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electorală (Cehulă Sălagiului) sub numele de 
„Nimenea, “ o interpelația cătră ministrulă de 
comerciu în afacerea tractatului de comerciu cu 
România. Acestă deputată, alesă la porunca 
d-lui Tisza cu ajutorulu baioneteloru, ar vrâ să 
mârgă tbte pe poruncă, chiar și pactulă va
mală cu România. De aceea desvbltă nisce ve
deri și dorințe, cari nicidecum nu potă servi 
spre bine relațiuniloră ndstre comerciale cu sta- 
tulă română vecină.

Deputatulă Nemânyi, care a făcută inter
pelația sa la însărcinarea conferinței deputațiloră 
maghiari ardeleni, găsesce că t6te păcatele în 
contra convenției s’au comisă numai din partea 
României; numai autoritățile vamale române au 
comisă vecsațiuni c’ună cuvântă numai Românii 
s’au folosită de avantagele convenției. 6r noi cei 
de dincăce numai de desavantagele ei. Nemânyi 
mai pretinde, că ună răsboiă vamală eventuală 
nu va lovi interesele monarchiei ndstre așa de 
multă ca ale României.

Nu credemă că e bine a purtă unii aseme
nea limbagiu, ca d-lă Nemenyi, în ajunulu trac- 
tăriloră, căci âtă ce scrie corespondentulă me
morată ală fdiei din Colonia:

„Pentru industria de esportă a Austro-Un- 
gariei ar fi o aspră lovitură decă ar fi esclusă 
de pe piețele române, căci importulă austro-un- 
gară în România a participată cu mai bine de 
jumătate decâtă cele-lalte importuri străine. La 
1884 s’au importată din Austro-Ungaria în Ro
mânia mărfuri în valdre de 45,3 milidne florini, 
între cari materii brute în valdre de 11,5 mii. 
fl. și mărfuri confecționate in valore de 33,8 mii. 
fl.; între acestea mărfurile de lână figurâză cu 
4,3 mii. fl; pielăria, cu 3,7 mii. fl.; haine, cu 
3,1 mii. fl.; zahară, 2,6 mii. fl.; feră și mărfuri 
de feră cu 2,6 mii. fl.: lemnăria, cu 1,8 mii. 
fl.; merceria și ceasornicăria cu 1,8 mii. fl.; 
mărfuri de bumbacă, cu 1,6 mii. fl. și altele?*

„Acestă esportă însemnată ală Austro-Un- 
gariei va fi prin o singură lovitură înlăturată, 
dâcă, după cum se p6te admite cu siguranță, 
între Austria și România la 1 Iuniu său p6te 
ceva mai târdiu și anume după ună timpă tran- 
sitoriu de vre-o câteva săptămâni, va isbucni 
răsboiulă vamală anunțată. România cu înles
nire îlă va putd suporta căci pentru cerealele și 
vitele ei va găsi, în direcțiunea maritimă, spre 
Anglia și Italia, precum și mijlocită și nemijlo
cită ca și pănă acum chiar și. pentru Germania, 
debușeuri însemnate?*

„Austro-Ungaria însă printr’ună răsboiu va
mală va suferi..forte multă și mai cu sdmă indus
tria transilvană fi austriacă va fi lovită. Der pre
cum cei din Pesta trecă cu vederea Transilvania, 
așa și cei din Viena lasă nebăgată în semă in
dustria austriacă, făcândă ca să ajungă lucrurile 
la acestă răsboiu vamală, numai pentru ca nu 
cumva să păgubescă agricultura Galiției și Un
gariei, cari se opună categorică la liberulă im
portă ală cerealeloră și viteloră din România. 
Fără garantarea acestui liberă importă ală cerea
leloră și viteloră, România sub nici o împrejurare 
nu va încheia pace și astfelă răsboiulă vamală, 
care este în ajună, după câtă se vede, va tără- 
găi f6rte multă. Când duoi se cârtă întotdăuna 
se găsesce ună ală treilea care se bucură. 
Acestă ală treilea este Germania, care acum cu 
puțină ostenâlă ar pută să eucerâscă prețiâsele 
piețe române, dâcă nu va lăsa ca Anglia să-i 
apuce pe dinainte acestă rolă?*

Brașovti 17 Martie 1886.
Ni se telegrafiază, că ambasadorulă română 

dela Viena, d-lă Mavrogheni, a fostă însărcinată 
de cătră guvernulă română de-a iniția negocie
rile pentru încheiarea convențiunei comerciale 
între Austro-Ungaria și România. Se vede de 
aici, că ca locu pentru negociărl n’au fostă aleși 
Bucurescil, ci Viena. După ce este sciutu, că 
cei din Viena se învoiseră ca tractările să se 
facă în BucurescI, trebue să admitemu, că numai 
oposițiunei ce-o voră fi făcut’o Ungurii este a 
i se mulțămi, că nu se facă și negociările va
male cum s’au făcută negociările de pace sârbo- 
bulgare în BucurescI.

Ar fi de dorită, ca acâsta s6 nu fiă ună 
presemnă râu pentru viitbrele tractărl, căci pacea 
armeloră — s’a încheiată cum s’a încheiată, în 
BucurescI, dâr nu scimu cum se va încheia pa
cea economică în Viena, mai alesă, că încordarea 
între Austro-Ungaria și România din causa con
vențiunei este mare.

Corespondentulă vienesă ală (jiului de Co
lonia, „Kolnische Zeitung,** caracterisâză acostă 
încordare cu următdrele cuvinte :

„Abia s’a încheiată pacea în sudă-08tă, și 
deja se i”esce începerea unui nou râsboiă, care 
de și nu va cere prafă și sânge, totuși va fi 
purtată cu cea mai mare înverșunare și mâhnire 
și numai cu anevoiă va putâ fi dusă la ună bună 
sfârșită. Acesta este resbelulă vamală, care este 
în ajună de a isbucni între Austro-Ungaria și 
România. In tocmai ca și când ar fi în pers
pectivă ună resbelă adevărată, astfelă se găsescu 
pe d’o parte în 4’are^e austro-ungare, âr pe 
d’alta în cele române totă felulă de plângeri, 
acusărl și amenințări reciproce.

„România se teme că, sub influența conven- 
țiuniloră comerciale liberă-schimbiste, cari mai ân- 
teiu la 1876 s’au încheiată cu Austro-Ungaria 
și apoi cu celelalte state, și în urma cărora im- 
portulu străină a crescută fdrte multă, ea va tre
bui să sărăcâscă cu desăvârșire; căci în adcvără 
ea trebue să fiă fârte îngrijată vătjându că acelă 
importa întrece în fiecare ană esportulă ei cu câte 
30—70 milione lei. Afară de acâsta România 
doresce să aibă și ea industria ei propriă, ca cu 
modulă acesta să ’și creeze o mai mare neatâr
nare economică. De aceea guvernulă și repre- 
sentațiunea națională au hotărîtă să denunțe la 
espirarea loră tote convențiunile comerciale în 
ființă**.

