declarațiunl 
deputății, Români și Sârbi, eșiră din dietă. Me
rită a se mai observa aici, că reposatulă Deâk 
a fostă cerută atunci ca declarările deputațiloră 
Mocsonyi și MileticI sâ nu sS ia la protocolă.

Ce s’a alesă din programa Româniloră și a 
Sârbiloră aliațl dela 1868?

Pe atunci încă ună Mocsonyi pleda pentru 
recundscerea legală a drepturiloră cardinale ale 
națiuniloră diferite din acestă stată, cerea să se 
asigure esistența și desvoltarea individualității 
naționale și combătea proiectulă actualei legi de 
naționalitate, pentru că ignorâză națiunile din 
țâră, scutesce numai pe jumătate drepturile na
ționale ale individului, răstârnă principiulă de 
egală îndreptățire și pentru că în totală nu co- 
răspunde scopului.

Cum se apără astăzi după 18 ani dreptu
rile cardinale ale Româniloră și Sârbiloră?

Lăsămă să răspundă faptele presentului. 
După aceste s’ar părea, că amă fi ajunsă așa 
departe, ca să ceremă ertare dela puternicii noș

tri dușmani, pentru că mai trăimă așa cum tră- 
imă în acestă stată, causându-le numai griji și 
neplăceri. Uitate pară a fi t6te programele na
ționale și totulă pare a se mărgini la implorarea 
grației celoră dela putere, ca să se țină celă pu
țină de legea, ce au votat’o la 1868 cu călcarea 
drepturiloră cardinale ale naționalitățiloră.

Tristă și umilitdre epocă! Alianța de odi- 
niâră între Sârbi și Români s’a făcută prafă și 
cenușă, pe când partidele maghiare suntă trupă 
și sufletu, acji ca și la 1868, în lupta contra na- 
ționalitățitoră.

Să ne mai mirămii apoi de îngâmfarea duș- 
maniloră noștri ?

Budapesta, 10/22 Martie 1886. 
(Fine.)

V. Babeșiu continuândă cjice: Dela analii 1872, 
d-iă ministru ală instrucțiunei publice, pe temeiulă de 
dreptă ungurescă, care sună: „R-â=râ, fogdrâ,“ a ocu
pată 98 de sc6le poporale române din fostulă confiniu 
militară bănatică, scăle ce sub administrațiunea militară 
prosperau; și acuma după 14 ani de îngrijire maghiară 
și le vedeți, cum stau părăsite! (Contraziceri din partea 
stângei estreme.) Dâcă ar fi cu plăcere, aduceva’șl încă 
multe esemple; dâr ajunge să vă reamintescă, cum cu 
ocasiunea desba'eriloră asupra bugetului, d-lă ministru 
ală instrucțiunei, cu voce înaltă, aprobată de mulțime, 
ne spuse, că — deu dânsulă nu va da unu cruceră 
din banii terii pentru instrucțiunea în scotele nâstre po
porale. —

A. Trefort, ministrulă instrucțiunei publice: Legea 
sună așa.

V. Babeșiu: Dâr eu nu provocă acelă incidență 
în contra d-lui ministru, ci voescă numai a pune în ve
derea Camerei și a țării, principiele și situațiunile ce dom-- 
nescă la noi. Așa mai amintescă, cum on. d. conte 
Alb. Apponyi găsesce, că cele 4—5 miliâne de florini 
ce pe fiecare ană se cheltuescă din banii comuni ai 
țării pentru instrucțiunea maghiară, abia ajungă, ba. — 
nici n’ajungă pentru cultura maghiară, și deci — de 
unde să se mai dea și pentru cultura celorlalte limbi și 
popâre! Cum se potrivesce astfelă de cugetă, astfelă Ide 
pășire, cu pretinsa misiune culturală a statului maghiară, 
a națiunei maghiare?!

A mai 4'sii d-lă Bartha M. că reuniunea de cul
tură din Clușiu prin împărtășirea cu binecuvântările cul- 
turei maghiare a sărmanului poporă română, voiesce 
totd’odată a scăpa p’acestă „săracă poporă*  de amăgi
torii său agitătorii săi naționali. Ore d-lă condeputată 
Bartha să nu scie aceea, că nu esistă poporă în lume, 
care altcum s’ar fi făcută părtașă de cultură, decâtă 
prin fii săi, cu mijlocirea limbei sale? Dâcă n’o scie, în
vețe-o dela însuși poporulă maghiară. Dâr tocmai aces
tei stricte regule on. guvernă nu corăspunde de felă. 
Eu însă mergă mai departe și observă, că statulă ma
ghiară, resp. on. guvernă maghiară nu se îngrijesce cum 
săfcade nici chiar de cultura poporului maghiară. Căci 
ce alta va să dică veridictulă marelui patriotă maghiară 
Lud. Kossuth, cumcă acelă poporă maghiară din Tran
silvania, care s’a românisată, „nw posede conștiința ra
sei sale,“ ce alta p6te să (Jicâ, decâtă că lipsită este de 
cultură. Și reuniunea de cultură a d-lui Bartha vrea 
să-și risipescă binecuvântările sale printre Români! Ună 
lucru de totă nepricepută. Eu așă crede, că statulă 
maghiară, guvernulă maghiară, corifeii maghiari, dâcă 
seriosă se cugetă la cultură, s’o încâpă seriosă la ală 
loră propriu poporă, și atunci cultura multă mai sigură 
se va lăți și la alte popâră, și sprijinită va fi de toți cu 
zelă și plăcere; d’aceea aflu de lipsă, ca curată și es- 
presă temeiu să se pună acelei seriâse tendințe culturale 
chiar în legea de față, la §-lă de sub întrebare.

Esistă, on. Cameră, staturi cu municipii multă mai 
centralisate ca la noi, luațl d. e. România, unde func
ționarii administrativi toți suntă numiți^de guvernă, to
tuși în consiliele loră generale prefectulă, resp. secre- 
tarulă aceluia, precum despre celelalte afaceri, tolă ase
menea despre scole și instrucțiune trebue să facă raportă 
detăiată, care se supune criticei comuna și se înaintâză

guvernului centrală, publicându-se regulată in »Monito- 
rulă oficială.*

De ce se nu esiste asemenea disposițiune formală 
și în a ndstră lege municipală? Mai vârtosă că scimă, 
cum în astfelă de lipsă arbitriulă celoră din fruntea 
administrațiunei esplică și aplică legea necompletă pururea 
după placulu loră. Eu simținaă necesitatea, am luată 
cuvântulă pentru de a v’o recomânda atențiunei. Căci 
nu ajunge a întona cu interesă mare numai din gură 
și prin gazete, ci dâcă-lă recunâscemă seriosă, trebue 
să-lă codificămă espresă, curată în lege și să-lă tradu- 
cemă în fapte. Nu facă în acâstă privință propunere 
seu emendământă, pentru că m’am convinsă, cum că la 
casă, dâcă on. guvernă, resp. domnulă prim-ministru 
consimte cu vederile oposițiunei, dânsulă prin câteva 
cuvinte completâză defectulă în lege, 6r decă dânsulă 
nu consimte, după cum de comună se întâmplă, atunci 
propunerile din acâstă parte înzadară se facă; âr ceea 
ce noi naționalii propunemă întru interesulă poporațiuni- 
loră nemaghiare seu chiar și ală patriei comune, după 
esperiință, nu află sprijinire nici din partea oposițiuniloră 
maghiare, astfelă nici odată nu este bine primită în 
acâstă onorabilă Casă. Eu mi-am făcută datorința, re- 
flectândă asupra celoră c^ise de guvernă și acâstă on. 
Casă. Nu-mi este interesulă și dorința, ca acâstă țâră 
șâ sufere scădere, se scapete în valâre prin greșelele 
națiunei maghiare; de aceea ocasionalminte îmi ridică 
vocea reflectândă, că cuvinteloră, promisiuniloră, să co
respundă faptele.