Ce-i dreptă în dilele din urmă se pare 
că s’a mai ameliorată situațiunea. Precum 
este cunoscută cetitoriloră noștri, guvernulă aus
triacă a deschisă în modă prevenitoră granițele 
sale importului de vite din România și acâstă 
măsură a putută produce numai bună impre- 
siune in România.

Acum vine însuși ministrulă de esterne 
Pherekide și declară în cameră, că și guvernulă 
ungurescă voesce să pășescă pe urma celui aus
triacă. D-sa dise, că guvernulă din Pesta i-a 
făcută cunoscută, că va lua aceeași măsură în 
privința viteloră române ca și Austria și că gra
nițele pentru porci, oi și capre s’au și deschisă.

Aici d-lă Kogălniceanu a accentuată, că 
România nu se mai p6te mulțămi cu „măsuri pe 
jumătate?* „Dâcă avemă dreptate, să ni se des
chidă granițele — adause D-sa, căci pe noi nu 
ne încăl^escă făgăduielile, ce ni se totă dau.“

D-lă Kogălniceanu arată cu citate din arti- 
cull publicați în diarele vienese, că nedreptate i 
s’a făcută României în aplicarea convenției din 
partea monarchiei năstre. O opiniune cu totulă 
divergentă de a celoră din Viena domnesce în 
privința acâsta în sînulă deputațiloră maghiari 
din Pesta.

Sâmbăta trecntă a adresată deputatulă Ne- 
mânyi, cunoscută la Românii din cerculă său 

contele Szechenyi și cu referentulă ministerului 
de comerță ungurescă în afacerea tractatului de 
comerță română. In cercurile parlamentare din 
Pesta se crede, că negociările asupra încheiării 
tractatului comercială cu România voră începe 
în curândă în Viena. De altă parte aceluiașă 
(jiară i se scrie din BucurescI:

Deși în cercurile guvernului e aprețiată deplină va- 
lărea unui raportă comercială cu Austria, e cu t6te astea 
o viuă agitațiune în contra lui. Kogălniceanu să fi de
clarată, ?că va agita cu hotărîre în contra încheiării 
unei convențiunl comerciale cu Austro-Ungaria și că în 
acestă scopă va cutriera țăra întrăgă. In același sensă 
lucreză fostuiă ministru ală instrucțiunei Aurelianu, care 
trece de autoritate economică și de aceea, precum și din 
causa elocinței sale esercită o mare influință asupra mul- 
toră deputați. E posibilă, că încă îi va succede guver
nului să se opună acestei agitațiuni; dăr după disposi- 
țiunea ce domnesce aci atâta se păte c|ice înainte, că 
tractările nu voră duce ușoră la o înțelegere, dăcă nu 
se va concede României esportulă viteloră în Austro- 
Ungaria.

In timpulă din urmă, $ice „N. fr. Presse**, 
s’au întâmplată cașuri, că la oficiele vamale ro
mâne s’au oprită mărfuri austriace sâu ungurescl, 
ca să se supună analisei chemice în basa unei 
legi românescl, deși în contra activării acesteia 
au făcută oposițiune și alte puteri. Din pricina 
amintiteloră cașuri, ambasadorulă austriacă din 
BucurescI, br. Mayr, la însărcinarea primită s’a 
adresată din nou guvernului română și a obți
nută atâta succesă că la 19 Martie c. t6te ofi
ciele vamale române au fostă avisate printr’o 
civculară, ca nici o marfă să nu se mai oprâscă 
din causa analisei chemice.

piarele din BucurescI aducă rapărte despre 
ședința dela 13 Martie a camerei deputațiloră în 
care s’a adusă în discuțiune și convenția comer
cială cu Austro-Ungaria :

D. Dincă Schileru răgă pe d. ministru ală atace- 
riloră străine să intervină pe lângă guvernulă din Pesta 
să ia aceleași măsuri ca și guvernulă austriacă în ceea 
ce privesce importulă în Bucovina a rîmătoriloră, oiloră 
și capreloră.

D. M. Ferikide, ministru ală afaceriloră streine, 
răspunde că guvernulă și-a dată tăte silințele ca să facă 
ca tăte granițele să fie deschise exportului viteloră din 
România. D-sa adaugă că guvernulă din Pesta ’i a fă
cută cunoscută, că și guvernulă ungară va lua aceleași 
măsuri, ca acele luate de guvernulă austriacă in ceea ce 
privesce exportulă română de vite în Ungaria. Mini
strulă aduce la cunoștința Camerei o telegramă a consu
lului română de Ia Pesta, care ’i face cunoscută că gu
vernulă ungară ’i-a notificată într’ună modă oficială, că 
măsura de permisie prealabilă pentru trecerea viteloră ro
mâne pe la granițele ungurești a fostă desființată.

D. M Kogălniceanu se miră cum guvernulă aus- 
tro-ungară a recunoscută tocmai acum dreptatea Româ
niei și dice că în ceea ce privesce vitele cornute nu s’au 
luată de locă măsuri. D-sa declara că se asociăză la in
terpelarea d lui Dincă Schileru. Rdgă apoi pe ministrulă 
să citescă articolulă din „N. fr. Presse', în care se vor- 
besce despre esportulă română de vite cornute în Un
garia și în care se arată, că în anulă 1884—85 numai 
ună singură bou a trecută din România în Ungaria. 
„ Propună dâr se se fotografieze acestă bou și fotografia 
lui se se aducă în Adunare când se va discuta reînoirea 
convențiunei nâstre comerciale cu imperiulă austro-ungaru.a 

Cu acâsta s’a încheiată incidentală.

Negociările cu România.
„Neue Freie Presse** dela 27 Martie scrie 

cu privire la convenția comercială cu România, că 
referentulă comercială-politică ală ministerului de 
esterne, br. Glanz, s’a întorsă din Pesta la Viena, 
după ce a conferită cu ministrulă de comerță

Kossutli și temea româna.
(Scrisorea a doua.)

Kolegno al Baraccone, 10 Maiă 1877.
Stimate Domnule, Prețuitulă meu amicul
Nu este o întrebare tocmai de șagă, că în care 

punctă adecă se află isvorulă acestui curentă valachisătoră. 
Precum la morburile singuraticiloră, totă așa și la cele 
ale societății, multe împrejurări potă contribui la eres-
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Nu avemă esemplu în privința acâsta, nu numai la po- 
pâre, cari trecă acum prin procesulă formațiunii, dâr nici 
în istoria națiuniloră deja formate. NicăirI! Nicăirl! Din 
India și până la «Ultima Thuele», nicăirl, nicăirl.

Aruncă-țl d-ta odată privirea spre nordă la neferi
cita acea de «statuă viă» (Polonia). In istoria ome- 
nimei atâtă de avute în chinuri și dureri, nu esistă o 
pagină mai oribilă, ca aceea, pe care stă însemnată ten
dința de russificare a națiunei polone. Și națiunea acea 
martiră stă acolo fără nici ună scufă de apărare, cu 
ună picioră pe eșafodulă tirăntei, âr cu celalaltă pe lune- 
cosulă seducerii și a coiupțiunei depravatâre, mai bine 
ca de ună veacă încâce Miculă zidă seutitoră ală ei 
este sentimentulă său de rassă neadurmită.