Pentru a combate argumentele, vederile și datele 
deputatului națională luară cuvântulă unulă după altulă 
— domnulă prim-ministru lisza, apoi d-lă Hfadarâsz 
Iosif din partida lui Kossuth, apoi d-lă Lâng, mai gu
vernamentală decâtă guvernulă și mai Maghiară decâtă 
direcții descendențl ai lui Arpad, în fine d-lă Gyorffy Gy. 
în numele Unguriloră și Sâcuiloră din Ardâlă. Cuvintele 
acestora reproduse voră fi sigură mai în tâte foile ma
ghiare și maghiarone, . și cetitorulă română când le va 
avâ ’naintea ochiloră săi, convinge-se-va, că în asemenea 
cașuri stăpânii noștri numai încă cu mistificări de date 
și argumente se mai potă ajuta, prin rabulismulă tradi- 
ționalminte propriu acestui nâmă de âmenl.

D. Babeșu s’a încercată a reflecta la unele mis
tificări din partea prim-ministrului Tisza și a lui Madarâsz-, 
dâr celorlalți — multă ar fi fostă a le dice, spre a le 
arăta falsitatea afirmărilor^ loră, o întreprindere ne per
misă de regulamentă.

Kossuth și temea româna.
Amu vorbitu în dilele trecute despre scri

sorile lui Kossuth adresate lui Otto Herman, 
privitdre la Români. Le reproducemu după 
„Tel. Rom.“, și atragemu asupra lorii cu deo
sebire atențiunea femeilord. române, căci asupra 
loru îșl vdrsă Kossuth totă foculă. Femeile ro
mâne suntu chemate a juca mare rolu pentru 
românismu și loru li se cuvine în mare parte 
ondrea, că dușmanii ndmului nostru nu ne 
potă răsbi.

I.
Collegno ală Baraccone, 22 Martiu 1877.

Stimate Domnule, Prețuitulă meu amică.
Am cetită cu atențiune și am judecată atâtă ar- 

ticlulă D-tale despre valachisarea câmpiei ardelene, câtă 
și prețuita D-tale epistolă, care ai alăturat’o la ea. Am 
cetită și discusiunea urmată.

Și sci D-ta ce presupunere s’a născută în mine în 
urma aceloră triste descoperiri?

Că Transilvania e amenințată din punctă de vedere 
națională de celă mai seriosă periculă.

Și de ce anume? Pentrucă abstracție făcândă de 
Clujă și Secui, să pare că sentimentulă de rassă e în 
decădință la poporațiunea maghiară a Ardealului!

D-ta cu talentulă acela fină de observare, care-țî 
caracterisâză tâte scrutările D-tale, cercetezi după cău
șele, cari au produsă acâstă decădință.

De sigură nu eu voi fi omulă, care să detragă nici 
câtă ună firă de pără din păcatele, pe cari D-ta i le 
ascrii sistâmului de guvernare. Ba din contră mă iau 
amețeli și mă revoltă în internulă meu, când îmi tragă 
bine sama și în tote direcțiunile asupra acestui sistemă,
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Nu e forță, nu e intrigă rafinată, nu suntă împre
jurări în lumea tâtă, cari ar putea desbrăca miile fi 
miile poporului de individualitatea lorii națională, dică 
odată poporalii are — se nu dică o consciință mai înaltă, 
dir chiar și numai unii instinctu dobitocescă alu senti
mentului seu de rassă.

Vorbescă de massele (miile) poporului. Numai în 
comitatulă Huniădrirei, se dice că numărulă celoră vala- 
chisațl este de 15,000. Căci unde numărulă e neînsem
nată, așa că »încrucișarea» cu poporațiunile de limbi 
streine e inevitabilă, stă lucrulă cu totulă altfelă: dâr de 
când cu așezarea toiului pornită de migrațiunea poprire- 
loră și din momentulă, când diferitele formațiuni națio
nale apărute pe ruinele risipite ale imperiului romană de 
apusă — au trecută peste procesulu nascerei, — după 
câtă sciu eu, nu esistă esemplu, ca miile de mii țmassele) 
ale poporului, fie sub presiunea împregiurăriloră, sâtudin 
causă de negligiare său de apăsare, — să-și fi desbră 
cată undeva individualitatea loră națională.

Așă pută cita multe date spre justificarea afimar- 
țiunii mele de mai susă, dăr credă că va ajunge să facă 
o simplă provocare numai la satele maghiare din Mol
dova și Bucovina. Aceștia trăiescă din punctă de ve
dere națională sub ună sistemă și mai dușmănosă, și 
încă nu numai de scurtulă restimpă ală unei generațiunl 
incrice, suntă cu multă mai espușl și potopiți de jură 
împrejură de valachime și isolațl de contactulă cu lumea 
maghiară; se înțelege că și sciu românesce, păte toți, 
dâr de aceea nu s’au valachisată, limba maternă nu 
și-au uitat’o, nu s’au desbrăcată de naționalitatea loră, 
au rămasă Maghiari, derirece au avută instinctulă de 
rassă, — acăsta le-a susținută naționalitatea loră în bu- 
tulă tuturoră referințeloră inimice, pentru că le-a susți- 

' nută limba în viița familiară, în jur ulii vetrei părin
tești, care este zidulii, altarulă naționalității.

Aceste au fostă cuvintele, cari m’au făcută, ca 
răspunfjăndă d-loră Szathmăry și Gyc ]ty să dică, că 
valachisarea maghiarimii ardelene este ună fenomenu, 
care ne încurcă cu desiverșire noțiunile, pe cari le avemă 
despre psichologia vieții poporeloră și despre caracterulă 
națională ală rassei nâstre.I

D-ta te ai mirată de asta și mi-ai 4>ah: nu popo- 
rulă prirtă vina; elă (poporulă) este jertfa acelei legi' 
ne’ndurate a naturei, în puterea căreia, celă mai frumosă 
porumbă nobilă degenerâză în >Columba livia," dăcă se 
negligă.