Dâr în acestă cJidO s’au frântă și se frângă tâte săgețile 
tirâniei și ale intrigeloră. Fiindcă instinctulă de conser
vare a limbei și a timpului polonă, nu este nuinai o trăi
nicie în patria proprie, d. es. ea la Ciangăii din Româ
nia. Acolo-i sentimentulă gloriei, a eroriloră comise și 
a nenorocirilor^ trecute, — acolo-i conștiința chinuriloră 
presente și a speranțeloră In viitoriu, care stau legate 
.strânsă de numele de polonă. Alte motive lucră pe te- 
renulă sehtimenteloră, nu acele legi ale mechanismului 
fisicală, la cari te provoci D-ta. Aceste lucră fără cons- 
ciință; dincolo conștiința de sine îlă scâte pe omă din 
cerculă chiemiei și ală mechaniei. In peptulă .statuei 
vii* conștiința națională este (sâu după cum am numit’o 
eu: conștiința de rassă) care — în butulu esterminării 
întreprinse, a amestecărei și a desvoltărei continuă — 
renvie din generațiune în generațiune cânteculă plină de 
încredere în puterea vie de v.ată a Poloniloră: „Jestye 
polscka nye zgimela docnt mi zijeme.*

Așa este „conștiința națională," când e vorba de 
massa unei naționalități, și anume (te rogă să fii atentă 
Ia aceasta) în propria sa patrie, — carea a împrumutată 
patriei pro.priulă său nume, sub firma căreia a însemnată 

j istoria aceea patrie în cartea de aur a națiuniloră eu- 
Eu ți-am cjisă d-tale în scrisârea .ropene și a cărei strînsă alipire la limba sa străbună, la ca- 

' “ i se potă | racterulă său strămoșescă, — este reprezentanta și ga-
. . - - nic^ ranța unei noțiuni geografice de stată. Decă s’nv desnctțio-

cerea râului, dâr ori ce bălă își are causa sa genetică 
și dâcă greșimă întru cunâscerea acestei cause, greșimu 
și la sanarea răului; dâcă vomă tinde a contvabalanța 
numai influența împregiurăriloră agravătâre, dâr isvorulă 
de unde provine bâla, îlă Jăsămă nebăgată în sâmă, — 
nu vomă putea ajunge la succesele dorite.

Eu vădă în valachisarea aceea desaminlită o bâlă 
organică. E bolnavă inima poporului. Nu circulează 
sânge maghiară în canalele sale, sâu cu alte cuvinte e 
în părăginire sentimentulă său de rassă (nu înțelegă avi 
ună purismă descendentală), și de ore ce eu îmi esplică 
lucrulă în ăstă modă, țină, că numai așa vomă putea 
scăpa de calamitate, decă vomit tinde la îmbunătățirea 
stărei locuitoriloră valachisați, dir astfelă, ca acostă îm
bunătățire sl stea în strînsă legătură cu recepțiunea ma- 
ghiarimei desnaționalisate, încâtu valachulă-maghiară re- 
maghiarisatu, se se simtă în preferință mare ca maghiară, 
în tâte, în viața casnică, familiară și socială, — față cu 
vecinulu seu valachă.

In scurtă, eu credă, că la ori ce s’ar întreprinde 
pentru susținerea naționalității maghiare pornite spre 
peire și pentru revindecarea celoră perduțl, interesele 
materiale ale poporului să servească dreptă pârghiă. Eu 
sunt dă părerea, că pe altă cale nu vomă putea isprăvi 
nimică.

D-ta ai cetită răspunsulă meu scrisă la provocarea 
redacțiunii albumului lui Hunyadi: așa dâră sci că la 
problema din cestiune ce pond deosebită pună pe in
strucția poporală de caracteră maghiară. Și tocmai de 
aceea, țină neevitabilă a o aduce acâsta în legătură cu 
interesele nâstre propri, căci dâcă asia nu se va face 
cu scola maghiară, care divergează de viâța familiară, — 
susținerea naționalității maghiare în grabnica sa decă- 
dință, sâu chiar remaghiarisarea celoră valachisațl, de
vine o absolută imposibilitate, căci vatra părintească 
va paralisa cu desăvârșire scola.

Dâr să ne chiarificămă cu noț'unea „sentimentă 
(conștiință) de rassă*. T 
trecută, că „miile de mii* ale unui poporă nu s 
desbrăca de naționalitatea loră, nici prin negligere, ........... ........ .
prin intrigi, nici prin forță și nici prin presiunea împre- galișa poporulă maghiară din Ungaria, aceasta ar fi ună 
jurăriloră, — dâcă poporulă posede fiă și numai iustine- .fenomen de părăgimre morală, care aparține unei alte 
tulă «sentimentului său de rassă*. 'serii de idei ca aceea, când șvabul din Bacica, slovaculă

Am subtrasă cuvintele „miile de mii* ale popo-■ din Oroshaza et.«. ar deveni — fundă în Ungaria — 
rului, deârece desnaționalisarea unui poporă stabilă: adecă ' ungară. Căci asta din urmă este numai o acomodare 
scutită de frecările causale prin migrațiune, e de a se:firească, pe care pâte că amă putea-o aduce in necs 
judeca cu totu.ui totă din alte^ considerațiunî, căci analogic cu una dintre legile principale a evoluțiunei fi- 
este ună fenomenă forte naturală, ca singuraticii să se.gjce Qgr cea dintâiă are a se privi dintr’un altă punctă 
acomodeze recerințeloră ivite din propriile loră referințe.; vedere. Pe aceea nu mai părăginirea conștiinței na- 
Asta e o adoptare normală. Aceea defelă nu este. ’ tionale o pote esplica.

i r^sP]u)ns^ț c& aserțtunea ^mea ațâță de. Aceasta e convingerea mea, și tocmai de‘ aceea
trebuie să se 

vie a sângelui 
(Va urma.)maghiarii.

Asta e o adoptare normală. Aceea defelă nu este.
D-ta mi-ai răspunsă, că aserțiunea mea atâtă de. 

resolută ară fi o problemă grea pentru d-ta; și npro-, Consimtâ perfectă cu D-ta in punctulă, că 
tiva părerei mele, te provoci la esemplulă propriu ală iucre întru punerea într’o mișcare mai 
d-tale; mai departe la formațiunea din elemente micste^ ’• - 
chiar și a națiuniloră celoră mai puternice ’n punctulă 
sentimentului de rassă, — la curentulu de răspândire ală 
omenirei (așa (jid d-ta) de cătră răsărită spre apusă,— 
curentă, care esterminândă, formâză amestecări nouă, în 
ceea ce d-ta descoperi legea de migrațiune și desvoltare i 
a „luptei pentru esistință", — ceea ce o vedemă în mi
niatură la planta, care nu ’șl lasă sămânța imediată la 
loculă plantei-tulpine, și de sub care lege, atâtă în mare 
câtă și ’n mică nici omulă nu face escepțiune.