Derirece d-ta te provoci la Darwin, observă, că 
aceloră naturaliștl, cari susțină, că «our domestic varie- 
ties, when nun wild revers in character tho their ori
ginal Stock*,  — Darwin le răspunde: «Ihere would 
begreat difficulty in proving this.' Eu nu afirmă acesta. 
Cu atâtă mai puțină pledeză pentru respunsulu, care 
l’a dată ună curtisană ală lui Carol II, când acesta pu
sese întrebarea următrire celoră din jurulă său: ce este 
causa, că pescele mortă e mai greu ca celă viu? Unii 
șl-o esplicau într’ună felă, alții într’altulă, până când ună 
curtisană îi dete în sfârșită următorulă răspunsă: May it 
please Your Majesty. I doubt the fact*  ăr Carolă a răs
punsă: ,So do I my goot man.‘ Eu nu susțină acăsta, 
căci chiar și eu am observată, atâtă la animale, cât și 
la plante decăderea, numai că am observat’o arătându-se, 
cu trite că erau sub o îngrijire bună și o cultură rațio
nală. In grădina mea de sigură că nu în urma negli- 
gărei a degenerată ună »Pinus clambrasiliana*  prefă- 
cându-se într’ună simplu »Pinus abies*  și o «Lonicera 
quercifolia» într’o »L. flexuosa*  și ce-i mai multă, nu 
generațiunile, ci chiar planta-tulpină. Care va să dică, 
eu nu tragă la îndoială legea columbei livie, dăr țină nu
mai, că ea nu se păte aplica la casulă din cestiune, căci 
dăcă porumbulă nobilă neglesă degenerăză în Columba 
livia, prin asta elă urmăză numai principiulă lui Darwin, 
care <|ice: »reversion to ancestral characters. * Ei, asta 
așă putea-o înțelege pe deplină, dăcă maghiarimea din 
Hunedriră și pe câmpiă ar fi recădută în urma stărei 
sale neglese Ia caracteristicele acele străvechi ale tipului 
mongolică, pe cari le aveau strămoșii noștri când aler- 
gândă pe pustiile Asiei de mijlocă, îșl frigeau carnea 
sub șăua calului: — der că nu o grupă mică isolată a 
maghiarimei, ci miile Maghiariloră s’ar fi prefăcută în 
Români, asta nu mi-o potă esplica prin nici ună felă 
de negligere, pentru că aceștia (Românii) într’adevără nu 

*) Dr. N. Popă. Schiță din istoria Brașovului, pa
gina 31.

în care maghiarimea la 1848 nu-

suntă «ancestral caracterul*  de Columba livia a po 
rumbului nobilă maghiară.

Totă ce ai espusă d-ta a putută contribui la înăs
prirea răului, dăr nu e isvorulă lui. Isvorulă e de a se 
căuta în împrejurarea, că maghiarimea acolo nu posede 
consciință de rasă.

Acesta este ună punctă de privire fărte întristă
torii, de 6rece-i împrumută răului ună caracteră aprripe 
incurabilă; dăr dăcă de vindecare mai păte fi vorba, (în 
totă casulă este timpulă supremă ca să ne apucămă de 
lucru) primulă pasă trebue să fiă diagnosa corectă, căci 
dăcă diagnosa se va greși, greșită va fi și sanarea.

Fără nici o cruțare acusă și eu sistemulă: cu fe- 
rulă înroșită ml-ar plăcea să le pună srigma păcatului 
pă frunte, fie-căruia care are parte fie „commitendo*,  
fie „ommiiendo*  de blăstemulă acestui sistemă, — dară 
nici crima propriă a poporului n’o vreau s’o înfrumsețedă, 
căci suntă omulă principiului «ajutăți și te va ajuta 
D-cJeu*  și dică: că amă avea cu multă mai mari pros
pecte de succesă, dăcă cei din apropiere de țața locului 
ar lucra într’acolo, ca să roșăscă fața acelui poporă de 
rușinea propriei sale crime, și să se reivăscă barem o 
schinteie slabă a consciinței sale naționale în spusa su
fletului său, decâfă dăcă ne punemă să lă giugiulimă, pe 
elă, care s’a desbrăcată de întrăga sa consciință de rassă, 
ca pe ună bietă nevinovată și vrednică de compătimităi 
care fără nici o vină a căzută jertfă numai sistemuln, 
păcăfosă, care are deci dreptulă să aștepte cu mânile ’n 
șină, ca să i sbrire porumbulă friptă în gură.

D-ta stimate amice eitedl ună casă teribilă. Amin- 
lesei de o comună,
rnăra 130 fumuri, de atunci au trecută ani 29, așa dară 
in decursulu abia a unei generațiunl, să se fi redusă 
Maghiarii la 10 fumuri.

Te rogă, pentru D-cjeu D-lă meu. să-mi spunl, mai 
esistă undeva în lume unu sistemă atâtă de afurisită, 
care într’ună timpă atâtă de scurtă să prită face o ast.- 
felă de grozavă metamorfosă, decă esistă numai ună 
atomă din schinteia viiă a consciinței de rassă în poporă?

E imposibilă.
Căci decă „scrila" ar fi o preservat.ivă în sine în 

potriva epidemiei de desnaționalisare, (ceea-ce eu nu 
cred — despre asta mai josă) vă întrebă, 130 de fumuri 
nu-să destule, ca să aibă o scrilă maghiară, ună preotă 
maghiară, seu ună dascală maghiară ? fie câtă de săracă, 
cum e preotulă valachă, dascalulă valacbă, — numai să 
fie Maghiară.

Numai că nu în cursulă acesta de idei este de a 
se căuta cheia acestei teribile metamorfose. Lipsa scrilei, 
preotulă, care folosesce biserica de magazină, (probabilă 
pentru că n’a avută cui să predice,) dascalulă eu 7 
slujbe (care n’are cui se prelăgă, derirece nimeni nu vre 
să învețe,) — o astfelă de schimbare horibilă nu 
se păte produce în decursulă unei singure generațiunl, 
O să v’o spună eu pe nevăzute, că ce o a produsă. 
Aceea, că moștenitorii a 120 de fumuri din cele 130, 
s’au căsătorită cu fete valache. (??!!) și femeia valachă, 
e frirte naturală că viața casnică în 120 de case a pre- 
făcut’o în viață valachă; românesce șl-a adormită copi- 
lașulu cu cuvinte române șl-a comentată sărutările sale 
de mamă și cu cuvinte române i-a scosă din gura copi
lului primele gângăirl ale lui — și din copilulă mamei 
valache se înțelege că s’a făcută Valachă. Vatra pă- 
rintiscă fi nu scâla este biserica naționalității, și femeia, 
mama, ea e preotulă, sub mâna căruia foculă vestalină 
alu naționalității nu se p6te stinge. Cu puterea ei nu 
se prite lupta scrila, și unde (la poprire ce-să în decădere) 
limba din scrilă vine în conflictă cu limba din casă, 
fără îndoială că scrila va trebui s5 sucumbe. Să fi luată 
cei 130 de descendențl ai familiiloră maghiare 130 de 
fete maghiare de soții, și cu totă blăstemulă sistemului 
afurisită și cu trită negligarea și acum nefericita comună 
ar posede totă ca mai nainte 130 de familii maghiare. 
Facă numai o încercare fostulă proprietară de pămentă 
ală acelei comune, puie ca presentă de nuntă 5 vaci cu 
lapte pentru 5 feciori valachisați din sată, cari voră lua 
5 fete maghiare de soții, și se va convinge, că din cele 
10 fumuri rămase în curândă se voră face 15; și va 
avea dascalulă cu 7 slujbe pe cine să instrueze; său 
voră pute fi obiectulă unei grădini de copii maghiare, 
unde apoi sub conducerea maghiară și judecându-se das-

ghiare, în locă
să

călulă cu copii celcră 12 fumuri, audă și învață și cei
lalți unguresce, ceea ce se înțelege că mai târziu voră 
uita, decă referințele loră sociale și familiare nu le voră 
susținea aducerea aminte (întocmai după cum am ui
tată și eu cu desăvârșire limba slovacă, care în vreme 
când frecuentam scrilele din Eperjes s’a fostă lipită de 
mine,)

Dăr fiă cum ar fi, răulă esistă, și întrebarea este, 
că ce felă de procedură ne-ar oferi șanse mai mari pen
tru răușită? (Va urmă.)