Am cetită cu interesă aceste scrutări. îmi place 
să privescă, că coordinarea fapteloră la ce deducțiuni 
causale potă să conducă pe ună scrutătoră analitică de guvernului ungurescă, care informâză falsă pe Maies 
felulă stimată d-tale. Dâr eu credă, că afirmațiunea • , r, p. u , .
mea numai de aceea ți s’a părută d-tale, că ar fi ie<lalea Sa- Ds altmmlrelea o repețimO acum: nu ne 
grea, deârece am omisă a te desluși asupra «sentimen- ’ ti’ebue cultura Kuituregyleliștiloră; noi navemă nevoiă 
tului de rassă", adecă despre modulă cum îlă înțeiegă de ea. 
eu. Erârea mea este, că ți-am oferită ocasiune, să es-' 
plici cuventulă „rassă“ în modulă cum se înțelege elă 
în științele naturale. Eu nu în acestă înțelesă 1 am luată pu^a făcută contra condamnării sale de cătră Tabla re-
ci d. es. ca atunci când vorbimă de »rassa latină» cui 
tâte că se scie că în vinele națiuniloră, pe cari le nu- 
mimă rassa latină—d. es. Italiană — sângele este ames
tecată din cela ală atâtoră rasse, încâtă dâcă l’amă pute 
descompune în picături, de sigură că sângele latină numai 
în dose homeopatice l’amă pute descoperi; pote nici chiar 
spectroscopulă nu i-ar putea constata presența, cu tâte 
că e în stare să reveleze până înfr’a 100 diluțiune. Na-
țiunile s’au formații din elemente micste, dâr în Europa apelath la Curia
ele s’au formată de multă, și pe o astfelă de formațiune 
’și-a pusă apoi câte ună țipă predominantă sâ.i micstă 
sigilulă său, carele se ’ntinde ca ună firă roșu prin tote 
procesele ei de desvoltare și metamorfoză; acestă țipă 
ne determină apoi la numirea diferiteloră rasse, și 
vorbimă spre pildă despre conștiință de rassă englesă, 
— cu tâte că stimă, că Englesii de jumătate suntă Sac- 
soni âr de jumătate Normanî, «besides several other 
ralts», după cum se obiclnuise a dice »Paddy»-ul lui 
Erin cu o acurateță matematică nu tocmai escelentă.

Așadâră eu, când vorbescă despre o conștiință 
(sentimentă) de rassă cu privire la masse stabile (aici âr 
am subtrasă), — înțelegă dedarea, simțulă instinctivă 
de alipire cătră caracterulă străveehiu națională.

Ei, eu susțină, că acâstă dedare a alipirei, acestă 
simță instinctivă, cu t6te provocările d-tale la legi na
turale, cu cari aduci obiectulă într’o legătură analogică, 
și în butulă celoră mai contrare împrejurări — este de 
ajunsă ca să scutăscă o massă, fiă numai cu caracteră 
de naționalitate, de uitarea limbei străbune, de desbră- 
carea caracterului strămoșescă, — despre ce destulă de 
frapantă ne vorbesce esemplulă Ciangăiloră din Muntenia. 
Și în sfârșită într’ună astfelă de casă, acesta este ună 
lucru, care aparține luptei dintre trăinicia și puterea de 
asimilare a popâreloră.

Valachisarea Unguriloră din Ardeală nu e de felul!, 
acesta. Asta ar fi, ca și când am dice, că prin intrigă 
negligare, prin contactă cu popâre străine, amă pută 
desbrăca în massă pe poporulă stabilă germană din 
Germania, pe celă italiană din Italia, pe celă francesă 
din Francia, pe celă englesă din Anglia, de individuali
tatea loră națională. E imposibilă D-lă meu! Imposibilă!

«Kulturegyle- 
balului inioc-

SOIRILE DILEL•
Maiestatea Sa monarchulă a dăruită 

tului» ardeleană din Clușiu, cu ocasiunea 
■mită la 1 Martie n., 100 fl, „Ellenzek» <jiee ca asta e 

;! o dovadă, că tendința „Kulturegyletului" nu este.maghia- 
i risarea, ci răspândirea culturei între locuitorii ardeleni. 
Noi dicemă, că asta e o dovadă despre râua credință a

—x—
Apelația d-lui advocată Rubinu Patiția din Alba- 

gâscă din Murășă Oșorheiu, s’a respinsă. Se scie, că 
d-ltk Rubinii Patiția fusese condamnată la 6 luni arestă 
de cătră tribunalulă din Alba-Iulia, pentru că ar fi răs
pândită romanulă «Horea» de I P. Florantină. Condam- 
natulă a apelată la Tabla regescă, unde arestulă i s’a 
schimbată în amendă de 150 fl. D-lă Rubină Patiția a 

din Peșta, aici însă apelația îi fu
respinsă.

—x—
S’a legată sărăcia de teatrele provinciale ungurești. 

După celă din Tirnișora, vine celă din Cinci-Biserici. 
Cu tâte colectele făcute și ajutârele date, nu e chipă 
de mântuire. Și „patrioții» se mai gândescă și la ma- 
ghiarisare! Rău i-a orbită Dumnezeu.

—x—
Hoțulă, care a furată din biserica gr. cat. din Ha- 

țegu pocalulă de aură dăruită de Papa la 1700, ună tă- 
mâieră de aură și bani, s’a prinsă; pocalulă încă s’a 
găsită într’ună birtă.

—x—
DinCohalmăse scrie cătră ,Sieb. Deutsch. Tgbltt.» 

că la începutulă acestui ană inspectorulă școlară ungu
reștii ală Târnavei-marl, a cerută dela învățătorulă șcâlei 
gr. or. de acolo să ’i trimâtă documentele de capacitate. 
Acum s’a ordonată din partea ministerului culteioră de
părtarea învățătorului din postulă său, sub cuvântă că 
n’ar avea capacitatea prescrisă prin lege pentru postulă 
de învățătoră și s’a și însărcinată autoritatea politică din 
Cohalmă se esecute ordinațiunea. Se spune chiar că, 
sub pretextă că localulă șcâlei gr. or., n’ar fi corăspun- 
(jătoră cu numărulă școlariloră, maioritatea acestora se 
voră trimite în șcâla de stată. — Are cunoștință auto
ritatea nâstră bisericâscă superiâră despre aceste perse- 
cuțiunl în contra șcâlei române din Cohalmă?

Târgulă anuală ce s’a ținută în filele trecute în 
Mediașă n'a fostă nici câtă ună târgă de săptămână, 
așa de miserabilă mergă afacerile.