SOIRILE DILEI.u
Ungurii au pusă ochi răi pe scrilele române, lns- 

pectorulă școlară ală Garașu-Severinului a raportată co- 
misiunei administrative comitatense din Lugoșă, >că în 
preparandia română d’acolo instrucțiunea în limba ma
ghiară e nesatisfăcătrire și că la frirte multe serile popo
rale învățătorii nu sciu limba maghiară." Comisiunea 
administrativă a luată, se (jfice, măsurile necesare, ca să 
se respecte disposițiunile legii. — Nu cumva vrâu >pa- 
trioții*  ca Românii să nu mai învețe decâtă numai un
guresce ? Asta’i prâ multă I

—x—
Kulturegyletiștii au hotărîtă, ca în trite birturile și 

prăvăliele mai mari din Transilvania să pună câte o 
pușculiță, pentru ca „mărinimoșii prieteni ai calturei ma

ca să-și arunce banii în vântă, mai bine
contribuâscă pentru prosperarea celei dintâiu reuniuni 

a veacului presentă; acestă soiu de colectă este celă mai 
1 practică, (JicQ ei și rrigă pe propagatorii eulturei maghiare 
dm Ungaria, ca să facă și ei asemenea colecte.*  — Au 
Kulturegyletiștii la gâtă numărulă pe tinichea, că poliția 
le permite a cerși? Decă n’au, cum suntă suferițl să in
comodeze publiculă?

—x—
S’au mai înscrisă la «Kulturegylet" ca membri ur

mătorii rătăciți din Gherla, pe cari îi publicămă cu nu
mele loră »patriotice :* Roska Mârton, Lapusân Gâbor, 
Bercsân Illâs. — Cu trei uscături mai puțină.

—x—
Prefectura poliției din Peșta a observată, că dela 

o vreme încrice, în piața din Pesta circulă bilete de 
valrire (bancnote) false, și de aceea a și ordonată prin 
detectivii săi o cercetare consciențiosă. Mai alaltăerl apoi 
s’au prinsă mai mulțl ștrengari într’ună locală îndepăr
tată, cari tocmai în momentulă când intrau polițiștii se- 
crețl erau ocupați cu fabricarea bancnoteloră. După 
mărturisirea loră au fabricată pănă acum aprripe 15,000 fl.

—x—
In Șopronă s’au prinsă trei spioni bulgari? cart 

erau îmbrăcatl în haine maghiare. La ei s’au văzută 
mai multe planuri de terenă de prin acele părți; în mo
mentulă însă când polițiștii erau să-i ducă în închisrire, 
au luat’o Ia sănătrisa.

—x—
,Rele vremuri amă ajunsă', strigă „Kolozsvâri Kriz- 

,lony;" falimentele comercianțiloră și industriașiloră suntă 
la ordinea cailei. In Murăș-Oșorheiu în decursă de o 
săptămână 4 firme mari au dată falimentă. In Pesta firma 
Stern și Succesori a dată falimentă cu Jună pasivă de 
7Oo,OOO fl. In Timișâra, Arad, Clușiu ș. a. deasemenea 
falimentele suntă la ordinea (jilei.

„Societatea pentru cultura și literatura română în 
Bucovina" ține conferințe literare în Cernăuți. Joi în 
13 (25) Martie d-lă Dimitrie Socoleanu a vorbită des
pre : Elementulă națională în educațiune.

—x—

FOILETONU.

De ale dilei.
Opincile românești. — Iricolomilă națională. — Depu

tății naționali. — Povești. — Adeveruri.

înainte cu o sută de ani erau să ’șl părdă Românii 
opincile; și e faptă, nu glumă: că din partea guvernului 
din Transilvania se dederă porunci, ca Românii ori să 
umble desculți, ori să prirte cisme (ciobrite); șj nu mai 
puțină ca 6 ani se ocupară domnii dela putere de biata 
opincă*).  Pe atunci nu să scia că după o sută de ani 
opincile aruncate aveau să fiă ună articolă însemnată de 
industriă, căci se scie, că acjl se destilâză din opincăcelă, 
mai bună romă și în vreme ce fabricanții înșâlă lumea 
cu eticheta «Jamaica*,  în faptă proveniența acestei bău
turi, ce are trecere pe la mesele cele mai strălucite, este 
a se atribui, cine scie cărui ciobană, nu tocmai din lună, 
ci de la vr’o stână din creștetulă Carpațiloră.

Ei d’apoi vorba ceea: este multă pănă departe și 
o sută de ani nu ține câtă doi în cremene, ci este după 

cum diceau bătrânii noștri, ună ,vâcă“, și într’ună vâcă 
se învertesee rota lumei astfelă, că ce a fostă josă, acum 
este susă; pentru noi Românii tocmai așa s’a învârtită, 
căci înainte c’ună vâcă a fostă scul urată Românulă de 
josă dela opincă; astăzi este înhățată de susă de lângă 
chică, și fiindcă la chică nu prirtă Românii opinci, ci co
carde și pantlici precum și alte podribe frumrise în co
lorile așa numite naționale românescî, s’au înverșunată 
domnii dela putere rău asupra loră și au dată poruncă 
grozavă pentru ca să le taiă Româniloră gustulă de ast
felă de podribe, cari, ce e dreptă, bată multă mai bine 
la oc-hl decâtă colorile mai sarbede ale altoră nâmurl; și 
acum s’a pornită o grină contra podribeloră tricolorate 
întocmai cum a fostă contra opinciloră.

Insă, dâcă e adevărată, că din trecută poți învăță 
multe fi poți prevede în viitoră, apoi ne putemă mângâia 
cu speranța că tricolorulă va ajunge la mare cinste, cum 
a ajunsă și opinca la cinstea, ca suculă ei să figureze ca 
ună ce de gustă și să amețâscă creerii cei mai aprinși 
contra opincei. Astfelă de creerl umblă acum cu gân- 
dulă de a scrite o poruncă și în contra curcubeului, ca 
să ’șl schimbe fețele și să nu se mai arate cu colorile 
românescî.