„Reuniunea pentru lățirea limbei maghiare din 
Vârșeță* după cum ijice «Egyetârtâs» nu pâte să esiste 
multă vreme fiindcă nu prâ este sprijinită din partea 
Valachiloră și a Sârbiloră. .Destulă de rSu, că agita
torii noștri nu vădă nobilulp scopă ală reuniunei, care 
numai loră le pâte folosi.* — Onâre Valachiloră și Sâr- 
biloru din Vârșeță! N’avemă nevoiă să sprijinimă ase
menea «nobile scopuri» nenobile și nici de folosulă ei 
n’avemă nevoiă. Să ne slăbâscă cu dragostea maghia
rizării.

—x—
Calea ferată Deșiu-Bistrița se lucrâză cu mare 

grabă. Se speră că la 1 Maiu se va preda cireula- 
țiunei.

—x—
Comuna evangelică conf. augsb. din Altsolil a ho- 

tărîtă ca în fiecare lună odată, Dumineca, să se țină 
serviciu divină ungurescă cu predică ungurâscă, precum 
și în fiecare Luni și Joi să se țină serviciulă divină de 
diminâță în limba ungurâscă; mai departe protocâlele să 
nu se mai țină ca pănă acum în limba slavă, ti esclu- 
sivă în cea maghiară. Se vede că atâtă de slabi se 
simtă „patrioții,» încâfă alârgă cu limba scâsă să-și spo- 
râscă numărulă cu forța.

—x—
Tinerii croafi universitari din Viena, Agramă și 

din alte orașe au hotărîlă, să trâcă toți la religiunea 
ortodocsă. Ei an rugată pe principele Niehita ală Mun- 
tenegrului, ca se le fiă nașă la boteză.

—x—
O proprietară țărancă din Attendorf lângă Frau- 

stadl s’a arestată, fiindă bănuită că șl-a otrăvită unulă 
după altulă patru bărbați, după cari se măritase. O co- 
misiune judiciară anchetâză faptulă.

—x—
Astă seră Luni trupa germană Remay va juca 

«Therese Krones" de Carol Haffner, în benefieiulă ac
triței Natalia Haffner.

Academia Română.

Raportulu secretarului generală
asupra lucrăriloră Academiei Române în decursulă anului 

1885—1886.
(Urmare.)

III. Publicațiunile Elurmuzalci. Din raportulă, pe 
care am avută onâre a vi-lă presența la deschiderea se
siunii generale trecute, ați văzută întinderea ce s’a dată 
cercetăriloră și tipăririloră de documente istorice, cari 
completâză colecțiunea adunată de nemurilorulă nostru 
Ejudoxiu Hurmuzaki. In decursulă anului încetată aceste 
lucrări au făcută nâuă progrese și s’au deschisă nâuă 
isvâre de cercetări. Starea acestei publicațiunl istorice, pe 
care o putemă numi astă-tjl monumentală, este următârea 
în momentulă de față :

1. Din seria Documenteloră privitâre la istoria Ro- 
mâniloră, s’a'terminată de tipărită în decursulă anului vo- 
lumulă V partea I, care era de abia începută la aduna
rea generală trecută. In acestă volumă, de XXII și 547 
pagine, se cuprindă documentele adunate de Hurmuzaki 
pentru anii 1650—1699.

2. După terminarea părței I a volumului V s’a în
cepută tipărirea părței a 11-a a aceluiașă volumă, avândă 
a cuprinde documente adunate din Archivulă Statului și 
din Biblioteca San-Marco dela Veneția, precum și din dife
rite archive și biblioteci dela Roma. Din acâstă parte 
s’a tipăritu pănă acum 386 documente în 31 câle (pa
gine 248j. Lasfârșitulă părții a Il-a a volumului, se va 
tipări ună indice generală alfabetică asupra cuprinsului 
documenteloră din amândouă părțile lui,

3. Din fragmente zur Geschichte der Rumănen s’a 
terminată de tipărită și s’a publicată volumulă IV. S’a 
tipărită apoi întregă volumulă V, care nu mai aștâptă 
pentru a eși la lumină de câtă indicele alfabetică.

4. Colecțiunea de documente adunate sub îngrijirea 
D-lui colegă A. Odobescu din Archivele Ministeriului de 
externe din Paris s’a terminată de tipărită. Ea a fostă 
precedată și completată prin colecțiunea de documente 
adunate și extrase de D-lă Gr. G, Tocilescu, pentru se- 
cululă XVI și o parte din ală XVII, din diferite publi- 
cațiunl franceze, precum și din Biblioteca Națională dela 
Paris. Acestă materială a fostă împărțită în două părți, 
cari formâză două mari volume: Iia cuprindândă anii 
1518—1780 de 135 câle (pagine LXXII și 1003), ală 
II-lea cuprindândă anii 1781—1514, de 101 câle (pagine 
XLVIII și 756). Pentru documentele cuprinse în aceste 
2 volume, în numără de 2402, este în lucrare ună in
dice generală și completă alfabetică, care se va tipări 
în decursulă anului viitoră. Tabloulă următoră arată
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starea actuală a tuturoră documenteloră tipărite in acostă 
coleeljune pănă acum :

Adunate (le Adaiise de
Volumulu Anii. Documente Hurmuzaki. Academie-

111 1576—1599. 443 341 102
IV p. . 1600 — 1619. 629 629 —
IV p. 2. 1576—1650. 732 — 732
V p. 1. 1650—1699 362 362 —
V p. 2. 1650—1699. 386 — 386
VI 1700—1750. 355 355 —
VII 1750—1818. 308 308 —

Suplem. I. 1518—1780. 1414 — 1414
„ n. 1781 — 1814. 988 — 988

5617 1995 3622
5. In anulă trecută am avută onâre a vă arăta 

modulă, în care Gomisiunea publicațiuniloră Hurmuzaki, 
a hotărită la l Iulie 1884, să se completeze eolecțiunea 
cu documentele secoliloră XIII, XIV și o parte din XV, 
cari suntă a se aduna din diferitele publicațiuui ante- 
riăre făcute mai cu sămă de străini. Am arătată atunci, 
că cu acăstă lucrare Comisiunea a însărcinată pe D-lă 
membra corespondentă ală Academiei Nicolae Densușianu. 
In decursulă anului încetată D-sa a continuată fără în
trerupere cercetările spre acestă scopă. D-sa a estrasă 
pănă acum 1400 documente privitare la Români, înce- 
păndă cu anulă 1200, din Zece mari publicațiuni, și 
anume din:

Fejer, Codex diplomaticus Hungariae, 41 voi. 8°—. 
Theiner, Vetera mrnumenta Poloniae et Lithuaniae gen- 
tiumque finitinarum historiam illustrantia voi. I, II. — 
Theiner, Vetera monumenta Slavorum meridionalium his
toriam illustrantia. Voi. I, II. — Theiner, Vetera monu
menta historica Hungariam Sacram illustrantia. Voi. I, II. 
— Codex diplomaticus Comitum Kârolyi. I. — Ljubic, 
Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. 
Voi. I, II, III, IV. — Ant. Szeredai, Notilia •veteris et 
novi capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae.— Kemeni 
Notitia historico-diplomatica Archivi... Capituli Albensis.— 
Fr Pesiy, A Szorenyi Bânsăg. Voi. III. — Kurz, Maga
zin fur Geschichle Siebenburgens. Voi, I, 11. — Engel, 
Geschichte der Moldau und Walachey. — Szăzadok, 
1882.

Cuprinsulă tuturoră documenteloră alese spre a fi 
reproduse a fostă resumată în scurtă și resumatele au 
fostă așezate în ordine cronologică. însemnându-se la 
fiecare publicațiunea în care documentulă se află tipărită.

In anulă trecută am avută onore a vă comunica 
că prin mijlocirea răposatului Obedenaru s’au colaționată 
pănă acum aprdpe tăie documentele privitore la istoria 
ndstră, cari au fostă publicate de Theiner din archivulă 
Vaticanului. Lucrarea acăsta se continuă și greșelile 
constatate se voră avă în vedere la retipărirea documen
teloră în eolecțiunea năstră.

O deosebită dificultate presintă însă numele proprii 
mai cu sămă cele topografice. De aceea pe lângă cola
ționarea loră s’au luată măsuri a se decalca esactă după 
originale și a se reproduce în facsimile litografice, pen
tru ca istoricii să aibă sub ochi aceste facsimile când ar 
fi vre-o îndoiălă asupra cetirii vre unui nume. Lucrarea 
acăsta, începută asemenea prin mijlocirea răposatului 
Obedenaru, se continuă și sperămă că peste putină timpă 
aceste facsimile, dispuse pe trei tabele, voră fi gata și 
ni se voră trimite.

La amendouă aceste lucrări, pentru cari se ceră so
lide cunoscințe paleografice, suntemă ajutați de persăne 
fărte competente dela Roma.

(Va urma.)

0 esecutare Ia m6rte.
(Fine.)

De pe valea Bistriței, 6 Martie 1886.
(Retipărirea e oprită I)

Condamnatulă a mai pusă întrebare celoră pre- 
sențl, că pentru ce au făcută ămenii biserica în sată 
și n’au făcut’o de lături de sală. Preotulă îi răspunse, 
pentru aceea, căci n’au putută face sătulă în biserică. 
La acăsta condamnatulă a rîsă. A mai întrebată, că 
ce stă în biserică cu capulă în josă. Nimeni n’a putută 
sci, până ce în urmă spuse elă, că [cuiele din polcovele 
cismeloru. Și a dată gâciturl de acestea o mulțime ... 
Toți admirau spiritulă lui și toți admirau nepăsarea lui 
de mărte.

Era la ărele 11 din năpte când preotulă a înce
pută a-i ceti din evangeliă — în care timpă condam
natulă a ascultată cu cea mai mare paciință și liniște. 
După ce i s’a cetită evanghelia sergentulă închisorii, ce 
era acolea, i-a recomandată să se culce, dăr elă n’a 
vrută; a Zisă că: Cum așă pută dormi eu când mă 
aflu între ămenl de petrecere ca d-ioră«

Era la ărele 12 din năpte când delicvenlulă T. 
Moldovanu a luată și a mâncată friptură, cocăturl, cas
traveți și a beută ună pahară de vinarsă. Elă a mân
cată cu tătă liniștea ca și ună omă în starea cea mai 
normală sufletăscă și s’a săturată cum se cade. Apoi a 
mai fumată, a mai beută vină, și a mai povestită multe 
de tăte cu o față senină și neschimbată. In urmă preo- 
tulO a fostă rugată să cânte «Ciobanulă*. Elă a și

cântată acesiă cântecă, în decurstilă căruia T. Moldo- 
vanu se uita dungă* la preotă și cu mare sete.

Când preotulă șl-a finită cânteculă era la l‘/a ăre 
din nopte. La acesiă timpă a începută delicvenlulă 
erășl a cânta Elă a cântată o baladă lungă și fru
ntașă și a cântată timpă de o 6ră în continuu. La 
acestă baladă, pre care nu o putemă însemna aci, a 
adausă și altele, adecă:

Săraci cântecele mele
Că dragi mi-au fostă mie elo; 
Dragă mi-o fostă a Ie mai Zice, 
Astăzi începă a le plânge.... Și ărășl
Supărată sunt și n’am rândă 
Mă leagănă ca frunda-’n vfintă, 
Supărată sunt și n’am modru 
Mă leagănă ca frunda ’n codru, etc... Și apoi:
Mulțumescă la măicuța, 
Că mi-o făcută gurița 
De mă stempără cu densa; — și ărășl:

Năcazulă, care-lă tragă eu, 
Nu mi-e dată de Dumnedeu 
Că-i făcută de capulă meu... — Și erășl:

Pe cine-ai Dămne de-a bate, 
Nu-lă bate cu alte fapte 
Fără cu străinătate, 
C'apoi elă singură se bate. 
Nu-lă bate cu alte rele 
Făr’ cu a mele greșele.

Cum Z'sesemă a cântată timpă de {o 6ră neîntre
ruptă ; dăr a cântată cu atâta farmecă și așa de doinică, 
încâtă ți se rupea inima de compătimire pentru elă, ne
fericitul și născutul în 6ră fără noroc și în căsul cel blăstă- 
mat. Așader cântarea luiț inu dela 1 Va—Apoi ceti în 
> Epistoliă* până la 3 ăre. Când fu la trei ore a fostă 
poftită de preotă și de sergentă ca să se culce. Dăr elă 
a răspunsă : >Lăsați mă, nu mă îndemnați să mă culcă, 
că voiu dormi eu de mâne diminâță destulă și până-i 
lumea!* Acestă răspunsă l’a accentuată eu cea mai 
mare liniște.

E de însemnată că rolulă principală ală preotului 
a fostă ca în continuu prin vorbele și disertațiunile sale 
orale, să țină ocupată mintea delicventului în direcțiune 
favorabilă și nici decum să nu lase ca mintea neferici
tului să fiă preocupată de tragica scenă, ce avă să ur
meze la 8 ăre diminăța. Deci la 3 ore vetjăndă preotulă, 
că condamnatulă e pornită să se pună pe gânduri — 
numai decâtă începe a-i vorbi mai ânt.âiu despre cele 
lumescl și de aci pe neobservate trece la cele cerescl 
și supranaturale.