*

Cele mai însemnate și seriâse evenimente pentru 

ună stată ar trebui să fiă totdâuna cele ce se petrecă 
în cea dintâiu casă a statului, în parlamentă. In dieta 
țării ungurescl se petrecă câte de trite, se vorbescă multe 
și vertji și uscate, ba se vorbescă câte odată lucruri de 
’țl stă mintea în locă. O surprisă după cealaltă ne pri- 
cinuescă fericitorii de țâră. Chiar și deputatulă Babeșă, 
merse în zelulă său de curtenire, pănă a declara că co
pii d-sale — adecă mai bine exiști fii d-sale, fiindcă acjl 
toți au mustăți — cunoscă mai bine limba maghiară de
câtă cea română. Prite fi, dâr par’că totuși nu ’țl venea 
să crecjl de nu vedeai aiele cuvinte tipărite negru pe 
albă.

Cu irite aceste vorbele acele au fostă o apucătură, 
pentru că, pe când deputății unguri ascultau cu gurile 
căscate pe vorbitoră, acesta le băgă .pumnu’n gură‘ cu 
figura lui Horia. Nu toți au darulă, de a sări din es- 
tremă în estremă ca d. V. Babeșă de aceea deputatulă 
Truța apucă o cale mijlociă și le spuse celoră ce-lă as
cultau — căci e cunoscută că în nici ună parlamentă 
din lume nu suntă deputății atâtă de neatențl ca în 
dieta Ungariei — le spuse, că și proiectulă celă nou 
municipală e pentru Români ca pascile țiganiloră. D-lă 
Tisza, în locă să reflecteze la cele tjise, o luă pe struna 
cu care scie, că face efectă, și slăbi cuvântarea atâtă de 
«patriotică" a deputatului Truța, ba deputatulă Szilagyi 
o spuse verde: că, dâcă Românii voescă să fiă egali cu
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Se scrie din Balâzshaza, că unii bogată țărână 
română venise acasă, cam ploată dela crîșmă. Fe
meia sa, care era in stare binecuvântată, cunoscândă obi- 
ceiulă bărbatului ei. când vine acasă beată, s’a ascunsă 
într’o cotenâță de găini. Bărbatulă văijândă că nevasta 
lui nu e in odaiă. a eșită cu ună băță înjurândă pe 
nevastă-sa. Sărmana femeă de frică fu cuprinsă de du
rerile nascerei și când bărbatulă voia să între în cote- 
neță, ea născu doi RomânașI sănătoși între găini.

—x—
Curtea cu jurați din PloiescI a achitată pe re

dactorul (fiarului „Bukarester Tageblatt,“ d-lă Ed. Bom- 
ches, căruia i se intentase procesă de ună d. Birâ.

—x —
In contra vestitului docforă Pasteur, care vin

decă turbarea, s’a intentată ună procesă la tribunalulă 
din Pari să, pentru că elă nu este în drept ă să vin
dece, fiindcă n’are nici o diplomă de doetoră. Autjindă 
consiliulft medicală dela Universitatea din Parisă despre 
acestă procesă, s’a hotarîtă să dea lui Pasteur diplomă 
de doctoră.

Academia Română.

Baportulu secretarului generală 
asupra lucrărilor» Academiei Române în decurslă anului 

1885—1886.

Domniloră Colegi, înainte de a vă expune rela- 
țiunea obicinuită asupra lucrăriloră îndeplinite de Aca
demie în decursulă anulai încetată, am durerea a vă co
munica încetarea din viăță a unuia din colegii noștri și 
a unora din membrii onorari și corespondenți.

Membrulă Academiei Dr. Anastasie Fătu a încetată 
din viăță la 3 (15) ale lunei curgătăre. Scirea despre 
acăsta ne-a sosită tocmai în (jiua înmormântării, așaîn- 
câtă a fostă peste putință ca Academia să fiă directă re- 
presintată la ceremonia fmebră. Meritele pe cari le-a 
câștigată doctorulă Fătu prin îndelungata sa activitate 
suntă cunoscute tuturoră Româniloră. Elă a făcută sa
crificii însemnate pentru cultivarea sciințeloră naturale, 
pentru ajutorarea studiiloră tinerimii române, și a scrisă 
mai multe opere științifice și medicale. Academia îi păs- 
trăză cu deosebire o adâncă recunoștință pentru dona- 
țiunea unui fondă destinată în specială sciințeloră naturale 
și care pârtă numele său.

La 29 Aprilie (11 Maiu) 1885 a încetată din viăță 
Visarionă Romană, membru corespondentă pentru Sec
țiunea literară. Răposatulă a desvoltată o însemnată ac
tivitate pentru răspândirea culturei în poporulă română.

La 9 (20) Iulie 1885 a încetată din viăță membrulă 
corespondentă pentru secțiunea științifică, Dr. M. G. Obe- 
denară, a căruia zelă neobosită pentru știință și 'pentru 
prosperitatea Academiei ne este tuturoră cunoscută. Elă 
a îmbogățită colecțiunile nostre cu cărți și documente 
istorice, ne-a pusă în relațiune cu archivele Vaticanului, 
și a făcută însemnate lucrări statistice și filologice, cu
noscute și apreciate și aiurea de lumea învățată. Obe- 
denaru a dovedită prin faptă înțelegerea și interesulă 
celă mare pe care-lă nutria pentru marea instituțiune 
națională ce representămă, făcendu- ne donațiune tâtă 
averea sa.

La 10 (22) Ianuarie 1886 s’a primită altă scire în- 
tristâtâre despre pierderea Doctorului Gheorghe Cuciu- 
reanu dela Iași, fostă ministru ală instrucțiunii publice 
în Moldova și membru corespondentă pentru secțiunea 
științifică. Meritele acestui bărbată pentru, organisarea 
spitaleloră și a serviciului sanitară in Moldova, precum

și stăruințele lui în ale instrucțiunii publice suntă tit
luri, cari îi asigură amintirea unui bărbată luminată, ac
tivă și patriotă.

Anulă trecută ne-a răpită asemenea doi dintre cei 
mai iluștri și mai stimați membri onorari din străinătate.

Emilie Egger, renumitulă elenistă și profesoră ală 
Sorbonei, a încetată din viăță la 30 Augustă st. n. 1885. 
Pierderea ilustrului erudită a atinsă în specială pe mai 
mulțl din colegii noștri, cari s’au adăpată la lecțiunile 
lui pline de erudițiune și de nemărginită iubire pentru 
studiulă literaturei elene.

G. Vegezzi-Ruscalla a încetată din viăță la 2 De- 
cemvre 1885 st. n. In decursulă aniloră grei, în cari 
Românii se luptau pentru recâștigarea independenței loră. 
acestă bărbată a fostă unulă dintre cei mai activi amici 
ai națiunii nâstre și a susținută causa românăscă fără 
încetare prin scrierile sale.

Pierderea durerâsă suferită de națiunea înt.răgă prin 
încetarea din viăță a lui C. A. Rosetti a lovită și Aca
demia nâstră. Rosetti fusese numită membru ală Socie
tății Academice chiar la fundarea ei, prin decretulă de 
la 2 Iunie 1867. Dinlr’ună excesă de modestie elă n’a 
voită niciodată să ia parte la lucrările Societăței, nici 
după rcorganisarea ei la 1879, când a fostă din nou in
vitată să ’șl iea între noi loculă ce i s’a acordată prin 
numirea de la 1867. Totuși de dreptă, dăcă nu de faptă, 
elă a fostă membru ală acestei instituțiunl, prin munca 
lui neobosită și constantă pe tăremulă întregei culturi 
naționale.