In astă posițiune i-a ținută meditațiunl, In cari cu 
colori viue i-a descrisă paradisulă, adecă raiulă; feri
cirea și bucuria raiului, frumsețea raiului, i-a spusă că 
in raiu șăde Dumnezeu, Maica Pră curată, Ângerii și 
toți drepții. I-a spusă că de ar sui omulă câtă de fru- 
mosă e raiulă n’ar mai vrea ună minutu să trăiăscă; 
și de ar sci omulă ce bună și frumosă e Dumne
zeu, și-ar roga mărtea numai și numai să-lă pdtă 
vedă precum șl-a rugat’o și ună sântă ală bisericei în 
vremile de demultă. In urmă i-a arătată că raiulă păte 
să-lă dobăndăscă încă chiar și păcătosulă numai să se 
întorcă la Dumnezeu cu adevărată căință de fapt ulii său, 
cu inima curată și cu lacrimi în och’. I-a citată Zisa 
lui Christosă: > Amină, Amină Zică vouă, celă ce bă 
sângele meu și mănâncă trupulă meu are viăța veeiloră I* 
eu care ocasiune i-a ținută o meditațiune despre ss. cu
minecătură și mărturisire. Aceste meditațiunl pie au du
rată cam ăre. In Iotă timpulă ăstoră meditațiunl 
condamnatulă a arătată cea mai mare încredere în Dum- 
neZeu și speranță și iubire dămnă de celă mai bună și 
fidelă credinciosă. O vorbă în tălă noptea n’a eșilă 
din gura lui în contra sorții sale și în contra celo ă 
sânte. O vorbă nu a scosă din gura sa prin care se 
arete că i-e frică de morte. Și odată n’a vorbită în 
tătă năptea despre sărtea și pățania sa, ci totă altfelu 
de lucruri. O tăria de inimă rară pentru ună condam
nată la mărte. Toți se mirau de elă.

La ărele 4 a mâncată cocăturl, castravete și carne, 
a beută vină și a fumată cu tătă liniștea. Apoi luândă 
preotulă visulă și epistolia, ce erau proprietatea neferi
citului, a începută să-i cităscă cam 1/i ără. I-a mai ci
tită apoi acestea cărți și o altă persănă și în urmă ărășl 
îi ceti preotulă, carele apoi i-a dată lui condamnatului 
să cităscă. Elă ceti încă l/4 ără.

Erau ărele 5 după medulă nopții, când păzitorii 
închisorii făcău pregătirile pentru efeptuirea tragicului 
actă ală justiției la 8 ăre diminăța, astupândă cu pânză 
ferestrile celorlalți captivi, ca să nu vădă mărtea neferi
citului Tăderă I...

Era la 6 ăre diminăța;... Timpulă perdărei era a- 
prăpe și Tăderă nici că vră să scie. La ărele acestea 
veni și d-lă protopopă, Al. Silași, care cu o voce părințescă 
i-a ținută cele mai frumăse meditațiunl spirituale și i-a 
dată curagiu să supărte ora ce se apropia. După acăsta 
preotulă S. P. Simonă îi ceti „Paradisulă*, care fu as

cultată cu credință și cu mare pietate de ne fericit ulă și 
săraculă Tăderă.

Era la 7 și jumătate, ora perejării aprăpe! Acum 
din nou preotulă S. P. Simonă îi ținu meditațiunl des
pre nimernicia lumei acesteia, despre greutățile, năcazu
rile și nefericirile ce vină preste bieții muritori. In urmă 
preotulă Zise: »Acura așă vră să moră și eu — că m’am 
săturată de acăsta lume urîtă, de acăstă lume, ce e mai 
urîtă ca temnița, dăr destulă de necăjită sunt că blăs- 
tămata de mărte nu vine! De trei ori fericită acela, ce 
măre de tineră, căci acela e ca robulă ce ese mai 
de grabă din temniță.* La acestea Toderă era fărte 
emoționată, deși n’arăta frică de mărte, cu tăte că mi
liția și comisiuuile erau aci.

Era 8 ăre, când preotulă i vorbia mai cu zelă — 
și ătă că veghiătorulă temniței apare și poftesce afară 
pe condamnată. Atunci d-lă Al. Silași strigândă: .Nu 
te teme, ai credință1/ er preotulă S. P. Simonă: .Vino 
cu noi!... cu preotulă te-âi botezată cu preotulă vino și 
la mărte.* Și așa în mijloeulă preoțiioră, cari avău 
cruci în mână a pornită la loculă de perZare, unde totă 
în mijloeulă loră șl-a audită sentința mai ântăiu în limba 
maghiară apoi în cea română, cetită de d-lă Vertică 
jude la tribunalulă r. u. din Bistriță. După cetirea sen
tinței a urmată esecutarea.

Tăderă Moldovană pănă în ultimele momente nici 
o vorbă n’a scăpată prin care să arate frică de mortei 
Credința nu șl-a perdut’o.

DumneZeu să-lă erte!
Corespondentele.

Făgărașu, 26 Martie 1886.
In favorulă scăleloră române de aici au mai con

tribuită — cu ocasiunea petrecerei arangiate la 3 Martie 
a. c. — Ilustritatea Sa d-lă Mihailă de Horvath, comite 
supremă, cu 2 fl.; Rds. d nă Alexandru Micu, vicară 
for. gr. cat., 1 fl.; d-iă Daniilă Grămoiu, vice-comite, 
1 11. și d-nulă Ioană Cepeșiu, proprietară, 1 fl. Pentru 
aceste oferte marinimăse li se esprimă numițiloră domni 
și pe acăstă cale cele mai respectuăse mulțămite!

Prin urmare au incursă cu totuîă 172 fl 80 cr.; 
s’au spesată 66 fl. 50 cr.; rămâne venită curată: 106 fl. 
30 cr. Din aceștia s’au cumpărată de 12 fl. 80 cr. 
opinci și pantlice pentru călușieri, în favărea societăței 
de diletanțl .Progresulă* ăr restulă de 93 fl. 50 cr, s’a 
împărțită în două părți egale de câte 46 fl. 75 cr. între 
scăla gr. or. și cea gr. cat.

Pentru comitetulă arangiatorG.
Ioană Tur cu, ' Ștefană Necșia,
președinte. secretară.

Telegramă part, a „Gaz Trans.“
Orșova, 28 Martie. — Cei doi osândiți la 

mărter cari avâu să fiă esecutațl prin înpușcare 
la 2 Martie v. lângă Zăiceri, în Serbia, despre 
cari vi se comunicase, au fostă grațiațl, schim- 
bându-li-se pedâpsa în cinci ani robia.

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

LONDRA, 29 Martie. — Dimisiunea mi- 
niștriloru Chamberlain și Trevelyan s’a primită 
și în loculă loră au fostă chemați în cabinetă 
Stansfield și Dalhousie.

BUCURESCI', 29 Martie. — Soirea lui 
„Pester Lloyd“ : Ambasadorulă, română din 
Viena, Mavrogheni, a fostă oficială însărci
nată să încâpă tractări cu privire la reîeoirea 
tractatului comercială între Austro-Ungaria și 
România.

CHARLEROT, 29 Martie. — Mișcarea lu- 
crătoriloră este în crescere. In orașele Lonvier, 
Roux, Châtenineau, Farciannes au fostă încăe- 
rărî cu greviștii. Comandantulă militară a pu
blicată o proclamațiune anunțândă, că va procede 
câtă se p6te de strictă în contra turburăriloră 
liniștei.

BIBLIOGRAFIA.
Prin decisiunea Academiei Române s’a redusă Ia 

25 lei (dela 40 lei) prețuia unui volumă din Documente 
privitâre la Istoria Rnmâniloră culese de Eudoxiu de 
Hurmuzaki.

S’au publicată pănă acuma următărele optă volume: 
Voi. III. (1576—1599), voi. IV. part. I. (1600—1649), 
voi. IV. part. II. 1576—1650), voi. V. part. I. (1650— 
1699), voi. VI. 1700—1750), voi. VII. (1750—1818); 
Suplement I. (1518—1780), II (1781—1815). —

Editară: Iacobfi Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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rSarnnl'îi ia bursa fie Viena
din 25 Martie st. n. 1886

Rentă de aurfl 4% . . . 103,40
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.10 
Imprumutulă căilord ferate 

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

lorfi ferate de ostO ung. 
(1-ma emisiune) . . . 101.25

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii 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.—
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 121 25
Losurile 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 credită ung. 305.50 
Act. băncel de credită austr. 299 50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.92
Napoleon-d’orI .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.65 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Bursa de Bucuresct.
Cota oficială dela 12 Martie st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). 93- 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96>/4 97—

» convert. (6°/0) • • 88’/4 897»
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) 102’/* 103—

„ „ (5°/o) 86’|» 87—
» » urban (7°/0) . 99— 100—

, (6%) . 927» 937»
» (5%) ■ 83— 837*

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

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

' Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.*I

Cur$ulu pieței Brașoyu
din 25 Martie st. n. 1886.

Bancnote românesc) . . . . Cump. 8.67 Vând 8.70
Argint românesc . . . . . . > 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 A 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.— * 126.V,

XX

I

5

din causa transferării, se găsescu cu prețuri mo- $ 
derate până la 15 Aprilie, și adecă: 1 garnitură XX 
de salonti, unu dulapă cu oglindă, 4 dulapuri, 1 $ 
masă de scrisă, 1 masă dimpreună cu scaunele, ® 
3 tablouri mari și o baie cu sobă. XX

Ulița- noue (Spitalsneugasse) Nr. 475
Etagiulu l-iu. XX

Âtoairte la Gazeta Transilvaniei
se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................................... 3 fi. —
„ șdse luni..................... ..... 6 fi. —
„ unii ană..................................... 12 fi. —

(Avisa d-loru abonați!
Rugămîi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abon6ză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și»să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

Pentru România și străinătate.

pe trei luni ...........................10 franci
„ ș£se luni . . ...........................20 H

,, unu ană . ................................40 > »

Administrațiunea „Gazetei TransiIvaniei?.

pe linia Predealtt-Budapesta
MersulU trenurilorU

și pe linia l?etaș&-Aradîi"»®gaadapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

l*redealîi=B adapesta Budapesta—

BucurescI

Timișă

Predealu

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(

Trenă 
de 

persane

Tren 
accelerat

Sighișâra
Elisabetopolo
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa

(
(

Blașiu 
Crăciunelă
Teiușft
Aiudă
Vințulă de susă
Ui6ra
Cucerdea
Ghirisii
Apahida

Clușiu
Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișă
Stana
Huiedinfi
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Meză-Telegd
Fugyi-Vâsărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare ; 
P. Laddny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06

.9.26
10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6 00

6.35
3.00

7.45
12.50 —

1.09 —-
1.40 —
2.27
2.55
3.38 —
4.17 —
4.47 —
5.42 —
7.37 —

8.01 —
8.21 —
9.05 —
9 43 —

10.02 —
6.20 —

6.59 —
7.15 —
7.43 —
8.29 —
8.55 —
9.04 —
9.12 —

10 23 —
12.32 —
12.59 —
— 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

10.37 —
12.59 —
4.45 8.22
10.05 10.30

10.50 —
6.05 —

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grose.

Trenă Trenă 
omnibua omnibus

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnibu

Trenă 
de 

persane

Trenă 
omnibus

Viena — — —
,1

—
Budapesta 6.47 — 3.15 6.20 8.0J
Szolnok 1,0.37 — 7.29 9.11 11.40
P. Ladâny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea mare b.33 — — 1.28 —

Vârad-Velencze — — 9.45 2.00 -
Fugyi-Văsărhelv — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — ■ — 10.28 2.31 —
R6v — — 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Iluiedin — — 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
Ghirbău — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

Clușiu
■ - _ 5.05 6.43

12.05 — — 7.03 —
Apahida 12.31 — — 7.26 —
Gliiriș 2.16 — — 8.51 —
Cucerdea 3.12

3.32
■ 9.31

9.43
—

Uiâra 3.41 — — 9.51 —
Vințulti de sustt 3.50 — — 9.68 —
Aiudft 4.25 — — 10.24 —
Mușii 4.50 — — 10.44 ...
Crăciunelă 5.41 — — 11.28
Blaștt 6.02 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Copșa mit. 7.00 — — 12.36 —
Mediașă -fi) — — 1.22 6.0!
Elisahetopole — — — 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4,41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.3’
Feldidra — — — 6.35 12.14

Srașovă >
Timiștt

— — — 7.14 1.09
1.50— — — —

— — —• — 2.48

Pradoală

BucurescI

__ _ __ _ 3.23
_ - - _ 4.56

9.4!

Tipografia ALEXI Brașovă.

TeiușA- fkradA-Budapesta Budapesta- AradA-TeiușA.

Trenîi Trenîi Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persdne peraâne accelerată omnibus

TeiușA
Alba-Iulia
Vințulă de josă
Șibotă
Orăștia
Simtsria (Piski)

Viena11.09
11.46
12.20
12.52

1.19

— 3.56 11.00 7.15 —
— 4.27

4.53
5.19
5.41

Budapesta 8.05 1.45 8 ( Ol

— Szolnok '?
Arrtdlik

11.02
11.12

3.44
4.02

11.40|
12 00

— 3.37 7.63 5.26
1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19

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 Conopă 5.38 — 7.51
Zam
Soborșin

4.25
5.09

— 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10— 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bârzova 5.56 — 9.29 Zam., 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ' 2.39 12.00 4.5'I Șibotă 10.43 — 12.53

( 3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 ! 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - 8i00“| 6.05 TelușA 12.05 — 2.24

Ar&dA-'&'îaaaișidra Slmseria (Piski) IPetroșeMU

Trend Trend do Trenă de Trenă de Trenfi
omnibu? peradne persâne per8O.no omnlbufl omnibus

AradA 6.00 12.55 Simeria8.26 6 39 11.50 2.23
Aradultt nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
N&neth-Sâgh 6.5C 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva
Merczifalva

7.38 2.36
2.53

9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
7.56 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07

TfimișAra 8.42 3.40 10.06 Petroșeni 10.43 4.04 6.39

TimișAra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenîi de Trenîi Trenă Trenîi Trenă
peradne peraine omnibus omnibus omnibus de pers.

'ffimișAra 6.07 12.25 5.00 Petroșeul 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 6.4"
Vinga
Nâmeth-Sâgh

7.08
7.23
7.40

2.04
2.25
2.54

6.32
6.53
7.24

Pui 
Hațegă 
Streiu

8.50
9.31

10.16

11.37
12 17
12.58

7.35
8 02
8.44

Arad* 7.50 3.10 7.40 Simeri» 10.53 1.35 9.15

per8O.no