Delegațiunea ’șl-a făcută datoria de a arăta durerea 
năstră a tuturora familiiloră acestoră colegi încetați din 
viăță.

I. Ședințele de peste ană. — In decursulă anului 
ședințele de peste septămână, publice său private, au 
fostă ocupate cu diferite comunicări și discuțiuni sciinți
fice seu administrative. Voiu aminti dintr’acestea numai 
pe cele mai însemnate.

In ședința de la 12 Aprilie 1885 d-10 V. A. Urechiă 
a arătată îndoielile, ce are asupra adevăratului autoră 
a cărței «Osservazioni storiche, naturali e politiche in- 
torno la Valachia e Moldavia, Napoli 1788‘, cunoscută 
sub numele lui Ralcevicl. Aceste îndoieli au fostă pro
vocate prin faptulă că acestă carte s’a tipărită în o nouă 
edițiune italiană sub numele lui Sestini, cunoscută prin 
alte publicațiunl privităre la țările române.

In ședința de la 30 Augustă s’a comunicată cata- 
logulă biblic tecei foste a lui Gheorghe Lazară. Protosin- 
celulă Dr. llarionă Pușcariu din Sibiiu a adunată acestă 
colecțiune de cărți de la rudele vestitului dăscălă din 
Avrigă și a trămisă Academiei ună catalogO, din care 
se vede că valârea loră intrinsecă nu e însemnată.

In ședința publică de la 4 Octomvre d-lă V. A. 
Urechiă a cetită unele capitule din «Schițele de istoria 
literaturei române», cari de atunci s’au și publicată în 
volumă, precum și unele părți din noua sa dramă „Mar
țială <.

D-lă membru corespondentă Gr. G. Tocilescu a 
presintată Academiei, în mai multe ședințe, interesante 
relațiuni despre inscripțiunile romane descoperite în țâră 
în anulă trecută. De o deosebită însemnătate este oin- 
scripțiune de la Recica, despre care d-nia sa a relatată 
Academiei în ședința de la 6 Decemvre și din care re- 
sultă că pe tărâmulă satului- Redea de astăzi se ridica 
în timpurile romane Colonia Romula și că la anulă 248 
s’a construită ună vallum împrejurulă caidului orașului, 
ca să protâgă pe locuitorii coloniei.

Academia a luată și în acestă ană, ca și în cei

precedențl, partea sa la marea serbătâre națională dela 
10 Maiu.

In ședința dela 3 Maiu, care preceda acâstă mare 
di, amă avută ședință publică, în care D-lă Gr. G. To- 
eilescu a făcută o comunicațiune asupra unei nouă și 
prețiâse diplome militare dela împăratulă Traiană des
coperită în Dobrogea și care este unică în Museulă nos
tru de anticitățl.

Comunicarea D-lui Tocilescu a fostă precedată de 
citirea unoră notițe ale subscrisului despre ună biletă 
autografă ală lui Mihaiu Vitâzulă și despre monede dela 
Alexandru celă Bună, pe cari am avută fericirea a le 
dărui colecțiuniloră Academiei, precum și despre ună 
stegă ală lui Șerbană Vodă Cantacuzino care se păs- 
trâză în muzeulă dela Dresda și de pe care am depusă 
o fotografiă.

In ședința dela 7 Februariu a. c. D-lă membru 
corespondentă Gr. G. Tocilescu a întreținută Academia 
și publiculă asupra elaboratului D-lui colegă G. Bariță 
despre orașulă romană (Apulium.j

Din ședințele de săptămână s’au recomandată Sec- 
țiuniloră lucrările de competința loră. In specială Sec
țiunii istorice s’au recomandată două lucruri trimise de 
D-lă G. Bariță, două rapârte ale D-lui Gr. G. Tocilescu, 
adresate Ministeriului Instrucțiunii publice, despre mai 
multe mănăstiri din țeră.

Secțiunile ne voră relata despre decisiunile luate 
de dînsele.

Despre tâte amăruntele ocupațiuniloră nostre în șe
dințele săptămânale veți pută lua cunoștințe din Anale.

Suma prevădută în budgetulă anuală pentru diur
nele ședințeloră de săptămână nefiindă de ajunsă în 
acestă ană, faptulă s’a comunicată Academiei în ședința 
dela 31 Ianuariu a. c,, în care s’a decisă în unanimitate 
a nu se depăși suma budgetară, renunțândă la diurne 
membri cari au venită la ședințele ulteriOre.

_________ (Va urma.)

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

VIENA, 26 Martie. — (Scirea ^iareloră.) 
Italia a propusă ca prințulu Bulgariei să fie nu
mită guvernoră ală Rumeliei orientale pe timpă 
nemărginită. Rusia combate aedstă proposițiune.

ATENA, 26 Martie. — (Scirea Agenției Ha- 
vas.) Cabinetulă grecescă are de cugetă a con- 
chema t6te reservele. Ac6stă măsură să (j.ice a 
fi motivată prin încurcăturile causate de cesti- 
unea turco-bulgară.

LONDRA, 26 Martie. — Când regina Vic
toria pornise cu princesa Beatrice la plimbare, cu 
trăsura, ună individă să repezi asupra trăsurei și 
aruncă într’ănsa o scrisăre. Individulă, ună sol
dată congediată fă arestată, elă pare a fi ne
bună.

Lifege, 26 Martie. — Greva lucrătoriloră e 
în crescere. Mercur! nbptea s’au ciocnită mili
tarii cu cei ce făceau greva. Doi din acești din 
urmă au fostă vulnerați. Anarchiștii predică pe 
față jafulă. La Serving St. Nicolas au fostă di- 
rigeate trupe. Pentru Duminecă s’au anunțată 
meetingurl de lucrători în Gând, Bruxela, La- 
tonviăre, Louvain, Ardenne.

LONDRA, 26 Martie. — Gladstone e bol
navă, n’a putută să ia parte la ședința camerei 
comuneloră, ia dată însă de scire, că va depune 
pe masa ei proectele privităre la Irlanda in 8 
Aprilie.

Editoră: Iacobft Mureșianu.
Redactorii responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu.

Maghiarii să-și pună pofta’n cuiu. Va să Qică e tocmai1 
așa, cum 4>se odată ărecine: că Maghiarii, când ne in
vită, să ne folosimă de drepturile constituționale, tocmai 
așa se părta cu noi, cum ar face acela, care te învilă 
la ospăță, și pe când ceilalți dspețl ședă pe scaune bune, 
moi, pe tine te pune să șetfi pe ună băță.

*

Fiindcă amă ajunsă la saculă cu poveștile amin- 
timă două povești, care s’au spusă în dieta ungară. Ce 
felă! povesti! în dietă? va esclamă unulă său altulă. 
Ba bine că nu, dăcă n’ară mai spune și câte o poveste, 
eu ce ară lungi deputății sesiunea, ca să capete mai 
multe diurne?

Ună oposițională povesti: că ăre unde în Orientă 
ună eunuchă atâta influință avea asupra șahului, încâtă, 
pentru ca să batjocurâscă țâra llă înduplecă pe acesta, 
să dea ordină, ca locuitorii să-și facă colibele cu multă 
mai josă, decâtă e statura loră. Urmarea fu că după 
10 ani nu se mai vedeau în aceea țeră, decâtă ămenl 
gârbovi. Cu asta a caracterisată respectivulă deputată 
servilismulă guvernamentaliloră.

Și pentru ca să fiă dreptate, audiatur et altera pars. 
Stă și povestea unui guvernamentală. Ci-că odată că
lătorea ună Englesă într’ună cupeu cu o damă și tre- 

cândă prin Elveția dama îlă făcu atentă la posițiile admi
rabile ale acestei țări. Englesulă puse capulă la ferăstră 
și adormi — lucru, ce Ia EnglesI fârte ușoră se întâmplă. 
După două ăre, pe când trenulă se afla pe teriloriulă 
Franciei și percurgea nisce locuri mocirlâse, se deștâptă 
Englesulă și aducându-șl aminte de vorba damei esclamă: 
ah, ce posiții încântătăre!.., Cu povestea acăsta caracte- 
risă vorbitorulă pe cei din oposițiă, cari una sciu, 
una țină

Celă ce a spusă acâstă poveste, n’a fostă altulă, nici 
mai mică, nici mai mare, decâtă contele E. Andrassy, 
fratele fostului ministru, care se vede, că după ce s’a 
apucată odată de povesti, se ține totă de ele, căci numai 
așa ne putemă esplica afirmarea sa mai nouă, că în Un
garia suntă 9 miliâne de suflete de origine maghiară 
Noi stimă și chiară biroulă statistică din Pesta sciă, câ 
îuainte de poveștile contelui din cestiune nnmerulă ce- 
loră ce au Dorocirea de a se lăuda cu părinți maghiari 
era ceva peste 5 miliăne; păte că în timpulă discursului 
său s’au sporită cu 2—3 miliâne!

*

Și ca să mai eșimă din povești amintimă și unele 
adevăruri rostite de dep. S..., și adecă că industria și 
meseriile suntă mai multă în mânile acelora, cari nn 
prâ mâncă paprică. După cum se vădu și la esposiția

trecută, mai tâte firmele de âre-care valâre erau 
străine.

Consecvența va fi, că, dâcă va merge totă așa, o să 
rămână Maghiarii cu pipa și cu focoșulă; și atunci în- 
zadară voră fi tâte Kulturegyletele, căci dâcă n’ai bani, 
n’ai putere. A propos de esposițiă! Ună Englesă, care 
n’are altă trâbă, ci tocmai acum publică raportulă său 
despre cele ce le-a văcjută la esposițiă, vrea să sciă, că 
multe lucruri espuse nu au fostă din Ungaria, ci ele au 
călătorită de dincolo de Laita, și pâte și de dincolo de 
Oceană Ei, atunci cum stămă? Le place prea multă 
Maghiariloră a se împodobi cu pene străine.

Nu potă Maghiarii să ridice industria loră pe o 
trâptă cu industriagstrăină, pentru că ei începă prâ multe 
deodată. Ei nu voră să facă numai industriă, ci voră 
să facă și Maghiari. Dovadă despre acâsla suntă cu
vintele deputatului Busbach, care a (J'să: că misiunea 
orașeloră este de a desvolta industria, a propaga mese
riile și a lăți magliiarismidu. Poftimă vorbă: industriă, 
meseriâ și maghiarismă! Va să tjică: la noi e totă una, 
ori faci cisme, ori Maghiari!

D’aldeastea se petrecă în parlamentulă ungureseă 
și ești în periculă de a fi ucisă cu petrii dâcă vei cu
teza să (ficî că asta nu e politică.
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Cursul ft la bursa de Vîena
din 25 Martie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 40
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 95.10 
Imprumutulit căilortt ferate

ungare......................... 153.—
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 101.25

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

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 114.50 

Bonuri rurale ungare . . 104 80 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 80 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................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.—
Imprumutulfl cu premiu

ung..................................121 25
Dosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.25 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.40
Renta de aură austr. . .11440 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 875.—
Act. băncel de credita ung. 305.50 
Act. băncel de credita austr. 299 50 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.92
Napoleon-d’orI .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 65 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Bursa <le BucurescI.
Cota oficială dela 12 Martie st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). 93- 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96V* 97—

> convert. (6°/0) 88’/* 89*/ a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit tone, rural (7°/0) . 102 V, 103—

> » » (5%) 86x|a 87—
» urban (7%) . 99— 100—

> » (6%) > 92V, 93Va
> > (5%) • 83— 837*

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

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă • • 14 ’/* 14—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.01

Cursulu pieței Brașovfi

din 25 Martie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . , . Cump. 8.67 Vând 8.70
Argint românesc................. . > 8.60 » 8.66
Napoleon-d’orî..................... . * 9.97 > 10.—
Lire turcescl......................... . » 11.20 > 11.30
Imperiali............................. . » 10.20 * 10.30

Galbeni................................. . » 5.86 > 5.90

Scrisurile fonc. »Albina* . 100.— > 101.—
Ruble RusescI..................... . » 124.— A 125.7,

Discontulă ... » 7—10 °/o Pe ană.Dicționar germano-românu
de ^heochar (Alexi

in 8° (£ 320 pagini, prin urmare îndoiții atâtti de mare ca edițiunea primă, va apărâ la finele lui Aprilie 
viitoru. Prețulu fi. T50 seu 3 lei 50 b. de esemplarit

Cu referință la prospectulu ce am publicată în luna lui Septembre din anulu trecută 1885 privitoru la aparițiunea unei a doua 
edițiuni a dicționarului Alexi, venimă a însciința pe m. o. publică, că tipografia Thiel & Weiss din BucurescI, fără soirea și autorisațiunea 
autorului, după cum însuși D. Ioană Weiss a mărturisită in deposițiunea sa făcută dinaintea Domnului jude de instrucțiune la parchetulă 
tribunalului de Ilfov, camera Nr. 3, a publicată două edițiuni, adică edițiunea a doua și a treia, din care a doua s’a epuisată, 6r a treia 
se află sub oprire judecătorăscă.

Pentru ca on. publică să recundscă esemplarele autorisate și să nu le confunde cu cele contrafăcute, nu vomă mai arăta pe titlu 
dicționarului nostru, că este a doua edițiune, ci după numărulă esemplareloră eșite până acum de sub presă, vom indica cifra loră și adică: 
„a opta miiă de esemplare/ „a noua miiă etc.<£

Brașovu, 1 Martie nou 1886. Tipografia ALEXI.

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealîi-Budapesta și pe linia TeiușăL-AB’adii”ffl»udapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealâ-Budapesta Budapesta—IPredealiâ

Trenă Tren Trenă Trenă Trenfi Tren Trenă Trenă Trenă
de accelerat omnibua omnibua accelerat omnibui de omnibua

peraâne peraâne

BucurescI 7.45 Viena — — — —

Predealâ (
(

. ___ 12.50 __ Budapesta 6.47 — 3.15 6.20 8.00
__ i ___ 1.09 __- Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.40

Timiștt ___ 1.40 __ P. Laddny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
(
(

2.27 Oradea mare 5.33 — — 1.28 —
Brașovtt 6.22 2.55 Vârad-Velencze — — 9.45 2.00
Feldiâra 7.01 ■ ■ 3.38 __ Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
Apatia 7.33 ___ 4.17 Mezo-Telegd — — 10.28 2.31 —
Agostonfalva 8.01 ___ 4.47 __ R6v — — 11.36 3.18 —
Homorodtt
Hașfaleu

8.45 — 5.42 — Bratca 
Bucia

— — 12.10
12.43

3.41
4.01

—
10.10 — 7.37 —

(
(

10.29 ___ 8.01 — Ciucia — — 1.31 4.26 •—
Sighișâra 10.39 ___ 8.21 _ Huiedin — — 2.56 5.08 —
Elisabetopole 11.19 — 9.05 — Stana — — 3.29 5.27 —

Mediaștt
Copsa mică

11.54 — 9 43 _ _ Aghiriș — — 4.00 5.50 .—
12.12 — 10.02 — Ghirbău

Nedeșdu

Clușiu

Apahida

— 4.18
4.36
5.05

6.02
6.24
6.43
7.03
7.26

—

Micăsasa
Blașiu 
CrăciunelO

12.56
1.30
1.45
2.11

—

6.20
6.59
7.15
7.43

— 12.05
12.31

— —

1 VIULUI
Aiudfl
Vințulă de sustt

2.55
3.17
3.24

—

8.29
8.55
9.04

—

Ghiriș
Cucerdea

2,16
3.12
3.32

— —
8.51
9.31
9.43

—

Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu

3.31
4.09

— 9.12
10.23

— Ui6ra
Vințulfl de sustt

3.41
3.50 ___ —

9.51
9.58 —

(
5.36
5.56 ___

12.32
12.59

— Aiudtt
Teiușii

4.25
4.50
5.41

— —

10.24
10.44
11.28

--

( 6.08 — — 8.00 CrăciunelO —

Nedeșdu 6.29 — — 8.34 Blaștt 6.02 — — 11.44 —
GhirbSu 6.45 — — 8.59 Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Aghiriștt 
Stana

7.00 — — 9.34 Copșa mit 7.00 — — 12.36 . —
7.26 — — 10.16 Mediaștt -111 — — 1.22 6.01

Huiedintt 7.48 —■ — 11.04 Elisabetopole — — — 1.56 6.40
Ciucia 8.28 — — 12 17 Sigișdra — — — 2.34 7.20
Bucia 8.47 — — 12.47 Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Bratca 9.06 — — 1.21 Homorod — — — 4.41 10.05
Râv 9.26 — _ - 2.05 Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Mezfi-Telezd 10 01 — — 3.08 Apatia — — — 6.03 11.37
Fugyi-Văsărhely 10.20 — — 3.39 Feldiâra — — — 6.35

7.14
12.14

1.09Vărad-Velințe 10.30 — — 3.55 — — ——

(
(

10.37 — 4.06 Brașovu ;
Timiștt

— — — — 1.50
Oradia-mare 10.51 — 10.37 — — — — — 2.48
P. Ladâny 
Szolnok

12.37
2.58

— 12.59
4.45 8.22 Predealâ — — — —

3.23
4.56
9.4GBuda-pesta 6.00 — 10.05 10.30 BucurescI ■ ■ — ■ ■

(

> 6.35 — 10.50 —Viena 3.00 - 6.05 —

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teiiișik- Iradik-Budapesta Budapesta- Araclft-Teiușft.

t Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Teiușft 11.09 -
Alba-Inlia 11.46 —
Vințulă de josft 12.20 <
Șibotă 12.52 —
Orăștia 1.19 —
Simeria (Piski) 1.48 —
Deva 2 35 —
Braniclca 3.04 •—
Ilia 3.36 —
Gurasada 3.50 —
Zam 4.25 —

Soborșin 5.09 —

Bărzova 5.56 —
Gonopă 6.18 —

Radna-Lipova 6.57 6.14
Paulișă 7.12 6.30
Gyorok 7.27 6.47
Glogovață 7.56 7.17
Ar&dil 8.10 7.32
Szolnok ( 2.39 12.00

3.16 12.14
Budapesta 7.10 | 2.10
Viena - 1 8.00

Trenă de 
persâno

Trenă de 
persâno

Trenă Trenă 
accelerată omnibua

3.56
4.27
4.53
5.19
5.41
6.08

6.39
7.04
7.29
7.41’
3.12
8.49
9.29
9.49

10.23
10.37
10.52
11.18
11.32
4 53
5.10
8.16
6.05

Viena 11.00
Budapesta 8.05
Szolnok ( 11.02

11.12
Arudlft 3.37
Glogovață 4.13
Gyorok 4.38
Paulișă 4.51
Radna-Lipova 5.10
Conopă 5.38
Bârzova 5.57
Soborșin 6.42
Zam 7.14
Gurasada 7.43
Ilia 8.01
Braniclca 8.21
Deva 8.47
Simeria (Piski) 9.05
Orăștiă 10.10
Șibotă 10.43
Vințulă de josă 11.04
Alba-Inlia 11.19
TeSrașft 12.05

7.15 —
1.45 8 00
3.44 11.40|
4.02 12.00
7.63 6.25
— 6 19

6.46
— 7.00
— 7.23
— 7.51
— 8.10]
— 5.58
— 9.28
— 9.56
— 10.17
— 10.38
— 11.05
— 11.23
— 12.24
— 12.53
— 1.22
— 1.40]
— 2.24

Aradta-Ttaiișiira

Trenă 
nmnibnn

Trenă de
persâno

Trenă de
persâne

Arad ăi 6.00 12.55 8.25
Aradul ă nou 6.25 1.21 8.36
Năineth-Săgh 6.50 1.46 8.54
Vinga 7.19 2.18 9.13
Orczifalva 7.38 2.36 925
Merczifalva 7.56 2.53 9.36
'Omlșdra 8.42 3.40 10.06

Tianișdra-Aradft

Sîmeria (Piski) Petroșeni

Trenă de 
peraâmo

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Simeria 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
Grivadia 9.33 2.57 5.28
Banița 10.11 3.35 6.07
Petroșenl 10.43 4.04 6.39

PetroțenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de 
peraâne peraâne

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă 
de pers.

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulti nou 
Araâft

6.07 12.25 5.00
6.40 1.16 5.50
6.51 1.34 6.07
7.08 2.04 6.32
7.23 2.25 6.53
7.40 2.54 7.24
7.50 3.10 7.40

Petroșeiifi
Banița
Grivadia
Pui
Hațegă
Streiu
Sfamerfla

6.49
7.27
8.06
8.50
9.31

10.16
10.53

9.33
10.14
10.54
11.37
12.17
12.58

1,35

5 28
6.08

6.45
7.35
8 02
8 44
9.15


